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Inleiding

De oudste automobiel waarvan de constructie nog bekend is, is een driewielige
stoomwagen uit 1763. De ontwikkeling van dergelijke stoomwagens bereikte in
1902 een hoogtepunt, toen Serpollet een auto bouwde die 120 kID per uur kon
rijden.

Tegenwoordig hebben de motorrijtuigen verbrandingsmotoren. De eerste
auto met een dergelijke motor was die van Delamarre-Debouteville (1883).
Twee jaar later, in 1885, bouwde Daimler een automobiel met een petroleum-
motor. Hier te lande moeten wij tot 1896 wachten voordat een dergelijke auto
op de weg te zien is.'

Het motorrijtuig werd als een gevaarlijk vervoermiddel gezien. Hiervan
getuigt de toentertijd in Engeland bestaande Locomotives Act, die de auto
slechts op de openbare weg toeliet als hij werd begeleid door een man met een
rode vlag.?

Na de oorlog maakt de auto-industrie een explosieve groei door. Er komen
steeds meer motorrijtuigen op de weg. Van luxe-voertuig wordt het een
vervoermiddel voor 'Jan-met-de-pet'. Onder invloed van de voortschrijdende
techniek krijgen de auto's sterkere motoren, waarmee hogere snelheden bereikt
kunnen worden. Ook de toegestane maximumsnelheid neemt toe. Was deze
voor de automobiel met een benzine-motor in het begin nog 6 kID per uur; in
1993 is zij al 120 km per uur.

Ais gevolg van de stijging van de verkeersdichtheid op de weg en de
steeds grotere snelheden is het aantal ongevallen vergeleken met vroeger sterk
toegenomen. Het precieze aantal verkeersgewonden en -doden is moeilijk vast
te stellen. Het Statistisch Jaarboek 19933 schat bet aantal slachtoffers van
verkeersongevallen op de weg in 1991 op 48.672: 47.391 gewonden en 1281
doden. Opmerkelijk is dat het aantal verkeersslacbtoffers afneemt. In 1980
werden er namelijk nog 56.623 gewonden en 1997 doden in bet verkeer geteld.

11.1. van der Wansem, Motorrijtuigverzekering; De Bussy 1966, biz. 9.
2 H. van Barneveld, lnleiding tot de algemene assurantiekennis, l le druk, 's-Gravenhage
1984, blz. 63.
3 Statistisch laarboek 1993, Centraal bureau voor de statistiek, 's-Gravenhage 1993. Zie ook:
M.L.M. Renckens, De kwetsbare verkeersdeelnemer, wie is dat? Meer slachtofferbescher-
ming voor de kwetsbare verkeersdeelnemer?, VR 1992, biz. 196-199.
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Onder druk van de vele slachtoffers die het gemotoriseerde verkeer in vergelij-
king met vroeger gebruikelijke vervoermiddelen -met name paard en wageD-
eist, wordt reeds eind twintiger jaren naar mogelijkheden gezocht om de belan-
gen van de slachtoffers te waarborgen. In dit proefschrift staat de uitkomst van
deze zoektocht centraal, te weten artikel 6 lid 1 van de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen (WAM). Deze bepaling geeft het slachtoffer van het
gemotoriseerde verkeer een eigen recht op schadevergoeding jegens de (W AM)-
verzekeraar van de aansprakelijke persoon. Het artikel verwoordt de zogenaam-
de action directe, ook wei het rechtstreeks vorderingsrecht genoemd.

Interessant is waarom de Nederlandse wetgever deze in Frankrijk
ontwikkelde rechtsfiguur heeft overgenomen. Het Nederlandse recht kent van
oudsher rechtsfiguren die ook ter bescherming van de belangen van de ver-
keersslachtoffers gebruikt zouden kunnen worden. Men denke hierbij aan
figuren als de cessie en het derdenbeding. De vraag dringt zich dan ook op of
deze in het burgerlijk recht bekende rechtsfiguren niet toereikend waren. Deze
vraag wordt in het eerste hoofdstuk beantwoord.

In hoofdstuk 2 wordt de action directe nader bekeken. Er wordt in het

\

algemeen ingegaan op de vraag wat de action directe kenmerkt. In verband
hiermee zullen ook enkele bepalingen uit het oud burgerlijk recht besproken
worden, waarvan wel gezegd werd dat zij een action directe inhielden, maar
waarvan in ieder geval voor een deel te betwijfelen valt of ze dat werkelijk wa-
'ren, Voor een goed begrip van de action directe zal de actie voorts met enkele
andere uit het privaatrecht bekende rechtsfiguren vergeleken worden.

Uit de eerste twee hoofdstukken komt naar voren, dat de action directe
vele voorde en .t_~:VO.Qr-de wetgever vormden dezevoora~le9echter geen
aanleiding om de actie zonder aarzelen in een wet op te nemen ten einde de
belangen van hetTe"rkeersslachtoffer te ;-aa;borgen. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat
e'rvelei~n_ overheen zlJn g~g~an vooraat artikel o.11d"""1 W~ is . ~ ev e d.
Het was uiteindelijk het werk van de Benelux Studiecommissie (in 1955 en
1966) dat de Nederlandse wetgever dwong tot invoering van een action directe.

In het tweede gedeelte van dit boek wordt nader op artikel 6 lid 1 WAM inge-
gaan. Zij is de bekendste action directe van het hedendaagse recht.

In hoofdstuk 4 staat de vraag centraal wanneer zij van toepassing is, dat
wit zeggen wanneer het verkeersslachtoffer een eigen recht tot schadever-
goeding heeft jegens de verzekeraar van de aansprakelijke gemotoriseerde
weggebruiker. In dit verband wordt de inhoud van de verplichte WAM-verze-
kering besproken. Deze is van belang, daar het slachtoffer aIleen aanspraak kan
maken op door de verzekeraar uit te keren verzekeringspenningen, wanneer de
laatste door het verwezenlijken van het (verplicht) verzekerde risico uitkerings-
plichtig is geworden. In het licht van de strekking van de WAM -het ver-
keersslachtoffer beschermen tegen het risico van oninbaarheid van zijn vorde-
ring tot schadevergoeding- heeft artikel 6 lid 1 WAM een ruim toepassingsge-
bied gekregen. Aldus kunnen vele verkeersslachtoffers schadeloosgesteld
worden door de kapitaalkrachtige verzekeraar die door hen aangesproken
wordt.
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Over de door gebruikmaking van het eigen recht ontstane rechtsverhou-
ding tussen het slachtoffer en de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke
persoon, gaat het vijfde, tevens laatste hoofdstuk. Er wordt ingegaan op de
vraag wat het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM inhoudt. Houdt dit recht
voor het verkeersslachtoffer in, dat hij jegens de verzekeraar in de plaats van
de verzekerde treedt, of heeft het verkeersslachtoffer door dit eigen recht een
positie tegenover de verzekerde en diens verzekeraar? Voorts wordt bezien wat
de rechtspositie is die de verzekeraar tegenover de benadeelde heeft. Moet bij
het slachtoffer bijvoorbeeid nog schadeloosstellen, wanneer hij in de verhou-
ding met zijn wederpartij -de verzekerde-- op grond van een contractuele dan
weI wettelijke uitsluitingsgrond van zijn betalingsplicht is ontheven? Aan het
eind van hoofdstuk 5 wordt ten sIotte ingegaan op de verhouding tussen de
verschillende benadeelden van eenzelfde verkeersongeval.

Opgemerkt zij dat het onderzoek op 1 juni 1993 is afgesloten en dat derhalve
slechts sporadisch rekening is gehouden met na deze datum verschenen relevan-
te Iiteratuur en rechtspraak.
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Hoofdstuk 1 Slachtofferbescherming

§ 1 Inleiding

De industriele revolutie heeft de mens mobieler gemaakt. Dit bracht niet alleen
voordelen, maar ook nadelen met zich mee. Door de toename van het aantal
motorrijtuigen en de steeds grotere snelheden die deze kunnen bereiken, neemt
het aantal ongevallen toe en stijgt ook het aantal ernstige ongelukken. Dit heeft
tot gevolg dat de vorderingen tot schadevergoeding hoger worden. De schade-
veroorzaker, in de persoon van de gemotoriseerde weggebruiker, kan dit risico
niet (langer) zelf dragen. Om zich tegen aansprakelijkbeid in te dekken, doet de
gemotoriseerde weggebruiker er dan ook verstandig aan een aansprakelijkbeids-
verzekering te sluiten. Deze aanvankelijk vrijwillig gesloten aansprakelijkbeids-
verzekering is in 1965bij de invoering van de WAM verplicht gesteld. Door
deze verplichte aansprakelijkheidsverzekering wordt de gemotoriseerde wegge-
bruiker financieel gesteund door een verzekeraar, terwijl ook de belangen van
het verkeersslachtoffer gewaarborgd worden. Deze weet immers in beginsel
elke gemotoriseerde weggebruiker verzekerd voor de door deze laatste met het
motorrijtuig in het verkeer veroorzaakte schade.

Reeds v66r de invoering van de WAM is gezocht naar een doelmatige bescher-
ming van de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer. Deze wens de
belangen van de verkeersslachtoffers te waarborgen, vindt zijn verklaring hierin
dat zij ten gevolge van het ongeval ongewild in een verbintenisrechtelijke
relatie met de aansprakelijke persoon zijn komen te staan. I Het slachtoffer
heeft deze persoon niet zelf kunnen uitkiezen. Hij is daarentegen wei afhanke-
lijk van het inkomen en vermogen van de schadeveroorzaker. Wanneer deze
onvoldoende kapitaalkrachtig blijkt te zijn, moet het slachtoffer (bij gebreke v
een verzekering) zijn schade zelf dragen. In 1927 stelt de Memorie van
Toelichting op een toen voorgesteld artikel -285 K- terecht: "Wien buiten

I M. Duerinck, De rechtstreeksche vordering van den door een auto-ongeval benadeelden
derde tegen den verzekeraar van de burgerlijke verantwoordelijkheid, Rechtskundig tijd-
schrift voor Belgie 1946, bIz. 422; 1. den Dulk, verzekering tegen wettelijke aansprake-
lijkheid en verplichte verzekering van motorrijtuigen, diss. Amsterdam 1929, Amsterdam
1929, biz. 37-38; I.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering (Liability
insurance), diss. Rotterdam 1987, Zwolle 1987, biz. 332.
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overeenkomst schade wordt berokkend, mag eene verder gaande rechtsbescher-
ming worden verleend dan dengene die nadeelige gevolgen ondervindt van het
vertrouwen, dat bij vrijwillig aan zijn schuldenaar heeft gegeven. ,,2

Een ander argument voor een (wettelijke) regeling ter bescherming van
het verkeersslachtoffer vloeit voort uit de omstandigheid dat de automobilisten
(sinds 1965 verplicht, maar daarv66r vrijwillig) verzekerd zijn en dat de vorde-
ring van het slachtoffer jegens de verzekerde in verband staat met die van de
verzekerde jegens de verzekeraar. 3 Er bestaat in zoverre een verband, dat de
aanspraak van de benadeelde op de verzekerde voorwaarde is voor het (eventu-
eel) bestaan van de vordering van deze laatste jegens de verzekeraar. Daar de
door de verzekeraar aan de verzekerde uitgekeerde schadepenningen zijn
bestemd voor de schadeloosstelling van het slachtoffer, is er veel voor te
zeggen dat de benadeelde in die zin beschermd wordt dat de verzekeringspen-
ningen aIleen hem toekomen. Het probleem is echter dat de verzekeraar met de
verzekerde in een contractuele verhouding staat en dat de benadeelde daarbij
slechts 'derde' is. Hij kan in die hoedanigheid geen aanspraak op de verzeke-
ringspenningen maken; de verzekeraar is deze aan zijn verzekerde verschul-
digd.

In dit hoofdstuk zal de vraag centraal staan, hoe de verzekeringspennin-
gen daadwerkelijk aan het verkeersslachtoffer ten goede kunnen komen. Bij de
beantwoording van deze vraag wordt de WAM voorlopig buiten beschouwing
gelaten. Doel van dit hoofdstuk is namelijk na te gaan hoever de rechtsbe-
scherming van het slachtoffer zou reiken zonder een nadere voorziening zoals
de WAM thans kent. In de tijd v66r de WAM streefde de verzekeraar er door-
gaans in de polisvoorwaarden naar, te bewerkstelligen dat het door hem
verschuldigde bedrag rechtstreeks bij de schadelijdende partij komt. Ook andere
mogelijkbeden van slachtofferbescherming stonden de wetgever, de bij de
verzekeringsovereenkomst betrokken partijen en/of het slachtoffer echter ter
beschikking. Te denken valt aan privilege, derdenbeding, cessie, derdenbeslag
en de action oblique. Deze rechtsfiguren hebben met elkaar gemeen dat zij
tussen de benadeelde en de verzekeraar van de aansprakelijke persoon een
rechtsbetrekking doen ontstaan, die het mogelijk maakt de verzekeringspen-
ningen bij het slachtoffer terecht te laten komen."

2 MvT, BHTK 1926-1927, 398, nr. 3, biz. \ 2. Ter behartiging van de belangen van de
lachtoffers (in ruime zin en derhalve niet alleen de verkeersslachtoffers) bepaalde het

voorgestelde artikel 285 K, dat de verzekeraar de door hem verschuldigde verzekeringspen-
ningen met de benadeelde moest verrekenen. Zie over dit artikel verder: hoofdstuk 3,
paragraaf 2.
3 M. Duerinck, Rechtskundig tijdschrift voor Belgie 1946, biz. 422; J. den Dulk, diss. 1929,
biz. 36-37; H. et L. Mazeaud, Traite theorique et pratique de la Responsabilite civile
delictuelle et contractuelle, tome III, Conventions de responsabttite, clause penaie, assuran-
ces de responsabitue (coturats), fonds de garantie, avec J. Mazeaud, F. Chabas, 6e edition,
Paris 1983, nr. 2696; J.H. Wansink, diss. 1987, biz. 332-333.
4 Er zij op gewezen dat, hoewel dit hoofdstuk is toegespitst op het verkeersslachtoffer, het in
de volgende paragrafen gevoerde betoog voor elk willekeurige benadeelde geldt, die een
vordering tot schadevergoeding heeft op een schadeveroorzaker die dit risico op een
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Op voorhand zij er op gewezen dat het burgerlijk recht sinds de invoe-
ring van het NBW in 1992 een privilege kent van het slachtoffer op de vorde-
ring van de schadeveroorzaker die hem uit hoofde van een aansprakelijkheids-
verzekering toekomt. De wetgever beoogde hiermee aan de belangen van het
slachtoffer tegemoet te komen. Nu in dit hoofdstuk, min of meer in historisch
perspectief, verschillende rechtsfiguren worden besproken waarmee slachtoffer-
bescherming kan worden nagestreefd, zal bier worden uitgegaan van de meest
'zuivere' situatie, dat wi! zeggen de situatie waarin het slachtoffer concurrent
crediteur is.

§ 2 Aansprakelifkheidsverzekering

§ 2.1 Inleiding

V66r de invoering van de WAM verzekerden de meeste automobilisten hun
aansprakelijkheid voor door hen in het verkeer veroorzaakte schade op vrijwilli-
ge basis. De gemotoriseerde weggebruiker wentelde het risico van schade-
claims af op een aansprakelijkheidsverzekeraar. Hij wilde zich financieel
gesteund weten door een verzekeraar. Het lijkt daarom juist om in deze
paragraaf de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen te behandelen. Na
deze aansprakelijkheidsverzekering omschreven te hebben, zal het karakter van
een dergelijke verzekering bepaald worden. Vervolgens komt ter sprake
wanneer de verzekeraar de schadepenningen moet uitkeren en welke voor de
benadeelde onzekere factoren daarbij een rol kunnen spelen. Deze factoren
gelden weliswaar voor aile slachtoffers die ter zake van hun schade een
vordering tot vergoeding hebben jegens iemand die zijn aansprakelijkheid heeft
verzekerd, doch in het vervolg zal enkel van slachtoffers van een verkeersonge-
val uitgegaan worden.

§ 2.2 Omschrijving van de aansprakelijkheidsverzekering

In de literatuur zijn verschillende omschrijvingen van het begrip 'aansprake-
lijkheidsverzekering' te vinden. Zo spreekt Dorhout Mees5 van een verzekering
tegen "de kans dat derden vorderingen zullen krijgen", en Molengraaff" heeft
het over een verzekering tegen de kans verplicht te worden aan een vordering
van derden te voldoen. Ook Bongers geeft een dergelijke ruime omschrijving:
"Aansprakelijkheidsverzekeringen beogen van de verzekerde af te wentelen het
risico, dat hij door schuldverbintenissen jegens derden zijn vermogen ziet
verminderen (... ). In engere zin noemt men echter aansprakelijkheidsver-
zekeringen de zodanige, welke betrekking hebben op verbintenissen wegens

aansprakeJijkheidsverzekeraar heeft afgewenteld.
S T.J. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk met medewerking van B. Wachter,
Zwolle 1967, nr. 689.
6 W.L.P.A. Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrechi, I,
6e druk herzien door C.W. Star Busmann en Chr. Zevenbergen, Haarlem 1933, biz. 903.
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toegebrachte schade. "7

Het verschil tussen de ruime en enge omschrijving van de aansprakelijk-
heidsverzekering is hierin gelegen dat de ruime defmitie ook verzekeringen
omvat die in het maatschappelijk verkeer niet als aansprakelijkheidsverzekerin-
gen worden begrepen. Een voorbeeld is de ziektekostenverzekering. Deze
verzekering beantwoordt aan de ruime omschrijving; zij betreft immers vorde-
ringen die derden, te weten artsen en ziekenhuizen, jegens de verzekerde
hebben. Het maatschappelijk verkeer kent aan de aansprakelijkheidsverze-
keringen echter doorgaans een beperktere betekenis toe. Dergelijke verzekerin-
gen betreffen namelijk de kans dat het vermogen van de verzekerde met een
schuld wordt belast, die correspondeert met de door zijn onrechtmatig gedrag
aan derden toegebrachte schade.

In het maatschappelijk verkeer blijkt de aansprakelijkheidsverzekering
beperkt te zijn tot door het gedrag van de verzekerde of aan hem toebehorende
zaken (bijvoorbeeld productenaansprakelijkheid) aan een derde toegebrachte
persoons- of zaakschade." Zo pleit Wansink er voor om "aIleen ten aanzien
van die verzekeringen die betrekking hebben op het risico van aansprakelijkheid
voor door derden geleden schade te spreken over een aansprakelijkheids-
verzekering. "9 Of ook volgens de nieuwe wetgeving (titel 7.17 van het Nieuw
BW) de aansprakelijkheidsverzekeringen per definitie verband houden met aan
derden toegebrachte schade, is niet direct uit de wet af te leiden. Uit artikel
7.17.2.9b NBW lijkt eerder het tegendeel te volgen, waar het spreekt van een
verzekering welke het risico dekt van het ontstaan van vorderingen van derden
ter zake van aansprakelijkheid uit de wet of overeenkomst." Toch meent
Wansink dat "de bepalingen in titel 7.17 antwerp NBW C .. ) slechts het oog
(hebben) op de aansprakelijkheidsverzekering in enge zin ofwel op die verze-
keringen die als zodanig in het maatschappelijk verkeer worden beschouwd. "II

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt in beginse\ aangegaan met het
oog op eigen belangen." Wanneer de verzekerde door zijn handelen schade
berokkent aan derden waarvoor dezen een aanspraak op schadevergoeding

7 H.A. Bongers, Algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, De Bussy 1964, biz. 11.
8 Zie ook I. den Dulk, diss. 1929, biz. 4; I.Ev.M. Lippmann, Yerzekenng regen wettelijke
aansprakelijkheid, diss. Leiden 1951, 's-Gravenhage 1951, biz. 22, 44.
9 I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 158.
10 In de MvT, BHTK 1985-1986, 19529, nr. 3, biz. 26, wordt niet ingegaan op de gegeven
definitie.
11 I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 158-159, leidt dit af uit de opmerking in de toelichting op
het Voorontwerp, dat een fatsoenlijk mens de neiging zal hebben de door hem veroorzaakte
schade te erkennen. Tevens zou de tekst van artikel 7.17.1.11 lid 5 -'voor zover degeen
tegenover wie de tot uitkering gerechtigde aansprakelijk is, niet schadeloos is gesteld'- op
een enge definitie van de aansprakelijkheidsverzekering wijzen.
12 Vgl. de beslissing van de Rb Amsterdam 26 januari 1968, weergegeven in HR 14 februari
1969, NI 1969, 189, m.nt. GIS, AA 1969, biz. 185, m.nt. HKK (Gem. AmsterdamlKamer-
beek): "dat in het algemeen W.A.-verzekeringen uit welbegrepen eigen belang in plaats van
uit zorg voor onbekende derden worden gesloten. Dat de veiligstelling van de belangen van
derden een keerzijde van dezelfde munt is, betekent nog niet dat deze als even belangrijk, of
zelfs belangrijker wordt beschouwd. "
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hebben, biedt de aansprakelijkheidsverzekering in beginsel dekking voor de
schuld die de verzekerde jegens deze derden heeft. De verzekeraar draagt de
financiele gevolgen van het schadetoebrengend handelen van de verzekerde.
Hiermee is echter niet aIleen de aansprakelijke persoon gediend. Doordat de
verzekeraar (in beginsel) uiteindelijk draagplichtig is voor de door de verze-
kerde veroorzaakte schade, is bet slachtoffer niet meer afhankelijk van het
vermogen en inkomen van de schadeveroorzaker. De aansprakelijkheidsverze-
kering waarborgt derhalve tevens de belangen van de benadeelden. Zij "dekt
weliswaar zuiver juridisch bezien de schade die de verzekerde in zijn vermogen
lijdt, maar in de praktijk is de nadruk in toenemende mate komen te liggen op
de betekenis die deze verzekeringsvorm heeft voor de schadeloosstelling van de
gelaedeerde derde. "13

§ 2.3 Karakter van een aansprakelijkheidsverzekering

In het arrest HollandlKorstanje gaf de Hoge Raad een aanwijzing omtrent het
karakter van aansprakelijkheidsverzekeringen. Hij overwoog dat "de aard van
die verzekeringen meebrengt dat van een gevaarsobject geen sprake is en het
verzekerde belang in het algemeen niet tot een bepaald bedrag is beperkt"
(curs. CPR).14 In deze overweging wordt tot uitdrukking gebracht dat de
verzekerde zich tegen aansprakelijkheid in het algemeen verzekert. Het te
verzekeren risico is niet tot een bepaald bedrag beperkt. Partijen kunnen ten
tijde van het sluiten van de aansprakelijkheidsverzekering immers de omvang
van een latere aansprakelijkheid niet bepalen. Het risico is derhalve in beginsel
financieel onbepaald en de schade zou door de verzekeraar volledig vergoed
moeten worden. Voor een dergelijke onbeperkte dekking voelt de verzekeraar
echter weinig. Met behulp van de verzekerde som limiteert de verzekeraar dan
ook deze schadevergoedingsverplichting. Maar in tegenstelling tot bij andere
verzekeringen kan de verzekerde som niet gerelateerd worden aan het verze-
kerd belang.

Uit dit onbeperkte belang dat door de verzekerde som begrensd wordt,
kan worden afgeleid dat aansprakelijkheidsverzekeringen een premier risque
karakter hebben. IS De schadevergoeding is tot aan het bedrag van de verze-

\3 I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 221. Zie ook E. van Dievoet, Het Yerzekeringswezen in
Belgie, economische en sociale gegevens. Het bestaande recht - De voorgestelde hervormin-
gen, II, Antwerpen 1940, blz. 46; H. Orion, verzekering en aansprakelijkheidsredu, oratie
Rotterdam 1955, 's-Gravenhage 1955, biz. 12.
14 HR 12 april 1985, NI 1985, 867, m.nt. G, VR 1986, 4, m.nt. vWvC, S&S 1985, 84
(Holland/Korstanje) .
15 H.A. Bongers,a. w., biz. 13, 88, 228; Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 698; T.I.
Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, III* , Het meuwe verzekerings-
recht. verzekering en lijfrente volgens het Nieuwe BW, Amhem 1987, nrs. 228, 254;
I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 56; I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 163-164. He! is de
vraag of een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering een premier-risque-verzekering is, nu
de aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 23-25 CMR en 8: 1105 BW tot een bepaald
bedrag beperkt is en de verzekerde 80m met dit gelimiteerde bedrag zal overeenstemmen.
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kerde som geheel voor rekening van de verzekeraar, het verdere risico dient
door de verzekerde te worden gedragen. Dit laatste zal de aansprakelijke
persoon -verzekerde- als onbillijk ervaren. Mede met het oog hierop bepaalt
artikel 6: 110 BW dat bij algemene maatregel van bestuur bedragen kunnen
worden vastgesteld, waarboven de aansprakelijkheid zich niet uitstrekt. Hier-
door wordt de last, die op de schadeveroorzaker rustte doordat zijn aansprake-
lijkheid niet volledig te verzekeren was, verlicht. 16

§ 2.4 Schadevergoedingsverplichting van de verzekeraar

Wanneer de gemotoriseerde weggebruiker het risico van aansprakelijkheid voor
de door hem veroorzaakte verkeersschade op de aansprakelijkheidsverzekeraar
heeft afgewenteld, hoeft hij een vordering tot schadevergoeding niet te vrezen.
Het door hem te betalen schadebedrag zal hem immers in de vorm van verzeke-
ringspenningen vergoed worden. De vraag rijst echter weI wanneer de verzeke-
raar tot uitkering aan de verzekerde gehouden is. Deze kwestie houdt verband
met de vraag, wanneer het verzekerde risico zich verwezenlijkt. Hierover zijn
verschillende opvattingen gehuldigd. Ben eerste opvatting gaat er van uit dat
een aansprakelijkheidsverzekering een schadeverzekering is, waarbij het risico
zich verwezenJijkt wanneer de verzekerde schade lijdt. Ben andere houdt
daarentegen vast aan het eigen karakter van een aansprakelijkheidsverzekering.

Het standpunt dat de aansprakelijkheidsverzekering een 'zuivere schade-
verzekering' is, leidt ertoe dat de verzekeraar pas hoeft uit te keren, wanneer
de benadeelde door de verzekerde schadeloos is gesteld.'? "De verzekeraar
vergoedt eerst op vertoon van de quitantie, dat de verzekerde den benadeelde
heeft voldaan." 18 Deze opvatting spoort echter niet geheel met de reden waar-
om iemand een aansprakelijkheidsverzekering sluit. Dit doet hij immers om
zich te beschermen of -zoals het woord 'verzekeren' reeds zegt- veilig te
stellen tegen aanspraken van derden. Hij wil wanneer hij aansprakelijk gesteld

Toch lijkt een bevestigend antwoord in de rede te liggen, omdat de vervoerder zich niet op
de beperking van zijn aansprakelijkbeid kan beroepen ingeval van grove schuld, volgens de
artikelen 29 CMR en 8:1108 BW. In dat geval is het verzekerd belang onbeperkt, doch zal
het tot de verzekerde som gedekt zijn.
16 ParI. Gesch. Boek 6 (lnv. 3, 5 en 6), bIz. 1318 (MvT).
17 Vgl. artikel 15 Beurs-cascopolis voor de binnenvaart 1966: Ten aanzien van krachtens
deze polis aan derden verschuldigde vergoedingen, heeft de verzekeraar het recht om,
alvorens tot betaling over te gaan, te eisen dat hem een bewijs van betaling door de
verzekerde of een bewijs dat de betaling aan de rechthebbende geheel zeker is gesteld wordt
getoond, tenzij de verzekerde en eventuele hypotheekbouders en cessionarissen van de
assurantiepenningen hem machtigen tot rechtstreekse betaling aan hen die de desbetreffende
vordering op de verzekerde hebben.
18 A.E. Stoop, Overeenkomsten lot ofwenieling van de gevolgen van aansprakelijkheid, diss.
Utrecht 1923, Utrecht 1923, biz. 53. Op biz. 77 betoogt hij evenwel dat het onzekere
voorval, waaruit de schade voortvloeit zonder twijfel op het moment van de aansprakelijk-
heid veroorzakende daad plaatsvindt. "WeI behoeft dan nog niet onmiddellijk de aansprakelij-
ke de beurs te trekken, maar op dat moment is zijn vermogen bezwaard met een passief,
waarvan de vaststelling en afdoening nog moet plaats vinden."
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wordt, de financiele consequenties daarvan niet (ook Diet voorlopig) dragen.
Indien de verzekerde eerst de benadeelde moet schadeloosstellen en pas daama
schadepenningen van de verzekeraar ontvangt, mist de verzekering zijn doel
voor een deel.

De meeste schrijvers opteerden in het verleden dan ook voor de opvatting
dat op de verzekeraar een uitkeringsplicht rust, zodra het slachtoffer de
verzekerde aanspreekt." Wanneer de benadeelde zich tot de aansprakelijke
persoon wendt, zou het verzekerde risico zich verwezenlijken. Op dat moment
is evenwel nog niet vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, de verzekerde aanspra-
kelijk is. Aangezien dit weI een voorwaarde is voor de uitkeringsplicht van de
verzekeraar zou zijn plicht een voorwaardelijke zijn. Zij ontstaat (ingevolge
deze in het verleden verdedigde opvatting) op het moment van de aansprake-
lijkstelling, doch is afhankelijk van de voorwaarde dat de aansprakelijkheid van
de verzekerde (en de omvang ervan) is vastgesteld.

Heden ten dage verliest deze opvatting aan gezag. Het bezwaar tegen
deze opvatting bestaat voomamelijk hierin, dat zij niet met het karakter van een
aansprakelijkheidsverzekering overeenkomt. Dit karakter brengt namelijk mee
dat de verzekerde schade lijdt zodra hij door zijn onrechtmatige daad schade
aan een derde berokkent.P Op dat moment wordt nameIijk de vermogens-
schade voor de verzekerde geboren. De aansprakelijkheidsvraag is dan welis-
waar nog niet beantwoord, vast staat echter weI dat, indien de verzekerde aan-
sprakelijk wordt geacht, de vermogensschade van de verzekerde op het moment
van het ongeval is ontstaan. Prinsen Geerligs stelt dan ook terecht: "Is vastge-
steld of en hoeveel er betaald moet worden, dan is toch m.i. onwederlegbaar,
dat de verbintenis van den verzekerde tegenover den benadeelde geboren werd
op het moment van het ongeval, en daar de assuradeur zich verbonden heeft,
die aansprakelijkheid te dekken, werd tegelijkertijd de verplichting van den
assuradeur geboren. "21

Het eigen karakter van een aansprakelijkheidsverzekering heeft derhalve
tot gevoIg dat de verzekeraar een uitkeringsverplichting jegens de verzekerde
heeft, zodra de verzekerde ten gevolge van een onrechtmatige daad aan derden
schade berokkent, waarvoor hij aansprakelijk is. Daaraan doet niet af dat het
bestaan van deze verplichting dikwijIs eerst veel later wordt vastgesteld. Is deze
aansprakelijkheid vastgesteld dan wordt aangenomen dat de verzekerde op het
moment van de onrechtmatige daad vermogensschade heeft geleden, tengevolge

19 H.A. Bongers, a.w., biz. 42; 1. den Dulk, diss. 1929, biz. 9-11; H.Tj. de Raaf, Eenige
beschouwingen over verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en daarbij vaak voorko-
mende clausules, WPNR 3947 (1946), blz. 290. Hij voegt er evenwel aan toe "dat, zoolang
men niet aansprakelijk is voor een schade, normaliter de assuradeur ook geen schade voor
zijn rekening krijgt, ook dan met, als de derde den verzekerde met een actie bespringt.";
P.N. de Vries d' Amblee, De schadeverzekeringsovereenkomst in de Fransche Wet van 13 juli
1930, benevens eenige conelusies, diss. Leiden 1938, Delft 1938, biz. 145.
20 H. van Barneveld, a.w., biz. 300-301; Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 702; Dorhout
Mees, m- (1987), or. 256; 1. den Du1k, diss. 1929, biz. 15-16; I.Ev.M. Lippmann, diss.
1951, biz. 23, 93, 151; J.H. Wansink, diss. 1987, biz. 169.
21 P.l. Prinsen Geerligs, Boekbeschouwing, RM 1930, bIz. 242.
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waarvan op datzelfde moment het verzekerde risico is verwezenlijkt.

§ 2.5 Onzekere factoren voor de benadeelde

De aansprakelijkheidsverzekering strekt enerzijds ten nutte van de verzekerde;
de verzekeringspenningen dekken de schade die de verzekerde Iijdt vanwege
zijn aansprakelijkheid. Anderzijds beschermt een dergelijke verzekering ook de
belangen van de benadeelde; deze weet dat het vergoeden van zijn schade niet
afhangt van de kapitaalkrachtigheid van de schadeveroorzaker. Toch maken
enkele factoren de schadeloosstelling van de benadeelde onzeker. Zo kan de
verzekeraar jegens de verzekerde uitkering weigeren, wanneer het schade-
veroorzakende feit niet door de verzekering wordt gedekt of wanneer de
verzekeraar door een polisvoorwaarde of wetsbepaling van zijn schadevergoe-
dingsplicht is ontheven (bijvoorbeeld op grond van verzwijging: artikel 251 K).
Het slachtoffer is dan aangewezen op het inkomen en/of vermogen van de
aansprakelijke verzekerde. Wanneer deze onvoldoende kapitaalkrachtig is om
de door hem veroorzaakte schade te vergoeden, zal de benadeelde zelf de
schade moeten dragen.

Een andere onzekere factor in de schadevergoeding vormt de verzekerde
zelf. Deze kan met de door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen
verdwijnen, daarbij het geld op een andere wijze bestedend dan waarvoor het
bestemd is: om het slachtoffer schadeloos te stellen.

Voorts kan het gebeuren dat de verzekerde naast de benadeelde nog
andere schuldeisers heeft, terwijl hij onvoldoende verhaal biedt. Op de door de
verzekeraar aan zijn verzekerde uitgekeerde schadepenningen hebben aIle
schuldeisers recht. Het slachtoffer is (zonder een anders luidende wettelijke
bepaling) concurrent crediteur en er is geen zekerheid dat hij (een deel van) de
voor hem bestemde verzekeringspenningen ontvangt. Deze onbiUijkheid treedt
met name aan het licht, wanneer de verzekerde failliet gaat (of hem surseance
van betaling wordt verleend"). In dit geval moet evenwel onderscheid worden
gemaakt tussen het eindigen van het faillissement door de totstandkoming van
een accoord en het eindigen van het faillissement door het verbindend worden
van de slotuitdelingslijst. De omvang van de uitkering door de verzekeraar is
namelijk afhankelijk van de wijze waarop het faillissement beeindigd wordt.

Wanneer het faillissement door homologatie van het accoord eindigt,
wordt de schuld van de verzekerde aan het slachtoffer beperkt. Het indemni-
teitsbeginsel brengt dan mee dat de verzekeraar niet het gehele schadebedrag
hoeft uit te keren, maar dat zijn betalingsplicht (aan de curator) beperkt is tot
het bedrag dat de verzekerde met de benadeelde is overeengekomen. Dit
beperkte bedrag komt in de failliete boedel en wordt onder aile schuldeisers van
de verzekerde verdeeld, zodat de benadeelde slechts een klein deel van de door
hem geleden schade vergoed zal kunnen krijgen. Eindigt het faillissement

22 Wanneer de verzekerde surseance van betaling wordt verleend, kan hij niet tot betaling
worden genoodzaakt (artikel 230 Fw). Betaalt hij toch, dan kan dat alleen aan alle schuldei-
sers gezamenlijk en naar evenredigheid van de vorderingen (artikel 233 Fw).
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daarentegen door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, dan moet de
verzekeraar de gehele schade (tot maximaal de verzekerde som) vergoeden en
aan de failliete boedel betalen. In dit geval zal de benadeelde als concurrent
crediteur wellicht een bepaald bedrag ontvangen. Maar ook nu worden de
verzekeringspenningen niet geheel gebruikt waarvoor ze bestemd zijn. Boven-
dien worden, ingeval van een slotuitdelingslijst, de algemene faillissements-
kosten over ieder deel van de boedel omgeslagen (artikel 182 Fw).

§ 3 Rechtstreekse uitkering

Het probleem dat de verzekerde met het geld verdwijnt of op een andere
--oneigenlijke- wijze besteedt zonder het slachtoffer schadeloos te stellen,
wordt voorkomen wanneer de verzekeraar de schadepenningen rechtstreeks aan
het slachtoffer betaalt. De polisvoorwaarden kunnen de mogelijkheid van een
dergelijke rechtstreekse uitkering meebrengen. Maar ook zonder een uitdrukke-
lijke bepaling was het een jarenlang bestaande praktijk dat de verzekeraar niet
aan zijn verzekerde, maar aan het slachtoffer betaalde. Omtrent de grondslag
hiervan bestond v66r de invoering van het Nieuw BW in 1992 verdeeldheid in
de literatuur.

Bij de vraag naar de grondslag van een rechtstreekse uitkering zonder dar de
polisvoorwaarden de mogelijkheid daartoe openen, speelde artikel 1418 BW
(oud) een centrale rol. Krachtens het eerste lid kon een verbintenis gekweten
worden door een ieder die daarbij belang had, gelijk een mede-schuldenaar of
een borg. Voor de toepasselijkheid van deze bepaling was derhalve vereist dat
de aansprakelijkheidsverzekeraar 'belang' had bij de rechtstreekse betaling aan
de benadeelde. Den Dulk legde dit begrip beperkt uit en sprak van 'belang'
wanneer de betaler een verplichting had om de schuld van de ander te voldoen.
In dit verband schreef bij dat "de benadeelde (... ) uitsluitend een vordering op
den verzekerde (heeft) en de verzekeraar heeft uitsluitend tegenover dezen een
verplichting; tegenover den benadeelde is de verzekeraar tot niets gehou-
den. ,,23 Zo bezien had de verzekeraar geen belang.

Prinsen Geerligs" en Lippmann" legden 'belang' daarentegen ruimer
uit dan het juridisch tot betaling gehouden zijn. Zij vatten het begrip in zijn
norma Ie betekenis op, in de zin van praktisch belang. Aldus kwamen zij tot de
slotsom dat de aansprakelijkheidsverzekeraar belanghebbende was. Door de
uitkering aan de benadeelde werd namelijk niet alleen de schuld van de verze-
kerde gedelgd. Ook had deze betaling tot gevolg dat de verzekeraar in beginsel
jegens zijn verzekerde werd gekweten.

Over deze ruime interpretatie van 'belang' zeiden Bongers en Wansink
echter: "Wie het begrip belang ruimer opvat zal toch althans moeten eisen, dat
de assuradeur een belang heeft hetwelk aIleen door betaling aan de benadeelde

23 I. den Dulk, diss, 1929, biz. 12.
24 P.I. Prinsen Geerligs, RM 1930, biz. 242-244.
25 I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 171-172.
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zelf kan worden gediend; ook dit ontbreekt, want de positie van de assuradeur
wordt door betaling aan de verzekerde zelf er in geen enkel opzicht slechter
op. "26 Deze schrijvers waren derhalve van mening dat het eerste lid van
artikel 1418 BW (oud) geen grondslag bood voor de rechtstreekse uitkering.

In dat geval zou het tweede lid evenwei uitkomst kunnen bieden. Dat
bepaalde dat 'eene verbindtenis zelfs gekweten kan worden door eene derde,
die daarbij geen belang heeft, mits die derde handele in naam en tot kwijting
van den schuldenaar, of, indien bij in zijn eigen naam handelt, bij niet in de
regten van den schuldeischer gesteld worde'. Aangezien 'belang' bier geen rol
speelde, was Den Dulk van mening dat de aansprakelijkbeidsverzekeraar op
grond van deze bepaling rechtstreeks kon uitkeren aan de benadeelde." Wan-
sink stelde daarentegen dat "het feit dat de verzekeraar geen eigen belang bij de
betaling heeft, meebrengt dat aan deze tegenover de schuldenaar niet zonder
meer altijd het recht toekomt tegen diens wit diens schuld te betalen.f" De
rechtstreekse beta ling door de verzekeraar aan de benadeelde zou namelijk ge-
rechtvaardigde belangen van de verzekerde kunnen schaden. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen wanneer de verzekerde een tegenvordering op de
benadeelde heeft en de verzekerde zijn schuld derhalve kan verrekenen. Keert
de verzekeraar in zo'n geval desondanks rechtstreeks aan het slachtoffer uit,
dan kan bij volgens Wansink van de zijde van de verzekerde een vordering uit
onrechtmatige daad verwachten.

Deze gerechtvaardigde belangen van de schuldenaar kunnen zich ook
thans -na de invoering van het Nieuw BW- verzetten tegen de rechtstreekse
betaling. Maar in het algemeen geeft de wet de verzekeraar de mogelijkbeid om
de verzekeringspenningen rechtstreeks aan de benadeelde uit te keren."
Artikel 6:30 BW bepaalt namelijk dat een verbintenis door een ander dan de
schuldenaar kan worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daar-
tegen verzet. De verzekeraar kan derhalve de schuld van de verzekerde
voldoen. De inboud of strekking van de verbintenis tussen de benadeelde en de
aansprakelijke persoon zal zich daar gewoonlijk niet tegen verzetten. De
rechtstreekse betaling door de verzekeraar aan de benadeelde heeft immers tot
gevolg dat deze schadeloos wordt gesteld. Voor hem maakt het weinig verscbil
door wie dit gebeurt, de aansprakelijke persoon of diens verzekeraar.

De rechtstreekse uitkering biedt derhalve zekere mogelijkbeden om de
verzekeringspenningen te beta len aan degene voor wie ze bestemd zijn. Het
probleem dat de verzekeraar aan de benadeelde uitkering kan weigeren op
grond van een uitsluiting in de polisvoorwaarden of wegens een ontheffmgs-

26 H.A. Bongers, a.w., biz. 252; I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 335.
'II I. den Dulk, diss. 1929, biz. 12-13. Hij achtte het hierbij niet van belang of de verzeke-
raar in naarn van de schuldenaar dan wel in eigen naarn handelde. "In beide gevallen treedt
de verzekeraar op als zaakwaarnemer van den verzekerde, wiens belangen hij waarneemt
(art. 1390-1394 B.W.)." (thans artike16:198 e.v. BW)
2& I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 335.
29 Zie Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4
I, Yerbituenissenrechi. De verbintenis in het algemeen, ge druk bewerkt door A.S. Hart- '-
kamp, Zwolle 1992, nrs. 191-195.
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grond in een wetsbepaling, blijft evenwel bestaan. Een ander zwak punt in de
rechtspositie van de benadeelde is dat andere schuldeisers van de verzekerde
beslag onder de verzekeraar kunnen leggen. Elke betaling door de verzekeraar
aan een ander dan de beslagleggers is dan ingevolge artikel 475b Rv relatief
nietig. De verzekeraar zal daarom niet aan het slacbtoffer uit willen keren.
Doet bij dit tocb en betaalt bij aan de benadeelde, dan loopt bij bet gevaar een
tweede keer te moeten betalen; een dergelijke betaling aan de benadeelde kwijt
de verzekeraar namelijk niet tegenover de beslagleggers."

Verder is bet de vraag of de verzekeraar een recbtstreekse uitkering aan
bet slacbtoffer kan doen, wanneer de verzekerde failliet is verklaard. Prinsen
Geerligs beantwoordt deze vraag in bevestigende zin: "Ongeacbt bet faillisse-
ment blijft iedere derde bevoegd, een of meerdere scbulden van den gefail-
leerde te voldoen. Hetzij de verzekerde gefailleerd is of niet, bet gevolg van de
recbtstreekscbe betaling zal zijn C••• ) dat de aanspraak uit de polis van den
verzekerde -resp. diens curator- tegenover den assuradeur wegvaIt, en dat
daarmede de zaak uit is. "31 Dit Iijkt echter in strijd met bet karakter van bet
faillissement dat als algemeen beslag bet gebele vermogen van de schuldenaar
omvat (artikel 20 Fw). Wanneer de verzekeraar rechtstreeks aan de benadeelde
uitkeert, verdwijnt de vordering van de verzekerde op de verzekeraar uit de
failIiete boedel. Daarmee wordt het slachtoffer bevoordeeld boven de andere
schuldeisers van de failIiet.

De rechtstreekse uitkering door de verzekeraar aan de benadeelde kan thans,
zoals bierboven bleek, op grond van de wet (nu artikel 6:30 BW) plaatsvinden.
Maar omdat omtrent de geldigheid van een dergelijke betaling vroeger geen
eensgezindheid bestond, bebben de verzekeraars in deze duidelijkheid willen
scbeppen door middel van hun polisvoorwaarden. Daarin bebben zij een regel
opgenomen waarin zij zicb bet recht verscbaffen de benadeelden rechtstreeks
scbadeloos te stellen. Een dergelijke bepaling komt in de praktijk -nog
steeds- veelvuldig voor. De verzekeraar stelt in dit geval de benadeelde
namens de verzekerde scbadeloos. De verzekeraar treedt daarbij op als gevol-
machtigde.P

Een bezwaar tegen deze door de polisvoorwaarden mogelijk gemaakte
rechtstreekse uitkering is dat een volmacbt in beginsel herroepeJijk is." Dit

30 I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 335.
31 P.I. Prinsen Geerligs, RM 1930, blz. 247. In dezelfde zin: Dorhout Mees-Wachter, a.w.,
nr. 703; I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, bIz. 178-179. Anders: Dorhout Mees, ID* (1987),
nt.261.
32 I. den Dulk, diss. 1929, blz, 13; I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, blz, 173-174; I.H.
Wansink, diss. 1987, biz. 337-338.
33 Een onherroepelijke volmacht lean ingevolge artikel 3:74 BW aileen worden verstrekt in
het belang van een ander dan de volmachtgever (verzekerde). De verzekerde zou derhalve
met het oog op de positie van de benadeelde een onherroepelijke voimacht kunnen verlenen
aan de verzekeraar. Het is echter niet aannemelijk dat de laatste een dergelijke volmacht zal
accepteren. De verzekeraar wil in de praktijk geen onbreekbare vertegenwoordigingsmacht
hebben; hij wil zijn handen vrij houden. Zie ook Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefe-
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heeft tot gevolg dat de verzekerde aan de verzekeraar kan mededelen dat bij de
schadepenningen zelf wenst te ontvangen. Door een tijdige mededeling kan de
verzekerde de volmacht herroepen. Bovendien zal de verzekeraar niet als
gevolmachtigde willen handel en, wanneer hij op grond van dekkingsuitsluitings-
gronden en wetsbepalingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst geen
uitkering aan de verzekerde verschuldigd is. Een ander nadeel van de volmacht
is dat deze eindigt door het faillissement van de volmachtgever (artikel 3:72
BW). Wanneer de verzekerde failliet wordt verklaard kan de verzekeraar niet
meer rechtsgeldig aan de benadeelde uitkeren." Hij zal aan de failliete boedel
moeten betalen; de verzekeringspenningen komen dan aan aIle crediteuren ten
goede. Zonder een anders luidende wettelijke bepaling heeft het slachtoffer
slechts een concurrente vordering. Ook ingeval van derdenbeslag zullen de
belangen van de benadeelde onvoldoende gewaarborgd worden. Wanneer
andere schuldeisers van de verzekerde beslag onder de verzekeraar hebben
gelegd, kan deze laatste aIleen nog aan de beslagleggers bevrijdend betalen."

§ 4 Privilege

Degene die een aansprakelijkheidsverzekering sluit, doet dit -zoals reeds
gezegd- in beginsel met het oog op zijn eigen belangen. De gemotoriseerde
weggebruiker wil zich veilig steIlen tegen aanspraken van verkeersslachtoffers.
De in verband met deze verzekering verrichte premiebetalingen komen ten laste
van zijn vermogen. Dit kan de verhaalsmogelijkheden van zijn schuldeisers
benadelen. Met het oog daarop zou dan ook de stelling verdedigd kunnen wor-
den, dat de door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen in het vermogen
van de verzekeringnemer dienen te vloeien om aan aIle crediteuren ten goede te
komen. Hier kan evenwel tegenin gebracht worden "dat men er een onbil-
lijkheid in kan zien, dat de benadeelde op die verzekeringspenningen niet een
hooger recht van verhaal heeft dan de overige schuldeischers van den verzeker-
de, omdat die penningen enkel en aIleen vorderbaar zijn geworden wegens het
nadeel, dat hem werd toegebracht. ,,36

Door het verkeersslachtoffer een 'simpel voorrecht' op de schadepennin-

ning van het Nederlands burgerlijk recht, 2 I, Yertegenwoordiging en Rechtspersoon. De
vertegenwoordiging, 6e druk bewerkt door W.C.L. van der Grinten, Zwolle 1985, nrs. 70-
76.
34 I. den Dulk, diss. 1929, biz. 33; I.C. van l.aer, De positie van de benadeelde in het kader
ener aansprakelijkheidsverzekering ter zaire van het verkeer mel motorrijtuigen!, VA 1956,
blz. 107; I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 338. Anders: H.A. Bongers, a.w., biz. 253. Hof
's-Hertogenbosch 11 september 1991, NJ 1992, 208, acht een krachtens een verkla-
ring/machtiging van de verzekerde gedane betaling door een ziektekostenverzekeraar aan het
ziekenhuis jegens wie de failliete verzekerde een schuld heeft, geldig. M.M.C.I.M de Neree
tot Babberich bekritiseert dit arrest in: Faillissement en vergoeding van medische kosten, Vrb
1992, biz. 54-56. Zie voorts omtrent dit arrest: R.I. Verschoof, Ziekiekostenvergoeding
buiten de failliete boedel om, Vrb 1993, blz. 26-28.
35 I.H. Wansink, diss. 1987, blz. 338.
36 VV, BHTK 1927-1928, 140, nr. I, biz. 1.
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gen toe te kennen wordt volgens De Vries d' Amblee reeds voldoende voorko-
men, IIdat de schadeloosstelling elders dan bij het slachtoffer komt. 1137 Voor-
rechten ontstaan echter aileen uit de wet (artikel 3:278 lid 2 BW). Een wet-
telijke bepaling is derhalve vereist om de belangen van het verkeersslachtoffer
door middel van een voorrecht te beschermen." Een dergelijke wetsbepaling
is artikel 3:287 BW. Deze bepaling waarborgt ingeval van verzekering tegen de
gevolgen van een wettelijke aansprakelijkheid het verhaal van de benadeelde op
de verzekeringspenningen." Artikel 3:287 BW bepaalt namelijk dat de vorde-
ring tot vergoeding van schade bevoorrecht is op de vordering die de schulde-
naar uit hoofde van verzekering van zijn aansprakelijkheid op de verzekeraar
mocht hebben, voor zover deze vordering de verplichting tot vergoeding van
deze schade betreft.

Een verhaalsrecht bij voorrang impliceert een samenloop van crediteuren.
Wanneer de verzekerde meerdere schuldeisers heeft en bij onvoldoende verhaal
biedt, is het slachtoffer bevoorrecht op de vordering die de verzekerde tegen de
verzekeraar heeft. Een dergelijk voorrecht betekent echter niet dat de verzeke-
raar alleen bevrijdend aan het slachtoffer kan betalen. De benadeelde zou dat
kunnen bewerkstelligen door beslag te leggen onder de verzekeraar. Dit beslag
zal een rechtsgeldige uitkering door de verzekeraar aan de verzekerde voorko-
men. Toch waarborgt dit de belangen van de benadeelde niet volledig. Ret is
namelijk mogelijk dat het beslag te laat is gelegd en dat de verzekeraar de
verzekeringspenningen reeds heeft uitgekeerd. Ais oplossing voor dit probleem
stelt Wansink voor te bepalen dat de verzekeraar slechts bevoegd aan de verze-
kerde kan betalen, IIindien en voor zover deze bewijst de benadeelde schadeloos
te hebben gesteld."? Voor het slachtoffer blijft dan evenwel een ander pro-
bleem bestaan. Wanneer de verzekeraar aan de verzekerde geen uitkering ver-
schuldigd is, bijvoorbeeld wegens verrekening of schorsing van de verzeke-
ringsdekking, bestaat er geen vordering van de verzekerde en kan het slachtof-
fer geen voorrecht daarop hebben."

Ingevolge het tweede lid van artikel 3:287 BW heeft het slachtoffer een
hoog gerangschikt voorrecht op de vordering van de verzekerde jegens de
verzekeraar. Hij kan zijn vordering verhalen zonder dat bern rechten van
derden op deze laatste vordering kunnen worden tegengeworpen. Dit betekent
dat het voorrecbt niet verloren gaat "als de vordering, waarop bet voorrecht
rust, op een ander overgaat b. v. door cessie. ,,42 Ret slachtoffer kan dit privile-
ge derhalve inroepen tegen derden, zoals de cessio naris en de pandhouder.

n P.N. de Vries d' Arnblee, diss. 1938, blz. 221.
38 A.E. Stoop, diss. 1923, blz, 90-92, verwerpt het voorrecht van de benadeelde, omdat
toentertijd een wetteIijke basis ontbrak.
39 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 877 (Toelichting-Meijers),
40 I.H. Wan sink, diss. 1987, blz, 354, 359.
41 MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, biz. 2. Zie ook I. den Dulk, diss. 1929, blz. 59;
N.L.C. Fonkert, Beschouwingen over de wetgeving op de verzekeringsovereenkomst, diss.
Leiden 1950, 's-Gravenhage 1950, blz. 306.
42 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 876 (Toelichting-Meijers). Dit voorrecht van artikel 3:287 BW
gaat zelfs v66r dat van de fiscus (zie artikel 21 lid 2 Invorderingswet 1990).
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Maar de bevoorrechte posine van het verkeersslachtoffer is ontoereikend
ingeval van faillissement van de verzekerde.? De benadeelde moet zijn vorde-
ring ter verificatie indienen en wanneer het faiUissement met een slotuitdelings-
lijst eindigt in de kosten meedragen. Het is derhalve de vraag of de benadeelde
weI volledig schadeloosgesteld zal worden. Wansink lost dit probleem op door
hem een positie als separatist te verschaffen: 'Verkeert de verzekerde in staat
van faillissement dan behoudt de benadeelde een verhaalsrecht op de vordering
van de verzekerde jegens de verzekeraar als ware er geen faillissement'. 44

Het bovenstaande rechtvaardigt de conclusie, dat het verkeersslachtoffer
onvoldoende bescherming geniet, wanneer hem een privilege wordt toegekend.
Artikel 3:287 BW blijkt ontoereikend en ook de door Wansink voorgestelde
aanvullingen waarborgen de belangen van het slachtoffer onvolwaardig. Het
probleem blijft namelijk bestaan dat het slachtoffer met lege handen staat,
wanneer de verzekerde een vordering jegens de verzekeraar ontbeert, bijvoor-
beeld door verrekening of door de omstandigheid dat de verzekeraar op grond
van polisvoorwaarden uitkering kan weigeren. Het in het Burgerlijk Wetboek
geregelde voorrecht veronderstelt nu eenmaal een vordering van de verzekerde.

§ 5 Derdenbeding

Ben andere in het Burgerlijk Wetboek bekende rechtsfiguur die de belangen van
het (verkeers)slachtoffer zou kunnen waarborgen, is het derdenbeding van
artikel 6:253 e. v. BW. Bij het aangaan van de aansprakelijkheidsverzekering
kan de verzekerde een prestatie van de verzekeraar bedingen ten behoeve van
het slachtoffer. De prestatie dient dan hieruit te bestaan, dat de verzekeraar de
verzekeringspenningen, in plaats van aan de verzekerde, rechtstreeks aan de
benadeelde zal uitkeren. Wanneer het slachtoffer dit beding aanvaardt, ontstaat
er een verbintenis tussen bern en de verzekeraar. 45 De benadeelde krijgt
bierdoor een eigen vorderingsrecbt jegens de assuradeur.

Het is echter de vraag of een beding ten behoeve van een derde binnen
het kader van een aansprakelijkheidsverzekering past. Deze verzekeringen
hebben een tweeslachtig karakter, ze "doen denken aan een kameleon. Zijn zij
er - bezien vanuit bet stand punt van de verzekerde - op gericht hem te vrijwa-

43 Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 3 m,
Zakenredu. Zekerheidsrechten, He druk bewerkt door F.R.I. Mijnssen, A.A. van Velten,
Zwolle 1986, nr. 72.
44 I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 354, 358. Zo ook F. van der Feltz, Beschouwingen over
titel 17 van hoek 7 van her ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek, VA 1975, biz. 303.
Separatisten delen namelijk niet rnee in de algemene faillissernentskosten (artikel 182 lid 1
Fw).
45 Van aanvaarding kan gesproken worden, wanneer het slachtoffer van zijn recht jegens de
verzekeraar gebruik maakt. Ben zwak punt in dit verband is echter dat het derdenbeding door
de verzekerde herroepen kan worden, zolang het slachtoffer niet heeft aanvaard (artikel
6:253 lid 2 BW). M. Duerinck, Rechtskundig tijdschrift voor Belgie 1946, biz. 424, wijst er
op dat sornmige schrijvers dit probleem oplossen door aan te nernen dat de benadeelde op het
moment van het ongeval stilzwijgend aanvaardt.
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ren voor aanspraken van derden, voor de 'houders' van dergelijke aanspraken
draagt de overeenkomst meer het karakter van een te hunne behoeve gesloten
verzekering.":" Dit laatste aspect van aansprakelijkheidsverzekeringen ziet op
hun maatschappelijke functie: de derde -het slachtoffer- schadeloosstelling
waarborgen. Een beding ten behoeve van het slachtoffer sluit hierbij uitstekend
aan. Maar een dergelijk beding is moeilijk te rijmen met het andere doe 1van de
aansprakelijkheidsverzekering, daarin bestaande dat de verzekering tot bescher-
ming van de verzekerde tegen aanspraken van derden strekt. Het valt te betwij-
felen of de verzekeraar en de verzekerde bij het sluiten van de verzekering het
belang van de derde-benadeelde wensen te behartlgen." Wanneer al een
dergelijk beding wordt gemaakt, gebeurt dat waarschijnlijk met het oog op bet
persoonlijk belang van de verzekerde. Hij zal dan immers niet meer door het
slachtoffer tot schadevergoeding aangesproken kunnen worden. Dit strijdt
echter met de strekking van het derdenbeding, dat juist len behoeve van een
derde wordt gemaakt.

Afgezien van het bovenstaande is bet bovendien niet aannemelijk dat de
belangen van het verkeersslachtoffer voldoende bescbermd zullen worden door
een derdenbeding. Net als bet privilege is het derdenbeding namelijk afhanke-
lijk van de onderliggende verzekeringsrechtelijke relatie. Wanneer de' verzeke-
raar (promissor) de geldigbeid van de verzekeringsovereenkomst met succes
betwist, tast hij tevens het recbt van bet verkeersslachtoffer aan." En wanneer
de verzekeraar de verzekeringsdekking schorst wegens premieacbterstand,
betekent dit tevens scborsing van het derdenbeding. Het recbt van de benadeel-
de (derde) wordt gevormd door de overeenkomst tussen de verzekerde (sti-
pulator) en de verzekeraar (promissor). De verzekeraar is geen uitkering aan de
benadeelde verscbuldigd, wanneer de verzekerde wegens een dekkingsuitslui-
ting of wettelijke ontheffingsgrond een vordering uit de verzekeringsovereen-
komst ontbeert.

Voorts zij gewezen op het geval waarin andere crediteuren van de verze-
kerde derdenbeslag onder de verzekeraar leggen en op de situatie waarin de
verzekerde failliet wordt verklaard. In beide gevallen geldt dat, wanneer het
slacbtoffer het ten beboeve van bem gemaakte beding reeds beeft aanvaard, bij
een eigen vorderingsrecht jegens de verzekeraar heeft gekregen. Het door
andere scbuldeisers gelegde derdenbeslag of bet failIissement deren hem dan
niet. Dit is ecbter anders wanneer de benadeelde op bet moment van de
beslaglegging of bet faillissement nog niet heeft aanvaard. Betaling door de
verzekeraar aan de benadeelde is dan relatief nietig jegens de beslaglegger. En

46 B. Wachter in annotatie bij HR 0 mei 1975, NJ 1976, 572, biz. 1752, r.k. (Gebroken
bierglas).
47 Zo ook M. Duerinck, Rechtskundig tijdschrift voor Belgie 1946, biz. 424; N.L.C.
Fonkert, diss. 1950, biz. 304-305; J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 24; A.E. Stoop,
diss. 1923, biz. 33; P.N. de Vries d' Arnblee, diss. 1938, biz. 155-156, 226; J.H. Wansink,
diss. 1987, biz. 334.
4S Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefeniog van het Nederlands burgerlijk recht, 4 Il,
Yerbintenissenredu. Algemene leer der overeenkomsten, ge druk bewerkt door A.S. Hart-
kamp, Zwolle 1993, nr. 429.
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ingeval van faillissement van de verzekerde kan de curator bet beding her-
roepen", ten gevolge waarvan de verzekeraar aileen nog aan de failliete
boedel kan betalen.

§ 6 Cessie

De belangen van het verkeersslachtoffer kunnen ook door de verzekerde
bescbermd worden. Hij kan zijn vordering op de verzekeraar aan bet slachtoffer
overdragen. Voor overdracbt van de vordering tot schadevergoeding vereist
artikel 3:84 BW een levering krachtens geldige titel (zoals koop), verricbt door
een beschikkingsbevoegde. Aangezien de over te dragen vordering met vol-
doende bepaaldheid omschreven moet zijn (artikel 3:84 lid 2 BW), zal de cessie
aileen plaats kunnen vinden nadat de verzekerde aan de derde schade heeft
berokkend. so De levering van het vorderingsrecht van de verzekerde jegens de
verzekeraar geschiedt dan door een daartoe bestemde akte en mededeling
daarvan aan de debitor cessus (artikel 3:94 BW). Deze mededeling aan de
verzekeraar is een constitutief vereiste; pas wanneer hieraan is voldaan gaat de
vordering van de verzekerde over op bet slachtoffer. Dit betekent dat de
verzekeraar rechtsgeldig aan de verzekerde kan betalen, zolang de mededeling
niet is gedaan. Cessie zal de benadeelde derhalve geen volledige zekerbeid
omtrent zijn scbadeloosstelling kunnen bieden.

Een ander zwak punt bij de overdracht van de vordering van de verzeker-
de aan het slachtoffer, is dat deze laatste de rechten van de verzekerde jegens
de verzekeraar verkrijgt. 51 De verzekerde kan niet meer rechten overdragen
dan hij zelf heeft. Wanneer zijn vordering door de verzekeraar geweigerd kan
worden wegens een dekkingsuitsluiting of wettelijke ontheffingsgrond, kan de
verzekeraar deze verweren ook aan het verkeersslachtoffer tegenwerpen." En
wanneer de vordering van de verzekerde verrekend kan worden met een
tegenvordering van de verzekeraar (bijvoorbeeld wegens achterstallige premie-
betaling), mist de aan het slachtoffer overgedragen vordering eveneens in

49 Asser-Hartkamp, 4 II (1993), nr. 432.
50 Cessie van een nog niet bestaande vordering is weliswaar mogelijk, maar dan is vereist dat
de vordering ten tijde van de overdracht naar haar inhoud in voldoende mate is bepaald, dat
wil zeggen dat zij haar onmiddellijke grondslag moet hebben in een rechtsverhouding die op
dat moment reeds bestond. Uit HR 24 december 1980, NJ 1981, 265, m.nt. WMK (Solle-
veld, Romijn & Co BY 11), blijkt dat dit vereiste ruim wordt uitgelegd. Het is vervuld,
wanneer de bij de cessie betrokken partijen weten om we ordering het gaat en de debitor
cessus reeds bekend is (vgl. artikel 3:97 jO 3:84 lid 2 B . Aangezien v66r het verkeerson-
geval de inhoud van de over te dragen vordering onb kend is, is cessie v66r het ongeval
onmogelijk.
51 Door de cessie gaat de actieve zijde van de ver intenis tussen de verzekeraar en de
verzekerde op de benadeelde over. Deze laatste voigt de verzekerde op als schuldeiser van
de verzekeraar.
52 Zo ook B. Atallah, Le droit propre de Lavictime et son action direae contre l'assureur de
La responsabilite auiomobile obligatoire. Etude critique et comparative des systemes juri-
diques de l'Angleterre, de LaFrance, de LaR.A. U et de la Suisse, Th, dr. Paris 1965, Paris
1967, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, nr. 3.
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zoverre zijn werking; deze gaat door de verrekening (deels) teniet."
De cessie biedt tevens weinig zekerheid, wanneer een andere crediteur

van de verzekerde derdenbeslag onder de verzekeraar legt voordat de vordering
is gecedeerd. Artikel 475h Rv verklaart een latere vervreemding van de
beslagen vordering relatief nietig tegenover de beslaglegger. Het slachtoffer
krijgt hierdoor geen vergoeding van de door hem geleden schade.

Verder ontstaat er een probleem wanneer de verzekerde failliet wordt
verklaard. Door het faillissement verliest de verzekerde van rechtswege de
bescbikking en het beheer over zijn vermogen (artikel 23 Fw). Hij kan zijn
vordering jegens de verzekeraar niet meer cederen aan het slachtoffer. Cedeert
hij zijn vordering toch, dan is een dergelijke tijdens het faillissement verrichte
handeling niet nietig. Zij heeft echter wel tot gevoig dat de overdracht niet ten
opzichte van de curator werkt. 54 Vindt de cessie daarentegen v66r het faillis-
sement plaats, dan kan dit in bepaaide gevallen als een paulianeuze handeling
gezien worden. Ingevolge artikel 42 Fw kan de curator v66r de faillietverkla-
ring verrichte rechtshandelingen door een buitengerechtelijke verklaring
vernietigen, indien er sprake is van een onverplichte handeling waarvan de
failliet en zijn wederpartij wisten aithans beboorden te weten dat .deze tot
benadeling zou leiden. Aan deze voorwaarde zal in beginsel voldaan zijn,
wanneer de verzekerde zijn vordering tegen de verzekeraar aan de benadeelde
cedeert. Voor de verzekerde bestaat immers geen rechtsplicht tot de overdracht,
terwijl het aannemelijk is dat zowel hij als de benadeelde wisten dan wei
behoorden te weten dat de cessie de overige schuldeisers benadeelt.

§ 7 Derdenbeslag

Wanneer het slachtoffer zekerbeid wenst omtrent vergoeding van de door hem
geleden schade, kan hij (conservatoir) derdenbesiag leggen onder de aansprake-
lijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker. 55 Dit heeft een biokkering van
de beslagen vordering tot gevolg, dat wil zeggen dat vervreemding, bezwaring,
afstand of onderbewindstelling van een door het beslag getroffen vordering, tot
stand gekomen nadat het beslag is gelegd, niet tegen de beslaglegger ingeroepen
kan worden. HetzeIfde geidt in beginsel voor een in weerwil van het beslag
gedane betaling of afgifte (artikel 475h Rv). Nadat de benadeelde conservatoir
beslag heeft gelegd, kan de vordering van de verzekerde op de verzekeraar dus
niet meer ten nadele van hem gecedeerd worden. Ben betaling door de verzeke-
raar aan een ander dan de benadeelde is eveneens relatief nietig. Heeft de bena-
deelde eenmaal een exec iale titel verkregen, dan wordt het beslag omgezet

SJ Wanneer de verzekeringsdekking egens premieschuld geschorst is, ontbeert de verzeker-
de een vordering jegens de verzekeraar. Een dergeJijke niet bestaande vordering Jean niet
overgedragen worden. Dit betekent met dat cessie tijdens een schorsingsperiode onmogelijk
is; de gecedeerde vordering dient op het tijdstip van cederen evenwel voldoende bepaald te
zijn.
S4 Vgl. HR 31 mei 1963, NJ 1966, 340 (Visch-van Rooyen).
ss Artikelen 475 e.v., 718 e.v. Rv.
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in een executoriaal derdenbeslag. Dit brengt mee dat de verzekeraar verplicht is
verklaring te doen van de vorderingen die door het beslag zijn getroffen. Na
goedkeuring hiervan door de rechter moet de verzekeraar deze gelds ommen aan
de deurwaarder voldoen (de artikelen 477, 477a lid 2 Rv).

Hoewel het slachtoffer door het leggen van beslag onder de verzekeraar
ten laste van de aansprakelijke persoon tot op zekere hoogte zekerheid verkrijgt
omtrent de vergoeding van zijn schade, worden zijn belangen ook door deze
rechtsfiguur niet in alle gevallen voldoende gewaarborgd. Er kan zich namelijk
de situatie voordoen dat de verzekeraar reeds aan de verzekerde heeft uitge-
keerd. Door deze betaling ontvalt het slachtoffer de mogelijkbeid derdenbeslag
te laten leggen. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar de vordering van de
verzekerde betwist (artikel 476a lid 2 Rv). Wanneer de verzekeraar inderdaad
op grond van polisvoorwaarden of wetsbepalingen jegens de verzekerde
uitkering kan weigeren, mist het derdenbeslag zijn werking. 56

Veel bezwaarlijker is evenwei dat ook andere schuldeisers van de aan-
sprakelijke persoon beslag kunnen leggen onder de verzekeraar. In dat geval
worden de crediteuren voldaan overeenkomstig de regeling van artikel 480-
490d Rv, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele voorrechten van
de schuldeisers." De benadeelde moet daarbij, als concurrent crediteur
(wanneer een anders luidende bepaling ontbreekt), de voor hem bestemde
verzekeringspenningen delen.

Ben ander bezwaar tegen een derdenbeslag -vanuit het oogpunt van
slachtofferbescherming bezien- is te vinden in artikel 33 lid 2 Fw. Ret vonnis
van faillietverklaring van de verzekerde heeft tot gevolg dat gelegde beslagen
vervallen. Ret door het slachtoffer gelegde beslag onder de verzekeraar van de
aansprakelijke persoon vervalt derhalve ingeval van faillissement van deze
laatste. De benadeelde wordt (zonder een bepaling als artikel 3 :287 BW waarin
voor hem een voorrecht is geregeld) concurrent crediteur en zal slechts een deel
van de in de failliete boedel vallende verzekeringspenningen ontvangen."

§ 8 Action oblique

De tot nu behandelde rechtsfiguren beschermen de belangen van de slachtoffers
onvoldoende. In Frankrijk en Belgie bestaat nog een andere rechtsfiguur die
wellicht uitkomst kan bieden voor de verkeersslachtoffers. Ret betreft de action
oblique van artikel 1166 Cc, ook wei de indirecte of zijdelingse actie genoemd.
Deze actie is niet in het Nederlandse recht opgenomen." De wetgever van

56 Vgl. B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nr. 4.
57 W. Hugenholtz, Hoofdlijnen van Nederlands burg iijk procesrechi, 16e druk bewerkt
door W.H. Heemskerk, Utrecht 1991, nr. 278.
58 J.H. Wansink, diss. 1987, bIz. 337. Wanneer de verzekerde in surseance van betaling
verkeert, vervalt het derdenbeslag ingevolge artikel 230 lid 2 Fw.
59 In 1992 is echter door invoering van artikel 477 lid 4 Rv een eerste stap in de richting van
een action oblique gedaan. Deze bepaling ziet op derdenbeslag en geeft de beslaglegger de
bevoegdheid tot opzegging van de beslagen vordering, wanneer deze met opeisbaar is, doch
door opzegging opeisbaar gemaakt kan worden.
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1838 acbtte dat overbodig.t" Bovendien zou deze actie in Frankrijk tot twist-
gedingen bebben geleid" en zelden toepassing vinden'". Toch zou invoering
van een action oblique in de Nederlandse wetgeving wenselijk kunnen zijn;
bijvoorbeeld wanneer zij de slachtoffers volwaardige bescherming biedt.

Artikel 1166 Cc geeft aan de schuldeiser de mogelijkbeid om jegens de
debiteur van zijn eigen debiteur te ageren: 'Neanmoins les creanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leur debiteur, a l'exception de ceux qui sont
exclusivement attaches a la personne'. 63 Iedere crediteur die een reeel belang
heeft, mag zich in de plaats stellen van de debiteur, tenzij bet een persoonlijke
actie betreft (bijvoorbeeld bet ontkennen van bet vaderschap, bet inroepen van
de nietigbeid van het huwelijk, etc.). De crediteur handelt dan in naam van zijn
debiteur en oefent daarbij diens rechten jegens een derde uit. De gedacbte
achter de action oblique is te voorkomen dat de debiteur zijn crediteuren zal
benadelen door zijn rechten jegens derden niet (op tijd) uit te oefenen. Het
wordt daarom redelijk geacht dat de crediteuren in staat worden gesteld zelf de
rechten van hun debiteur jegens diens debiteur in te roepen. De action oblique
is volgens Bax met name van belang, wanneer "de schuldenaar gerechtigde is
tot rechten of rechtsvorderingen, die niet vatbaar zijn voor beslag (... ) Deze en
andere dergelijke rechten brengt art. 1166 onder het bereik der schuldeischers
( .•. )".64

Het resultaat van de indirecte actie is dat niet het vermogen van degene
die de actie uitoefent vermeerderd wordt, maar het vermogen van de debiteur
wiens rechten uitgeoefend worden. "Als de schuldenaar zelf zijn recht uitoe-
fent, is het natuurlijk, dat de opbrengst daarvan hem toebehoort. Dit is even-
eens het geval, wanneer het recht wordt uitgeoefend door de schuldeischers; het
is toch het recht des s c h u 1 den a a r s, dat wordt uitgeoefend; dat recht
maakt deel uit van zijn vermogen, de opbrengst van het recht behoort dus ook
tot zijn vermogen. De schuldenaar wordt dus onmiddelijk gebaat; middelijk

60 Zie G.A.P. Bax, De invloed van art. 1166 Code civil, op bepalingen van het Nederland-
sche burgerlijk wetboek, diss. Leiden 1879, Somerwil 1879, biz. 32-44, omtrent de wets-
voorstellen die zijn gedaan, voordat in 1833 een op artikel 1166 Cc gelijkende bepaling
definitief niet in ons wetboek werd opgenomen; I. C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen
der Nederlandsche Wetboeken, volgens de beraadslagingen deswege gehouden bij de Tweede
Kamer der Staien-Generaal, V Burgerlijk Wetboek. Art. 1269-2030, Utrecht 1838, biz. 65-
66.
61 C. Asser, Het Nederlandsch burgerlijk wetboek, vergeleken met het wetboek Napoleon,
Amsterdam 1838, nr. 706; I.C. Voorduin, a. w., biz. 62.
62 Zie P.-G. Berger in zijn.conc sie bij HR 3 oktober 1952, NI 1953, 577, p. 964, l.k.
(Ontvanger/Noord-Brabant); M. D rinck, Rechtskundig tijdschrift voor Belgie 1946, biz.
421.
63 Zie over de action oblique: G.A.P. Bax, diss. 1879, blz. 1-32; S. Corniot, Diaionnaire de
droit, tome n, 2e edition, Paris 1966; M. Planiol, G. Ripert, Traite pratique de droit civil
francais, tome VIT, Obligations, avec Ie concours de P. Esmein, Paris 1954, nrs. 894-925;
B. Starck in: Dalloz, Repertoire de Droit Civil, Obligations, publie sous la direction de P.
Raynaud, I. Aubert, M. Vanel; R. Vandeputte, De overeenkomst. Haar ontstaan, haar
uuvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel 1977, biz. 355-358.
64 G.A.P. Bax, diss. 1879, blz. 6.
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slechts de schuldeischers (... )".65 Aldus strekt de action oblique ten behoeve
van aile schuldeisers van de debiteur. De crediteur die de actie uitoefende moet
het door zijn handelen ter beschikking gekomen bedrag met de anderen delen.
Aileen door de action oblique met een derdenbeslag te combineren, kan hij
voorkomen dat de aangesproken debiteur aan een ander dan hem betaalt.

Artikel 1166 Cc geeft de crediteur derhalve de bevoegdheid om de
rechten van zijn debiteur uit te oefenen. De vraag is wat deze bepaling voor het
verkeersslachtoffer zou kunnen betekenen, wanneer zij in de Nederlandse
wetgeving was geregeld. In dat geval zou het slachtoffer de mogelijkbeid
hebben om in naam van de verzekerde/aansprakelijke persoon diens rechten
jegens de verzekeraar uit te oefenen. Deze actie zou dan tot gevolg hebben dat
de verzekeringspenningen in het vermogen van de verzekerde vloeien. Daar
zouden zij "het onderpand vormen van de vorderingen van al de schuldeischers
van den verzekerde. "66 Het slachtoffer zou echter door het leggen van derden-
beslag kunnen voorkomen dat de verzekerde het geld naar eigen inzicht
besteedt.

De action oblique sec biedt het slachtoffer weinig soelaas. AIleen in
combinatie met een beslag onder de verzekeraar geeft zij een redelijke zeker-
heid omtrent de schadevergoeding. Toch wordt deze action oblique in de
Pranse en Belgische praktijk weinig gebruikt. Een belangrijke verklaring hier-
voor is dat het slachtoffer in naam van de verzekerde handelt. Dit heeft tot
gevolg, dat de verzekeraar de verweren die hij aan de verzekerde kan tegen-
werpen ook jegens het slachtoffer kan inroepen. Een ander bezwaar is, dat de
verzekerde zijn aanspraak op de verzekeraar behoudt. Ageert hij tegen zijn
verzekeraar, dan wordt de uitoefening van de action oblique geblokkeerd.
Bovendien zal de benadeelde die deze actie met een derdenbeslag combineert
onvoldoende beschermd worden, wanneer andere crediteuren van de verzekerde
eveneens derdenbeslag onder de verzekeraar hebben gelegd. Hij zal de beslagen
vordering met deze beslagleggers dan moeten delen. En ingeval van faillisse-
ment van de verzekerde zal de positie van het slachtoffer evenmin zeker zijn.
Het derdenbeslag vervalt (vgl. artikel 33 lid 2 Fw), terwijl hij (bij afwezigheid
van een bepaling als artikel 3:287 BW) geen privilege heeft. Hij zal als con-
current crediteur het door de verzekeraar aan de failliete boedel uitgekeerde
bedrag met de andere crediteuren moeten delen.

Deze in Prankrijk en Belgie bestaande bezwaren tegen de action oblique
gelden onverkort voor het Nederlandse recht. Het ontbreken van een bepaling
als artikel 1166 Cc lijkt dan ook geen grote lacune in ooze wetgeving te
vormen.

§ 9 Slotbeschouwing

De zoektocht naar mogelijkbeden om de belangen van het verkeersslachtoffer
voldoende te waarborgen, blijkt een onbevredigend resultaat op te leveren. De

6S G.A.P. Bax, diss. 1879, biz. 28.
66 M. Duerinck, Rechtskundig tijdschrift voor Belgie 1946, bIz. 421.
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in dit hoofdstuk besproken rechtsfiguren kunnen weliswaar een rechtsbetrekking
tussen het slachtoffer en de verzekeraar doen ontstaan, waardoor de verzeke-
ringspenningen niet meer via een omweg -de verzekerde- bij de persoon van
bestemming -het slachtoffer- behoeven te komen. Zij bieden echter onvoI-
doende zekerheid omtrent het daadwerkelijk verkrijgen van schadevergoeding.
De positie van het slachtoffer vertoont met name zwakke plekken, indien de
verzekerde failliet wordt verklaard (of surseance van betaling wordt verleend).
In deze situatie waarin de verzekerde meerdere schuldeisers heeft en onvol-
doende verhaal biedt, komt de benadeelde als concurrent crediteur van de
failliete boedel slechts een gedeeite toe van de voor hem bestemde verzeke-
ringspenningen. Deze situaties worden vaak onbillijk geacht, "parce qu'elles
tolerent que quelqu 'un s' enrichisse aux depens de celui qui a vraiment subi Ie
dommage (... )".67

Sinds de invoering van het Nieuw BW in 1992 is deze onbillijkheid voor
een deel weggenomen. Ingeval van samenloop van de vordering van de
schadelijdende partij en die van andere crediteuren heeft de eerstgenoemde
ingevolge artikel 3:287 BW een privilege op de verzekeringspenningen. Het
slachtoffer is derhalve bevoorrecht op de vordering die de verzekerde uit
hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering jegens de verzekeraar heeft. Maar
ook dit voorrecht geeft de benadeelde geen volstrekte zekerheid omtrent een
volledige schadevergoeding, met name niet wanneer de verzekerde failliet
wordt verklaard. Dit aIleen al niet, omdat de algemene faillissementskosten
over aIle schuldeisers -waaronder de benadeelde- worden omgeslagen
(artikel 182 Fw). Dit wordt eerst anders als de door Wansink voorgestelde
bepaling wordt overgenomen en de benadeelde een positie als separatist krijgt.
Maar ook in dat geval blijft nog een probleem bestaan. Wanneer de verzeke-
ringsdekking is geschorst of wanneer de verzekeraar zijn schuld met een
tegenvordering kan verrekenen, heeft de verzekerde geen vordering op de
verzekeraar en ontbeert het slachtoffer zijn bevoorrechte positie.

Een andere manier om de positie van het slachtoffer te verstevigen is het
leggen van derdenbeslag. Beslaglegging door de benadeelde onder de aanspra-
kelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker heeft blokkering tot gevolg.
AIleen een betaling aan het beslagleggende slachtoffer werkt dan voor de
verzekeraar bevrijdend. Maar ook bet derdenbeslag is niet afdoende om de
belangen van de benadeelde veilig te stellen. De andere crediteuren van de
schadeveroorzaker kunnen namelijk eveneens onder de verzekeraar beslag
leggen, met aIle gevolgen van dien. Bovendien worden aIle beslagen opgeheven
ingeval van faillissement (of surseance van betaling) van de aansprakelijke
persoon. In deze situaties is de in Frankrijk en Belgie bekende action oblique
van artikel 1166 Cc evenmin een oplossing. Deze actie biedt immers aIleen
enige zekerheid, wanneer ze wordt gecombineerd met een derdenbeslag.

Een andere tekortkoming uit het oogpunt van slachtofferbescherming die
bij de in dit hoofdstuk behandelde rechtsfiguren bestaat, zijn de verweren die
aan de benadeelde tegengeworpen kunnen worden. De verzekeraar kan zich

67 H. et L. Mazeaud, a.W, nr. 2696.
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jegens het slachtoffer beroepen op de verweren die hij tegen de verzekerde kan
inroepen. Ais de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden of een wetsbe-
paling met tot uitkering gehouden is, is hij ook geen schadevergoeding jegens
het slachtoffer verschuldigd. Voorts zal de verzekeraar schadeloosstelling
kunnen weigeren in het geval waarin hij reeds aan zijn verzekerde heeft uitge-
keerd.

De problemen die bij het streven naar verkeersslachtofferbescherming
zijn gerezen, hebben het eerst in Frankrijk een oplossing gevonden. De daar
geintroduceerde 'action directe' bleek in zekere mate de belangen van slacht-
offers in het verkeer te waarborgen.
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Hoofdstuk 2 De action directe in het algemeen

§ 1 Inleiding

Wanneer de gemotoriseerde weggebruiker zijn aansprakelijkheid voor door hem
in het verkeer veroorzaakte schade heeft verzekerd, bestaat er voor de bena-
deelde een redelijke mate van zekerheid omtrent zijn schadevergoeding. Hij
weet dat de aansprakelijke persoon de schade in beginsel niet zelf zal behoeven
te vergoeden, maar dat zijn verzekeraar dit zal doen. Toch blijft het slachtoffer
in bepaalde gevallen afbankelijk van de kapitaalkrachtigheid van de schadever-
oorzaker. Dit is met name het geval wanneer de verzekerde failliet gaat (of hem
surseance van betaling wordt verleend) of hij met de door de verzekeraar aan
hem betaalde verzekeringspenningen verdwijnt. In verband met dit probleem
zijn in hoofdstuk 1 mogelijke oplossingen aangedragen. De daar behandelde
rechtsfiguren hadden met elkaar gemeen, dat zij bewerkstelligden dat de
verzekeraar in beginsel rechtstreeks aan de benadeelde kon betalen. Zij schoten
echter allemaal in bepaalde gevallen te kort.

Het gesignaleerde probleem bestond niet aileen in Nederland, ook in
Frankrijk werd het onderkend. De oplossing is daar gevonden in de vorm van
de action directe. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is wat onder een
dergelijke action directe verstaan dient te worden. In het kader daarvan wordt
ook nagegaan of die actie inderdaad de voor de benadeelde gewenste bescher-
ming biedt, waardoor deze niet meer afbankelijk is van het vermogen van de
aansprakelijke persoon.

§ 2 Kennismaking met de action directe

§ 2.1 Inleiding

Reeds in het Romeinse recht kende men de term 'actio directa'. Gaius sprak
bijvoorbeeld van een directe actie in het geval waarin een zoon of een slaaf niet
meer onder de macht van de vader of meester stond en daardoor zelf voor zijn
daden (bijvoorbeeld diefstal of belediging) aangesproken kon worden. 1 Er werd
eveneens van een directe actie gesproken, wanneer de eigenaar de door hem in

I Gaius Inst., IV, 77.
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bruildeen gegeven zaak terugvorderde.? Een duidelijke omschrijving van de
'actio directa' ontbrak evenwel. .

Tegenwoordig bestaan deze Romeinse acties niet meer of worden zij niet
meer als een dergelijke actie gekwalificeerd. Daarentegen zijn in het Franse
recht enkele andere directe acties tot ontwikkeling gekomen. Het was Duranton
die in 1819 (weer) voor het eerst over een action directe sprak." Hij onder-
scheidde deze actie van de action oblique. Kenmerkt deze laatste actie zich
hierdoor dat de crediteur in de plaats van zijn debiteur treedt en diens recht
jegens een derde uitoefent; de action directe geeft de crediteur de bevoegdheid
om in eigen naam tegen de debiteur van zijn eigen debiteur te ageren. De
gerechtigde tot de action directe beschikt, met andere woorden, over een 'droit
propre', een eigen recht op een prestatie. De action directe heeft hiermee
hetzelfde gevolg als zou de crediteur met de aangesproken debiteur een over-
eenkomst hebben gesloten: de laatstgenoemde betaalt rechtstreeks aan de
crediteur.

§ 2.2 War is een action directe?

Bij de action directe denke men aan de situatie waarin A crediteur is van B en
deze op zijn beurt crediteur is van C. Normaliter is dan sprake van twee
vorderingen: A heeft een vordering jegens B en B heeft een vordering jegens
C. De action directe verbindt aan deze beide vorderingen een aanspraak van A
op C: "L'action directe se caracterise done par I'intentement, sans intermedi-
aire, omissio medio, d'une action qui, normalement, exigerait un double
recours: action principale contre Ie cocontractant et action recursoire, ou en
garantie, de ce dernier contre celui qui devra finalement supporter les conse-
quences de la condamnation. ,,4

De gerechtigde tot de action directe (A) ageert op grond van een 'droit
propre' tegen C. Dit eigen recht vindt zijn grondslag in de vordering die A
jegens B heeft en in de vordering die deze debiteur (B) jegens zijn eigen
debiteur (C) heeft.! A kan zich derhalve ter zake van zijn aanspraak op B tot
de onderdebiteur (C) wenden." Wanneer hij zich tot C richt, maakt hij aan-

2 Gaius, D. XIll, 6,18,4.
3 Bron: R. Solus, L 'action directe et l'inierpreuuion des articles 1755, 1798, 1994 du code
civil, Th. dr. Paris 1914, Paris 1914, nr. 136. Vgl. M. Duranton, Cours de droit francais,
suivant le Code civil, tome VI, 4e edition, Bruxelles 1841, or. 547 (Belgische uitgave).
• R. de Page, Traite elementaire de Droit Civil Beige, principes-doctrine-jurisprudence, tome
Il, Les incapables, les obligations (premiere partie), 3e edition, Bruxelles 1964, or. 715. Zie
ook L. Simont, L 'action directe de fa victime d'un accident d'automobile contre l'assureur
du proprietaire de celle-ci, annotatie bij Cour de Cassation, le chambre, 18 januari 1962 en
16 februari 1962, RCJB 1962, biz. 458 e.v., or. 4.
s Zo ook Chr. Jamin, La notion d'aaion directe, Th. dr. Paris 1990, Paris 1991, Librairie
Generale de Droit et de Jurisprudence, tome 215, nr. 335.
6 Ret begrip 'onderdebiteur' betekent hier 'debiteur van A's debiteur'. Ret impliceert niet dat
C zelfstandig debiteur is van A (al is zulks wei mogelijk).
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spraak op het bedrag dat deze aan de tussendebiteur (B) verschuldigd is."
Hieruit blijkt dat A rechten uit een verbintenis geldend maakt -namelijk die
tussen B en C- terwijl hij daarbij geen partij is.

Daar de crediteur (A) een droit propre heeft, handelt hij op eigen naam
en voor eigen rekening tegen de onderdebiteur (C). Door het aanwenden van de
action directe ontstaat er tussen A en C een rechtsbetrekking, waarbij deze
laatste aan A moet betalen. Zodra A de onderdebiteur heeft aangesproken, is C
namelijk aan hem beta ling verschuldigd. Hoewel Cook debiteur van B is en
blijft, kan hij niet meer aan deze laatste bevrijdend betalen. Betaalt de door A
aangesproken C toch aan zijn oorspronkelijke crediteur -dat is de tussen-
debiteur B-, dan loopt hij het gevaar een tweede keer te moeten betalen; maar
dan aan A.8 De betaling van C aan A heeft tot gevolg dat de vordering van
deze laatste jegens B wordt voldaan; B wordt derhalve van zijn schuld aan A
bevrijd.? Voorts brengt de betaling mee dat C zich tegenover zijn oorspronke-
lijke crediteur (B) heeft gekweten. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid
dat, zolang A zijn action directe niet uitoefent, C wet bevrijdend aan B kan
betalen.

Ret uitoefenen van de action directe is een bevoegdheid. De crediteur is
zeker niet verplicht om zich rechtstreeks tot de debiteur van zijn eigen debiteur
te wenden. A blijft naast deze directe actie de mogelijkheid behouden om de
vordering tegen zijn debiteur (B) uit te oefenen. "Le creancier a done devant lui
deux debiteurs et il poursuit, a son gre, soit l'un, soit l'autre, soit les deux
ensemble. L'action directe n'est qu'une faculte et non une obligation; la liberte
du creancier est, a cet egard, totale." 10 Ben action directe impliceert dan ook
twee vorderingsrechten tegen verschillende personen." Wanneer de crediteur

7 Zie Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 384.
8 Wellicht kan de betaling van C aan B in het geval waarin A reeds v66r die betaling van
zijn action directe gebruik heeft gemaakt, als een ongerechtvaardigde verrijking (artikel
6:212 BW) gekwalificeerd worden.
9 E. Dirix, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, diss. Antwerpen 1983,
Antwerpen-Apeldoom 1984, nr. 143.
10 M. Cozian, L'action directe, Th. dr. Dijon 1966, Paris 1968, Librairie Generale de Droit
et de Jurisprudence, tome 92, nr. 319. Zo ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 410.
II Volgens R. Vandeputte, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIV, lnleiding tot he:
verzekeringsrecht, 2e herwerkte druk, Antwerpen-Weesp 1983, biz. 173, zit in de gedachte,
dat wie een action directe bezit een dubbel recht heeft, een "overdreven systematisatie. Het
gebeurt dat iemand een recht haalt, krachtens de wet, uit een contract waarin hij geen partij
is, zonder dat hij nog een tweede recht, buiten dat contract bezit." Vandeputte wijst daarbij
naar de Belgische Wet van 10 april 1971, waarbij het slachtoffer van een arbeidsongeval een
vordering tegen de verzekeraar heeft, zonder daarbij een vordering jegens de verzekerde c.q.
de werkgever te hebben. E. Dirix, diss. 1983, nr. 158, wil hier echter niet van een recht-
streekse vordering spreken. "De werknemer (of zijn nabestaanden) die de arbeidsonge-
vallenverzekeraar aanspreekt, treedt niet op als een schuldeiser die een onderschuldenaar
aanspreekt. De werknemer heeft immers, enkel in schaarse gevallen, een aanspraak op de
werkgever (zie artikel 46 Arbeidsongevallenwet). Zijn enige schuldenaar is doorgaans de
arbeidsongevallenverzekeraar.· Dirix geeft er de voorkeur aan de werknemer zonder meer
als verzekerde te beschouwen. Het lijkt evenwel waarschijnlijk dat in de enkele gevallen dat
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zich tot de onderdebiteur wendt, geeft hij zijn aanspraak op de tussendebiteur
niet prijs. Ook omgekeerd geldt, dat de crediteur de action directe behoudt,
wanneer hij zijn oorspronkelijke debiteur aanspreekt. Hij kan zelfs B en C
tegelijk aanspreken. Hij zal evenwel niet meer ontvangen dan hetgeen hij op
grond van zijn verhouding met zijn oorspronkelijke debiteur kan vorderen.

Resumerend kan gezegd worden, dat de action directe -zoals het woord
al zegt- een directe actie is. "Nous la definirons done comme un droit
accorde, en dehors de tout autre lien juridique, a un creancier contre Ie debiteur
de son debiteur, d'exercer, en son nom et pour son compte exclusif, l'obligati-
on qui pese sur ce sous-debiteur a l'egard du debiteur principale. "12 De ge-
rechtigde tot de action directe heeft de bevoegdheid om zich tot de debiteur van
zijn eigen debiteur te wenden. Waarop hij jegens de onderdebiteur aanspraak
kan maken, wordt bepaald door hetgeen de laatste aan de tussendebiteur (B)
verschuldigd is.

§ 2.3 Action directe en droit propre

In de vorige paragraaf is naast de term 'action directe' het 'droit propre' ter
sprake gekomen. Deze begrippen vormen verschillende zijden van dezelfde

~--;m=-ed_ail1e.13

De term 'action directe' duidt op een directe actie van de crediteur jegens
de onderdebiteur. Actie heeft hier de betekenis van "de in het (subjectieve)
recht liggende bevoegdheid om het in rechte te doen gelden: het recht om te
vorderen, het recht om een eis in te stellen. "14 Deze actie, ook weI vorde-
ringsrecht genoemd, veronderstelt een (subjectiet) recht, dat wil zeggen een aan
een rechtssubject toekomend recht op een prestatie. In het onderhavige geval is
dat het droit propre. Het eigen recht is derhalve met de action directe gegeven.
De directe actie impliceert dat de gerechtigde over een eigen, zelfstandig recht
beschikt; een droit propre op hetgeen de onderdebiteur (C) aan de tussendebi-
teur (B) verschuldigd is. Omgekeerd geldt dat wanneer A een droit propre
eeft, hij daarvan nakoming kan vorderen met behulp van de action directe.P

De directe actie is, met andere woorden, de procesrechtelijke consequentie van

de werkgever tegenover de werknemer wel aansprakelijk is voor het ongeval, de vocdering
van de werknemer op de verzekeraar van de werkgever als een action directe beschouwd kan
worden. In dat geval spreekt de werknemer immers de debiteur van zijn eigen debiteur aan.
12 Ph. Nonet, Action directe et inopposabilite des exceptions, Annales de la Faculte de Droit
de Liege 1963, bIz. 68. Zie ook M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 9, 21; R. Debray,
Privileges sur les creances et actions directes, Th. dr. Paris 1928, Paris 1928, blz. 56.
13 J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, blz. 220-221, onderscheidt het eigen recht daarentegen
van de directe actie, in die zin dat hij het eigen recht als een autonoom recht beschouwt.
14 W.H. Heemskerk, Yorderingsredu en reciusvordering, over actienrech: en hoek 3 titel 11
otuwerp-B. W., oratie VU 1974, Deventer 1974, bIz. 5.
IS A.-G. Hayoit de Termicourt in zijn conclusie bij Cour de Cassation, Ire chambre, 18
oktober 1945. Pasicrisie BeIge 1945.1.240, bIz. 241.
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het droit propre."
Het vorderingsrecht is in beginsel onverbrekelijk verbonden met de

rechtsvordering. Hieronder wordt verstaan "een processuele handeling waar-
door iemand in de bij de wet voorgeschreven vormen zijn tegenpartij tot het
aangewezen doel voor de rechter doet roepen: de vordering van het recht, het
instellen van de eis."!? Vorderingsrecht en rechtsvordering vormen in beginsel
een eenheid; het vorderingsrecht is de inhoud van de rechtsvordering. Dit
brengt mee dat het vorderingsrecht -de bevoegdheid om in recbte een eis te
stellen- aileen door de rechtsvordering uitgeoefend kan worden. Op deze regel
vormt de directe actie in zeker opzicht een uitzondering. "L'action directe per-
drait une grande part de son interet si elle devait se realiser chaque fois par
voie de justice. "18 De action directe biedt de crediteur namelijk de mogelijk-
beid om zijn vordering tegen de wil van de debiteur te verhalen op een derde,
zonder daartoe een executoriale titel nodig te hebben. De crediteur kan zicb
buiten rechte tot de debiteur van B wenden en deze tot betaling aanspreken.
Aldus vormt de action directe in zeker opzicht een executiemaatregel.

§ 3 Toepassingen van de action directe in het burger/ijk recht

§ 3.1 Inleiding

De action directe stamt uit bet Franse recht. In Nederland kwamen ecbter tot de
invoering van het Nieuw BW in 1992 ook enkele vorderingsrecbten voor, die
kenmerken van een directe actie vertoonden. Zoals gezegd veronderstelt een
action directe dat de crediteur A en de onderdebiteur C ten opzichte van elkaar
derden zijn, maar dat zij met eenzelfde partij (namelijk B) in een rechtsbetrek-
king staan. Deze crediteur-tussendebiteur-onderdebiteur verhouding deed zich
ook voor bij de vroegere artikelen 1186 lid 3 BW, 1192a lid 2 BW, 1618 BW,
1840 lid 3 BW, 297 K, en bet tot de invoering van titel 7.12 NBW (Aanneming
van werk) geldende artikel 7A:1650 BW. Van deze bepalingen werd daarom
weI gezegd dat zij actions directes betroffen. In deze paragraaf zal worden
nagegaan of deze beweringen juist waren. Voorts zal bekeken worden of die
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek teruggekeerd zijn, en zo nee, wat er voor
in de plaats gekomen is.

16 Zie ook de toelichting op de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Luxemburg 24 mei 1966, Trb 1966, 178, biz. 39;
B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nr. 7; H. et L. Mazeaud, a.w., nr. 2698; K. Smulders,
Eigen recht en rechtstreekse aaie in de verplichte auioverzekering, VA 1962, biz. 83,92.
17 W.H. Heemskerk, oratie, biz. 5.
II M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 312: "la necessite d'un proces serait tout de meme un
handicap a son utilisation."
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§ 3.2 Recht van de verhuurder: artikel1186lid 3 BW (oud) en artikel1618 BW
(oud)

Tot de artikelen, waarvan beweerd werd dat zij actions directes inhielden,
behoorden artikel 1186 lid 3 BW (oud) en artikel 1618 BW (oud). Zij zagen op
de situatie dat de huurder het door hem gehuurde pand in onderhuur geeft. In
dat geval regelden zij de positie van de hoofdverhuurder ten opzichte van de
onderhuurder. Hoewel tussen deze personen geen contractuele relatie bestond,
gaven deze bepalingen de verhuurder toch een recht jegens de onderhuurder.
Werd dit recht terecht als een rechtstreeks vorderingsrecht gekwalificeerd?

Het derde lid van artikel 1186 BW (oud) luidde: 'Indien de huurder of de
pachter een gedeelte van het verhuurde of verpachte goed aan een ander wettig
in huur of pacht heeft afgestaan, kan de verhuurder of verpachter zijn voorregt
op de voorwerpen, die zich in of op dat gedeelte bevinden, niet verder doen
gelden, dan alleen in evenredigheid van het door den tweeden huurder of
pachter overgenomen gedeelte, en voor zooverre de laatstgemelde niet mogt
kunnen aantoonen zijne huur- of zijne pachtpenningen volgens de overeenkomst
te hebben voldaan' (curs. CPR).19 Deze bepaling zag met name op het geval
waarin de huurder zijn huurprijs niet had voldaan. Artikel 1186 lid 3 BW (oud)
gaf de verhuurder dan de mogelijkheid om de door de wettige onderhuurder in
het pand gebrachte goederen uit te winnen; hij had daarbij een bevoorrechte
positie. De bevoegdheid van de verhuurder ging echter niet verder dan het door
de onderhuurder verschuldigde bedrag aan huur. 20 Bovendien was de ver-
huurder niet-ontvankelijk in zijn vordering, wanneer de onderhuurder kon aan-
tonen dat hij zijn huur reeds had voldaan.

Artikel 1186 BW (oud) verwoordde een privilege en een 'bodemrecht'
van de verhuurder." Wanneer de huurder failleerde kon de verhuurder beslag

19Lid 3 van artikel 1186 BW (oud) vormde een uitzondering op de in het eerste lid gegeven
hoofdregel. Ingevolge lid 1 kreeg de verhuurder (of verpachter) een voorrecht op de ge-
noemde goederen, onverschillig of deze voorwerpen al dan niet aan de huurder toebehoor-
den. Ingevolge het derde lid was het voorrecht van de verhuurder beperkt tot het bedrag dat
de onderhuurder aan de hoofdhuurder verschuIdigd was, wanneer (1) een deel van het
verhuurde goed (2) wettig in onderhuur was gegeven.
20 Asser-Mijnssen-van Velten, 3 m (1986), or. 35; A. Pitlo, Het Nederlands burgerlijk
wetboek, II, Her zakenrechs, met verwijting TUUlrhet NBW, ge druk bewerkt door O.K.
Brahn in samenwerking met G.R. de Groot, A.H.T. He' te p, G.E. van Maanen,
Arnhem 1987, blz. 420; J.C. Voorduin, Geschiedenis en begins en der Nederlandsche
Wetboeken volgens de beraadslagingen deswege gehouden bij de Twe Kamer der Staten-
Generaal, N Burgerlijk Wetboek. Art. 877-1268, Utrecht, 1838, bIz. 375.
21 Wanneer ingeval van faillissement van de huurder enerzijds de verhuurder gebruik maakte
van zijn bodemrecht en anderzijds de Ontvanger ex artikel 22 lid 3 Invorderingswet (deze
bepaling zou ingevolge artikel 70 Invorderingswet 1990 op 1 januari 1993 vervallen, tenzij
voordien een wetsvoorstel houdende een definitieve regeling omtrent het fiscaal bodemrecht
-dat is w.o. 22942- zou zijn ingediend) bodembeslag legde op de door de onderhuurder in
het pand gebrachte goederen, ging het bodemrecht van de Ontvanger v66r dat van de
verhuurder (HR 5 oktober 1979, NJ 1980, 280, m.nt. FHJM en WHH (Ontvanger/Ametag-
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leggen op de roerende goederen, die zich op de bodem van het door onderhuur
verhuurde pand bevonden. Hij kon deze goederen executeren en zich, met in-
achtneming van de rangregeling betreffende de bevoorrechte schulden (artikel
1177 e.v. BW (oudj), op de opbrengst verhalen. De onderhuurder was derhalve
met een deel van zijn vermogen aansprakelijk voor de schuld van de huurder
aan de verhuurder.

Anders dan bij de action directe oefende de verhuurder/crediteur geen
rechtstreeks vorderingsrecht uit jegens de onderhuurder. Om aanspraak te
kunnen maken op de goederen die zich in het onderverhuurde pand bevonden
kon de verhuurder bodembeslag leggen; het derde lid van artikel 1186 BW
(oud) gaf hem geen eigen recht.

De bevoorrechte positie van de verhuurder was in eerste instantie in artikel
3.10.3.8 NBW overgenomen, maar is in de Nota van Wijzigingen alsnog
gescbrapt. Aan "deze figuur (zou) enerzijds in de huidige praktijk geen werke-
lijke behoefte (bestaan), terwijl zij anderzijds gecompliceerd van aard (was) en
niet op eenvoudige wijze te regelen (viel)."22 Daarnaast achtte de wetgever
een 'Diet onaanzienlijke' wijziging van de bepaling nodig, wilde het artikel
aansluiten bij de andere bepalingen van boek 3 BW.

De andere in het oud-BW voorkomende bepaling omtrent de positie van de
verhuurder ingeval van onderhuur was artikel 1618 BW (oud). Dit luidde als
voIgt: 'Een tweede huurder is, ten aanzien van den eigenaar, Diet verder
gehouden dan tot het beloop van den huurprijs der tweede huur, welke hij, op
het oogenblik van een gedaan beslag, aan den eersten huurder zoude mogen
schuldig zijn, en zonder dat hij zich op betalingen, bij voorraad gedaan,
beroepen kan, ten ware die betalingen mogten zijn geschied uit krachte van een
beding, bij zijne huurovereenkomst uitgedrukt, of ten gevolge van plaatselijke
gebruiken' .

In de literatuur werd deze bepaling verschillend uitgelegd. Zo meenden
sommige schrijvers dat artikel 1618 BW (oud) een vormloos derdenbeslag",
een action oblique" of een action directe" aan de verhuurder toekende.
Anderen waren daarentegen van mening dat het veeleer zag op de aansprake-
lijkheid van de onderhuurder voor de schuld van de hoofdhuurder jegens de

ro)).
22 Parl. Gesch. Boek ~, biz. 872.
23 A. Pitlo, Het Nederlands burgerlijk wetboek, IlIA, De benoemde overeenkomsten, 8e druk
bewerkt door G.l. Wolffensperger en voor wat de arbeidsovereenkomst betreft door B.S.
Frenkel, Arnhem 1979, biz. 117, 252.
2A Asser-Mijnssen-van Velten, 3 III (1986), nr. 62.
2S Losbl.ed. Huurrecht, art. 1618; G. Diephuis, Het Nederlandscn burger/ijk regt, xn,
Groningen 1889, biz. 103-104; N.K.F. Land, Yerklaring van her burgerlijk wetboek, V,
Boek III titel V-XIX, herzien door C.W. Star Busmann en P.A.l. Losecaat Vermeer, 2e
druk, Haarlem 1915-1932, biz. 191.
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Het oude artikel 1618 BW is sinds 1992 vervallen. Te zijner tijd zal de
verhuurder wanneer de huurder met de nakoming van zijn verplichtingen in
gebreke is en hij het gehuurde goed heeft onderverhuurd, ingevolge artikel
7.4.3.11 NBW een pandrecht kunnen nemen op de vorderingen die de buurder
uit de onderhuur heeft. Dit pandrecht kan de verhuurder verkrijgen door een
schriftelijke kennisgeving aan de buurder en aan de onderhuurder. De toelich-

verhuurder.P Zij achtten artikel 1618 BW (oud) een herhaling van het in
artikel 1186 lid 3 BW (oud) geregelde 'bodemrecht'. Dit betekende dat beide
bepalingen de onderhuurder tegenover de oorspronkelijke verhuurder verbonden
tot maximaal het bedrag dat hij aan de huurder verschuldigd was.2'

Oat artikel 1618 BW (oud) overbodig was, lijkt op het eerste gezicht een
argument om de bepaling uit te leggen als een action directe van de verhuurder
jegens de onderhuurder. Er zijn echter drie argumenten die tegen deze opvat-
ting pleiten. Ten eerste bleek uit de geschiedenis dat bier geen rechtstreeks vor-
deringsrecht was bedoeld." De bepaling beoogde veeleer een zakelijke gebon-
denheid te regelen: de verhuurder kon zijn privilege op de zich in bet verhuur-
de pand bevindende goederen (ook) jegens de onderhuurder uitoefenen, althans
tot het bedrag dat deze aan de hoofdhuurder verschuldigd was. Ten tweede kon
uit de plaatsing van artikel 1618 BW (oud) afgeleid worden dat het geen action
directe betrof." Het volgde op een artikel dat de huurder verplichtte om
voldoende verhaal te bieden aan de verhuurder, hetzij door het pand van
huisraad te voorzien, hetzij door zekerheid te stellen. Hierop aansluitend was
het aannemelijk dat artikel 1618 BW (oud) eveneens de verhaalsmogelijkheid
van de verhuurder regelde, zij het ter zake van onderhuur. Tot slot bood de
tekst van artikel 1618 BW (oud) een argument tegen de opvatting dat de
verhuurder een action directe jegens de onderhuurder had.30 Er werd gespro-
ken van 'een gedaan beslag' in de zin van pandbeslag ingevolge de artikelen
758 en 759 Rv (oud). Dit vereiste van beslaglegging sloot niet aan bij de action
directe, die immers een eigen recht van de verhuurder jegens de onderhuurder
veronderstelt. Op grond van een rechtstreeks vorderingsrecht kan van deze
laatste betaling gevorderd worden zonder dat daarvoor beslag nodig is.

26 Mr. C. Asser's Handieiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 5 Il,
Bijzondere overeenkomsten. Huur en Pacht, 7e druk door P. Abas, A.S. Rueb en C.I.H.
Brunner, Zwolle 1990, nr. 63; L.C. Hofmann, Het Nederlandsch verbintenissenrecht, n, De
bijumdere overeenkomsten, 2e druk, Groningen 1942, bIz. 4 3; J.A. de Mol, Huur-
recht, 2e herziene druk, Alphen aan de Rijn 1980, biz. 56; C.W. mer, Het burgerlijk
wetboek verklaard, vrn, art. 1493-1653, 's-Gravenhage 1883, biz. 378;379.
TI L.C. Hofmann, Il (1942), biz. 152. Artikel 1618 BW is overgenomen van het Pranse
artikel 1753 Ce. Aangezien een bepaling als artikel 1186 lid 3 BW (oud) in de Code civil
ontbrak, was het daar zonder een artikel als 1753 Cc twijfelachtig of het recht van de
verhuurder al dan niet beperkt was.
28 Asser-Abas-Rueb-Brunner, 5 n (1990), nr. 63; L.C. Hofmann, n (1942) biz. 150-151;
C.W. Opzoomer, vrn (1883), biz. 377-378.
29 Asser-Abas-Rueb-Brunner, 5 n (1990), or. 63; L.C. Hofmann, n (1942), biz. 151-152.
30 Idem.
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ting op deze bepaling verwerpt uitdrukkelijk de opvatting dat de verhuurder een
action directe zal moeten toekomen. Zij stelt "dat een duidelijke meerderheid
der schrijvers, in het bijzonder aIle latere schrijvers, voor ons huidig recht noch
dit (artikel 1618 BW (oud) -CPR) noch enig ander artikel als grondsiag voor
zulk een (rechtstreeks -CPR) recht erkennen. En bij nadere overweging wordt
er de voorkeur aan gegeven, op dat punt niet van de heersende mening af te
wijken door de verhuurder een rechtstreekse vordering op de onderhuurder toe
te kennen. Maar weI wordt hem in het onderhavige artikel de bevoegdheid
gegeven om zich door een eenzijdige handeling pandrecht te verschaffen op de
vorderingen van zijn huurder op de onderhuurder.'?' Oit pandrecht brengt
mee dat wanneer de huurder zijn huurpenniogen niet betaalt, de verhuurder
bevoorrecht is op de vordering van de huurder jegens de onderhuurder en een
recht van parate executie heeft. Bovendien is de verhuurder separatist ingeval
van faillissement van de huurder.

§ 3.3 Recht van de verkoper: artikel 1192a lid 2 BW (oud)

Een andere bepaling waarin een action directe werd gelezen, was het tweede lid
van artikel 1192a BW (oud). Het bood de verkoper van roerende goederen aan
wie de koopprijs nog niet was voldaan een sterke rechtspositie. Hij had een
zogenaamd verlengd reclamerecht, wanneer de verkochte goederen zich bij een
derde-verkrijger te goeder trouw bevonden en deze op zijn beurt de koopprijs
nog niet had betaald. In dat geval 'kan de oorspronkelijke verkooper de gelden
tot aan het beloop zijner rekening voor zicb vorderen, mits de vordering
geschiede binnen den tijd van dertig dagen na de oorspronkelijke aflevering'
(curs. CPR). Ingevolge dit tweede lid kon de verkoper zijn koopprijs verhalen
op de tweede koper, mits deze nog niet aan zijn wederpartij (dat is de eerste
koper) had voIdaan. De verkoper stelde de vordering in, die zijn koper jegens
de tweede koper had. Oeze laatste behoefde derhalve niet meer te betalen dan
het bedrag dat bij aan de eerste koper verschuldigd was.

De aanspraak van de verkoper op de koopprijs werd niet aangetast door
een faillissement van de eerste koper. Oit bracht artikel 238 lid 2 K (oud) mee.
Het achtte de oorspronkelijke verkoper bevoegd de koopprijs van de tweede
koper te vorderen en beschouwde de eerstgenoemde bevoorrecht op deze
kooppeningen, 'zonder dat dezeive met den boedel van den failliet mogen
worden vermengd'.

Bovendien behield de verkoper de mogelijkheid om de hem verschuldigde
koopsom van de twe e koper te vorderen in het geval waarin de eerste koper
zijn vordering op de tweede koper aan een ander had gecedeerd. De Hoge Raad
liet het belang van de verkoper prevaleren boven dat van de cessionaris met de
overweging: "dat aan art. 1l92a, tweede lid, ten grondslag ligt, dat voor zover
dit redelijkerwijs mogelijk is, moet worden voorkomen, dat de opbrengst van
roerende goederen, welke zonder tijdsbepaling zijn verkocht, aan derden ten

31 Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk wetboek van Prof. Mr. E.M. Meijers, Boek 7, 's-
Gravenhage 1972, biz. 936-937.
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goede komt, zolang de oorspronkelijke verkoper Diet is gekweten.v" Deze
verkoper kon daarom de koopprijs vorderen van de tweede koper, ondanks dat
de eerste koper de vordering op de tweede koper had overgedragen en derhalve
geen aanspraak op de kooppenningen meer had. De vordering die de eerste
koper had gekregen doordat hij de gekochte, doch Diet betaalde goederen had
doorverkocht, bleef namelijk gedurende dertig dagen mi de oorspronkelijke
aflevering ten behoeve van de oorspronkelijke verkoper belast."

Dit arrest van de Hoge Raad sloot aan bij de opvatting dat dit artikel
geen action directe bevatte. Deze actie houdt immers in dat de crediteur ageert
tegen de debiteur van zijn eigen debiteur. Hiervan was in casu geen sprake,
omdat de tussendebiteur door de cessie jegens de onderdebiteur geen vordering
tot betaling meer had. Dat artikel 1192a lid 2 BW (oud) geen rechtstreeks vor-
deringsrecht inhield, kon eveneens uit het bestaan van artikel 238 lid 2 K (oud)
afgeleid worden. Aangezien een rechtstreeks vorderingsrecht de verkoper de
bevoegdheid geeft om tegen de onderdebiteur (tweede koper) te ageren waarbij
hij de failliete boedel van de eerste koper passeert, zou deze bepaliog in het
Wetboek van Koophandel overbodig zijn.

De verkoper scheen eerder krachtens artikel 1192a lid 2 BW over een
action oblique te beschikken, zij het dat deze actie niet strekte ten behoeve van
aIle schuldeisers van de eerste koper, doch slechts aan de oorspronkelijke
verkoper ten goede kwam." Hij oefende immers het recht van zijn debiteur,
de koper, uit jegens diens debiteur, de tweede koper. Dat de verkoper een soort
action oblique had, bleek wellicht ook uit de tekst van het tweede lid van arti-
kel 238 K en dan met name uit de zinsnede dat de kooppenningen Diet 'met den
boedel van den failliet mogen worden vermengd'. Met deze bepaling werd
voorkomen, dat de op verzoek van de eerste verkoper door de tweede koper
uitgekeerde penningen in het vermogen van zijn crediteur -de koper- terecbt
kwamen. Dit zou blijkbaar bet gevolg van artikel 1192a lid 2 BW (oud) zijn ge-
weest, als artikel 238 K (oud) Diet anders bad bepaald.

In de literatuur en jurisprudentie werd overigens niet aIleen tot een action
oblique geconcludeerd. Het recht van de verkoper werd tevens gekwalificeerd

32 HR 25 juni 1954, NJ 1955, 685, m.nt. DIY, AA 1953-1954, bIz. 239, m.nt. HB
(Doorverkochte rogge).
33 Rb Assen 17 november 1953, NJ 1954, 429, had reeds in dezelfde zin beslist doch op
andere gronden. Zij legde artikel 1192a BW (oud) uit als een recht van zakelijke aard, "in
dien zin dat het niet behoeft te wijken voor een vorderingsrecht d:t een derde op dengene
aan wien werd doorverkocht, mocht hebben verkregen.· Zie ook W.I. Slagter, Reclamerecht
en cessie, NJB 1953, bIz. 843-848. Anders: I.A. van Waarden, Reclamerecht en cessie, NJB
1953, bIz. 967-971.
34 Aldus ook Asser-Mijnssen-van Velten, 3 III (1986), nr. 62; G.H.A. Schut, Produkzenaan-
sprakelijkheid, Zwolle 1974, Dr. 110. Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht, 5 I, Koop en Ruil, 4e druk door G.H.A. Schut, Zwolle 1981,
blz, 253-254, spreekt van een action directe (zelfstandig inningsrecht) die tevens kenmerken
van een action oblique bevat, namelijk een beperking tot de vordering die de koper jegens de
tweede koper had.
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als een vereenvoudigd derdenbeslag met privilege-werking", zaaksvervan-
ging" of een vordering die zakelijk is belast met een voorrecht ten behoeve
van de verkoper".

Het reclamerecht van de verkoper wordt thans in boek 7 titel 1 (koop en ruil)
afdeling 8 BW geregeld. De rechtspositie van de verkoper die ten gevolge van
doorverkoop zijn recht tot terugvordering heeft verloren, was aanvankelijk in
artikel 7.1.8.5 NBW geregeld." Hierin was bepaald dat de verkoper in dat
geval de vordering die zijn koper op de tweede koper had, op zich kon doen
overgaan. Om dit te bewerkstelligen moest hij een schriftelijke verklaring
afgeven aan zijn koper en diens koper. In 1986 werd deze bepaling evenwel
geschrapt, omdat "de mogelijkheid om de vordering tot betaling van de
koopprijs terzake van de doorverkoop door de eerste koper aan een volgende
koper op de oorspronkelijke verkoper te doen overgaan (een soort zaaksvervan-
ging) (... ) Diet goed (past) in het stelsel van het nieuwe wetboek (... )".39 Er
zouden zich problemen kunnen voordoen bij de cessie en verpanding. Boven-
dien zou er onzekerheid bestaan, "bij de praktische toepassing ten aanzien van
een zaak als er een pluraliteit van zaken is verkocht, "40

35 E.M. Meijers, De uitbanning der kooplieden en der handelsdaden uit OTIS recht, WPNR
3394 (1935), bIz. 15; Pitlo-Brahn, IT (1987), biz. 431, Jijkt hier een action oblique met
preferente werking in te zien.
36 G.E. Langemeijer, Zaaksvervanging, diss. Leiden 1927, Vlaardingen 1927, biz. 123-124,
acht artikel 245 lid 2 K, de voorganger van artikel 1192a lid 2 BW, een niet geheel zuivere
toepassing van zaaksvervanging; A. Hammerstein, Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervan-
ging, diss. Nijmegen 1977, Zwolle 1977, biz. 164.
3? H.A.G. Fikkers, Recht van reclame. Over het recht van terugvordering van nie: betaalde
roerende zaken, diss. Rotterdam 1992, Serle Recht en Praktijk nr. 62, Deventer 1992, biz.
47-50; L.J. Hijmans van den Bergh in annotatie bij HR 25 juni 1954, AA 1953-1954, biz.
242-244 (Doorverkochte rogge); W.J. Slagter, NJB 1953, biz. 845; D.J. Veegens in
annotatie bij eerdergenoemd arrest, NJ 1955, 685, biz. 1233, I.k.
38 BHTK 1981, 16979, nrs. 1-2. H.C.F. Schoordijk, Enige vragen naar aanleiding van een
viertai bepalingen. van derden-beschenning, (ant. 3.2.3a, 3.4.2.3b, 3.4. 2.3a, 7.1.8.4),
WPNR 5698 (1984), biz. 303, spreekt hier van een action directe, die hij wilde aanduiden
als een wettelijk pandrecht. Betwijfeld kan worden of artikel 7.1.8.5 NBW wei een recht-
streeks vorderingsrecht inhield, De bepaling speak van 'het doen overgaan' van de vordering
van de koper op de tweede koper, Dit lijkt eerder te betekenen dat de verkoper het verde-
ringsrecht van zijn koper had, derhalve krachtens een soort action oblique handelde (zij het
dat het geld weI in het vermogen van de verkoper vloeide) en niet op grond van een droit
propre.
39 ParI. Gesch. Boek 7 (lnv. 3, 5 en 6), biz. 290 (MvA).
40 MvA, t.a.p., biz. 290. Zie voor kritiek op het schrappen van artikel 7.1.8.5 NBW,
H.A.G. Fikkers, 'EN TOCH', een opmerking over het verlengd reciamerechi, WPNR 5913
(1989), bIz. 235-240; H.A.G. Fikkers, diss, 1992, blz. 52-59.
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§ 3.4 Recht van de onderaann.emers: artikel 7A:1650 BW

Artikel 7A: 1650 BW lijkt een bestaand recht te beperken, maar moet eerder
zodanig geinterpreteerd worden, dat het juist een vorderingsrecht geeft aan de
onderaannemer jegens de aanbesteder van zijn contractspartij ~e aannemer.
De bepaling luidt aldus: 'Metselaars, timmerlieden, smids en andere ambachts-
lieden, welke tot het zetten van een gebouw of het maken van eenig ander
aangenomen werk gebezigd zijn, hebben geene regtsvordering tegen dengene te
wiens behoeve de werken gemaakt zijn, dan ten beloope van hetgene deze aan
den aannemer schuldig is op het oogenblik waarop zij hunne regtsvordering
aanleggen' (curs. CPR). Hoewel een contractuele relatie ontbreekt, kan de
onderaannemer" die arbeid aan het betreffende werk heeft verricht en geen
betaling van de aannemer heeft ontvangen, toch de aanbesteder aanspreken tot
betaling. In 1928 besliste de Hoge Raad dat dit recht van de onderaannemer
aIleen bestaat ten aanzien van opeisbare vorderingen." De toepassing van
artikel 7A: 1650 BW is hierdoor beperkt: "Slechts nadat de vordering van den
aannemer opeischbaar geworden is, maar tevens v66rdat deze betaald is,
kunnen de ambachtslieden hun recht uitoefenen. Echter als de aannemer er
slecht voorstaat, dan heeft een opeischbare vordering van deze, zoo ze al niet
verpand of gecedeerd is, al een heel kort bestaan."?

Het doel van artikel 7A:1650 BW is de onderaannemers een extra
zekerheid te geven door hen een vorderingsrecht jegens de aanbesteder toe te
kennen. De bepaling strekt tot "waarborg, dat niet de aannemer den aanne-
roingsprijs ontvange, doch zij, die het werk voor hem verrigten C .. )".44 Deze
bescherming blijkt met name ingeval van faillissement van de aannemer. De
Hoge Raad overweegt "dat het bijzonder regt van verhaal hunner schuldvorde-
ring op het bedrag van het door den aanbesteder aan den aannemer verschuldig-
de, aan metselaars en andere ambachtslieden toegekend bij art. 1650 B.W., in
zijne volle kracht behoort te worden gehandhaafd, niettegenstaande het fail-
lissement van dien aannemer en niettegenstaande hunne schuldvordering in
diens faillissement is geverifieerd en erkend (... ) O. dat daardoor niet wordt
verkregen een bij de wet onbekend voorregt in den boedel van den failliet; ver-
mits, zoodra de werkman, gebruik makende van de bevoegdheid, hem toege-
kend bij art. 1650 B.W., zijn regt op de aannemings-penningen heeft doen

41 In HR 6 april 1894, W 6485 (Bischoff c.s.lStaat), werd reeds overwogen dat de ambachts-
lieden Malwaren zij als onderaannemers daartoe gebezigd (... ) daardoor hun het recht niet
zou benomen zijn om krachtens art. 1650 B.W. hunne vordering te doen gelden (... )". Vgl.
HR 17 juni 1892, W 6200 en Rb 's-Gravenhage 23 juni 1969, NJ 1970, 55, waaruit blijkt
dat een handelsvennootschap onder firma respectievelijk een N.V. niet over het vorde-
ringsrecht van artike1 1650 BW beschikken, als zij niet zelf (een deel van de) arbeid hebben
verricht.
42 HR l3 april 1928, NJ 1928, bIz. 1550, m.nt. EMM, W 11826, m.nt. SB (Sfreddo/School-
bestuur).
43 E.M. Meijers in annotatie bij HR 13 april 1928, NJ 1928, bIz. 1553, r.k. (Sfred-
do/Schoolbestuur) .
44 HR 9 maart 1870, W 3306 (noemt abusieve1ijk 1871).
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gelden, de aanbesteder die is verschuldigd aan hem en niet aan den aannemer
en diens boedel, tegenover wie hij zich verantwoordt met de van den werkman
ontvangen kwijting. ,,45

Uit deze overweging kan een action directe afgeleid worden." De
onderaannemer heeft over de aannemer heen een vorderingsrecht tegen de
aanbesteder. Hij vordert daarbij het bedrag dat de aannemer aan hem verschul-
digd is. De aanbesteder hoeft aan de crediteur echter niet meer te betalen dan
het bedrag waarop de aannemer aanspraak heeft. Dit betekent dat in het geval
waarin de aanbesteder reeds aan de aannemer heeft betaald, de onderaannemer
niet-ontvankelijk is in zijn vordering. Evenmin kan de crediteur tegen de
debiteur van zijn eigen debiteur ageren, wanneer de aanspraak van de aannemer
op de aanbesteder reeds op andere wijze teniet is gegaan. Oit is bijvoorbeeld
het geval wanneer de aannemer zijn vordering jegens de aanbesteder heeft
gecedeerd. In het arrest Rabius/lntercommunale Waterleiding gaat het om deze
situatie.

De stucadoor en granito-werker Rabius heeft in opdracht van aannemers
werkzaamheden verricht voor de aanbesteder, N. V. Intercommunale Water-
leiding gebied Leeuwarden. De aannemers hebben aIle vorderingen, welke hen
ingevolge de uitvoering van bedoelde bouwwerken op de Waterleiding zullen
toekomen overgedragen aan de Friesche Bank. De cessie is reeds aangenomen
wanneer Rabius zijn vordering tegen de aanbesteder instelt. De Hoge Raad
overweegt: "dat nu deze rechtsvordering volgens de bewoordingen van artikel
1650 B.W. niet gegeven wordt dan ten beloope van hetgeen de aanbesteder aan
den aannemer schuldig is op het oogenblik van het aanleggen der rechtsvorde-
ring. Oat, wanneer dus de aanbesteder op het oogenblik der dagvaarding niets
meer aan den aannemer schuldig is doordat bijvoorbeeld de schuld door
betaling - zelfs al ware het door vooruitbetaling - of door compensatie was
te niet gegaan, de ambachtslieden tegen den aanbesteder geen rechtsvordering
hebben, en er geen reden is voor cessie het tegenovergestelde aan te nemen,
waar deze immers tengevolge heeft, dat al blijft de inschuld als zoodanig
bestaan, zij heeft opgehouden van den aannemer te zijn". 47 Rabius kan derhal-
ve het bedrag van f 245,- (deze casus speelde zich af in de jaren '20) dat de
aannemer aan hem verschuldigd is, niet van de aanbesteder vorderen.

Vele schrijvers menen dat de Hoge Raad in dit arrest de action directe

45 HR 16 december 1871, W 3414 (Meerhoff/Staat). Zie ook HR 9 maart 1870, W 3306
(noemt abusievelijk 1871); HR 22 december 1871, W 3416.
46 L.C. Hofmann, Il (1942), biz. 286-287; Land-Star Busmann-Losecaat Vermeer, V, biz.
379; C.W. Opzoomer, vm (1883), biz. 442, noot 2.
47 HR 6 november 1925, NJ 1926, biz. 199, m.nt. EMM, W 11448, m.nt. SB (RabiusiInter-
communale Waterleiding). Zie N.A.M. Creemers, De toepassing van art. 1650 B. W. in de
practifk, NIB 1928, biz. 593-599, over dit arrest. Anders nog: HR 22 december 1871, W
3416. Vgl. Rb Maastricht 28 maart 1918, NI 1918, biz. 694, in welke zaak de vordering
van de aannemer jegens de aanbesteder verpand was toen de ambachtsman gebruik maakte
van zijn in artikel 7A: 1650 BW verleende bevoegdheid. Anders dan de Rechtbank meende,
lijkt het in overeenstemrning met het arrest van de Hoge Raad aan te nemen dat de ambachts-
man het pandrecht had moeten accepteren en tegen zich laten werken.
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heeft afgewezen en voor de action oblique heeft gekozen." Deze overweging
biedt daarvoor echter geen grond. Dit arrest sluit ook aan bij de werking van
het rechtstreeks vorderingsrecht. Noch de action directe noch de action oblique
kan de onderaannemer baten, wanneer die vordering is ingesteld nadat de
aannemer zijn aanspraak op de aanbesteder heeft gecedeerd." Veeleer moet de
vraag beantwoord worden of de onderaannemer krachtens een droit propre
handelt dan weI een van de aannemer afgeleid recht heeft. Dat eerder sprake
lijkt te zijn van een eigen recht, blijkt met name hieruit dat de onderaannemer
door de uitoefening van het hem in artikel 7A: 1650 BW toegekende recht
verhaal heeft op de aanbesteder en dat deze laatste niet meer bevrijdend kan
betalen aan de aannemer.

In het NBW werd de positie van de onderaannemer aanvankelijk in artikel
3.10.3.14 geregeld. De onderaannemer werd voor de koopprijs van de gelever-
de material en en het arbeidsloon bevoorrecht op de vordering die de aannemer
wegens de vervaardiging van de zaak op de aanbesteder had. Later is deze
bepaling geschrapt. so De wetgever is van mening dat dit privilege naast artikel
3:285 BW (voorrang wegens bearbeiding)" er toe zal "leiden dat de inning
van de vordering van de aannemer op de aanbesteder (... ) in haar geheel zou
kunnen worden geblokkeerd. Het belang van de bearbeider-onderaannemer
hierbij weegt naar de mening van de ondergetekende niet op tegen de nadelen
die dit heeft voor de aannemer die voor de fmanciering van zijn bedrijf in
sterke mate van de waarde van zijn vorderingen als onderpand en derhalve van
de vlotte inbaarheid daarvan afbankelijk is, en voor diens overige schuldeisers
die, voor wat betreft hun verhaalsmogelijkheden, in belangrijke mate op deze
vorderingen zijn aangewezen. Te bedenken valt bovendien dat kleine onderaan-

48 Mr. C. Asser's Randleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 5 m,
Bijzondere overeenkomsten door P.W. Karnphuisen, Overeenkomst van opdracht, arbeids-
overeenkomst, aanneming van werk, 6e druk door I.M.G. Coehorst, L.l.M. de Leede, R.O
Thunnissen, Zwolle 1988, nr. 643; E.M. Meijers in annotatie bij RR 6 november 1925, Nl
1926, biz. 201-203; Pitlo-Wolffensperger-Frenkel, lIlA (1979), biz. 252; G.R.A. Schut,
a.w., nr. 110. Reeds v66r dit arrest kwalificeert G.A.P. Bax, diss. 1879, biz. 52-73, artikel
7A:1650 BW als een action oblique.
49 Asser-Karnphuisen, 5 Ill (1988), nr. 643.
50 Opgemerkt zij evenwei dat de positie van de onderaannemer door artikel 7:413 BW
versterkt kan worden. Ret artikel vindt toepassing wanneer er sprake is van een last tot
aanneming van werk en de lasthebber in eigen naam met een derde contracteert (parI. Gesch.
Boek 7 (lnv. 3, 5 en 6), biz. 354 (MvT). De bepaling geeft de derde -in casu de onderaan-
nemer- in dat geval de mogelijkheid om de reehten van de lasthebber (aannemer) die uit de
overeenkomst met in casu de aanbesteder voortvloeien, uit te oefenen, indien de aannemer
zijn verplichtingen niet nakomt of in staat van faillissement geraakt. Dew mogelijkheid kornt
de onderaannemer eveneens toe, wanneer de aannemer bevoegd is voor rekening van de
aanbesteder rechtshandelingen te verrichten (artikel 7:418 BW).
51 Dit voorreeht is beperkt tot degene die 'persoonlijk aan de uitvoering van in de uitoefening
van zijn bedrijf aangenomen werk pleegt deel te nemen dan wei een vennootschap of een
rechtspersoon is, waarvan een of meer beherende vennoten of bestuurders dit plegen te
doen'.
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nemers die aan grote werken deelnemen in termijnen plegen te worden betaald,
zodat hun risico ter zake van niet-betaling beperkt blijft. ,,52

§ 3.5 Recht van de lastgever: artikel 1840 lid 3 BW (oud)

Het derde lid van artikel 1840 BW (oud) luidde: 'In allen gevalle, kan de
lastgever den persoon, welken de lasthebber in zijne plaats heeft gesteld,
onmiddellijk aanspreken' (curs. CPR). Omtrent de uitleg van deze bepaling be-
stonden verschillende opvattingen.

Sommige schrijvers wezen op de tekst van de bepaling waar gesproken
werd van 'den persoon, welken de lasthebber in zijne plaats heeft gesteld'.
Hieruit leidden zij af dat lid 3 zag op substitutie. Dit betrof het geval waarin de
lastgever aan de lasthebber de bevoegheid gaf om een ander in zijn plaats te
stellen, "zo, dat de ander (de substituut) op de stoel van de lasthebber gaat
zitten; de lasthebber valt er tussen uit, er ontstaat een directe band tussen
lastgever en substituut. ,,53 Deze plaatsvervanger werd wederpartij van de
lastgever. Dit had tot gevolg dat niet aileen de lastgever de substituut kon
aanspreken, maar dat ook omgekeerd de substituut jegens de oorspronkelijke
lastgever kon ageren. Voor dit laatste was veel te zeggen. "Immers: ieder
lastgever weet, kan althans weten, dat zijn lasthebber een lasthebber in zijn
plaats kan stellen; maar niet iedere lasthebber .kan weten dat er achter zijn
lastgever nog een lastgever zit. ,,5( Artikel 1840 lid 3 BW (oud) aldus geinter-
preteerd hield een (voorloper van) contractsoverneming in.55

Andere schrijvers twijfelden aan deze uitleg van artikel 1840 lid 3 BW
(oud). Daarvoor bestond ook aile reden. Reeds in 1928 had de Hoge Raad er
op gewezen dat deze bepaling (ook) toepasselijk was, wanneer de lasthebber en
de lastgever in hun oude rechtsverhouding zouden blijven staan. S6 Dit ~u

52 Parl, Gesch. Boek 3, blz. 876 (NvW). R. Overeem, Aspecten van onderaanneming;
Publikatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 9, Deventer 1981, biz. 74, bekritiseert
deze argumenten: "In de eerste plaats worden onderaannemers juist regelmatig niet in
termijnen betaald. In de tweede plaats geldt de argumentatie niet voor het geval van
deconfiture van de hoofdaannemer: juist voor dit geval is een betere bescherming wenselijk.
Tenslotte is de argumentatie met overtuigend omdat de wetgever niet aangeeft of er van
gewijzigde omstandigheden of inzichten sprake is. Uiteindelijk trekt men her eigen voorstel
in. "
53 Pitlo-Wolffensperger-Frenkel, IlIA (1979), biz. 367.
54 Idem.
55 Vgl. I.M.H.P. van Neer-van den Broek, Lastgeving en direete aerie. Van art. 1840 lid 3
BW (oud) naar art. 7:412 BW, in: Iusta causa, Opstellen aangeboden aan Prof. mr B.
Wachter, Tilburg 1992, blz. 63.
56 In HR 27 januari 1928, Nl 1928, biz. 693, m.nt. EMM, W 11786, m.nt. SB (Amster-
damsche BanklHoedhaar), wijst de Hoge Raad op de tekst van artikel 1840 lid 3 BW (oud)
waaruit blijkt dat de lastgever 'in allen gevalle' de persoon kan aanspreken die in de plaats
van de lasthebber is gesteld. Van deze in de plaats-stelling is met slechts sprake, "indien de
gesubstitueerde de plaats inneemt van den oorspronkelijken lasthebber en deze die plaats
verlaat en dus wordt uitgeschakeld." Daarvan is, volgens de Hoge Raad, ook sprake wanneer
de lasthebber en lastgever in hun oude rechtsverhouding blijven staan.
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betekenen dat het derde lid van artikel 1840 BW (oud) op onderlastgeving zag,
waarbij de oorspronkelijke lasthebber op eigen naam een overeenkomst van
lastgeving sloot. 57 Door deze tweede overeenkomst van lastgeving te aan-
vaarden kreeg de onderlasthebber de gehele of gedeeltelijke last, die de last-
hebber in eerste instantie op zich had genomen." De onderlasthebber trad Diet
in de plaats van de lasthebber, deze laatste bleef daarentegen wederpartij van de
lastgever. Aangezien het derde lid van artikel 1840 BW (oud) de oorspronkelij-
ke lastgever de bevoegdheid gaf om rechtstreeks jegens de onderlasthebber te
ageren, zonder dat tussen hen een contractuele band bestond, volgde daaruit dat
de lastgever een action directe jegens de onderlasthebber had. 59 De door de
lastgever aangesproken onderlasthebber behoefde echter Diet meer te betalen
dan het bedrag waartoe hij jegens de lasthebber verbonden was. Bovendien kon
hij zich beroepen op verweren die hij anders tegenover zijn contractant, de
lasthebber, gehad zou hebben."

Ret doel van deze action directe was de lastgever te beschermen, met
name in het geval waarin de lasthebber failliet werd verklaard. "Door de
onderlasthebber rechtstreeks aan te spreken kan de lastgever immers bewerk-
stelligen dat hetgeen de lasthebber van de onderlasthebber te vorderen heeft
buiten het faillissement van de lasthebber blijft. ,,61 De lastgever was hierdoor
(naar oud BW) geen concurrent crediteur in bet faillissement van de lasthebber.
Dit rechtstreeks vorderingsrecht had de lastgever overigens naast de bevoegd-
heid om de lastbebber zelf aan te spreken.P

57 In HR 31 mei 1974, Nl 1976, 309, m.nt. BW (ACB/Dieleman), lijkt deze opvatting ook
gehuldigd te worden. De Hoge Raad past de bepaling namelijk toe in het geval waarin de
AMRQ..bank in opdracht van Dieleman bij ACB een onherroepelijk door ACB te confirme-
ren accreditief had gesteld (ten gunste van Ukwatar). Volgens de Hoge Raad had het Hof
deze verhouding kunnen kwalificeren als een van lastgever en onderlasthebber. In zijn
annotatie onder dit arrest wijst Wachter (biz. 905, l.k.) er op dat de aan ACB verstrekte
betalingsopdracht niet in eigen naam, maar in opdracht van Dieleman was verstrekt. Deze
onmiddel1ijke vertegenwoordiging brengt mee dat de omweg van artikel 1840 lid 3 BW (oud)
niet nodig was geweest. De door de gevolmachtigde in naam van de volmachtgever verrichte
rechtshandeling treft immers in haar gevolgen de volmachtgever (artikel 3:66 BW).
58 Asser-Kamphuisen, 5 ill (1988), nr, 151; C.l. van Zeben, Compendium Bijzondere
overeenkomsten, 6e druk, Deventer 1989, biz. 280.
59 Asser-Kamphuisen, 5 ill (1988), nr, 160; Land-Star Busmann-Losecaat Vermeer, biz. 649-
651.
60 Asser-Kamphuisen, 5 ill (1988), nr. 160. Anders oordeelde het Hof van Cassatie, Ie
kamer, 16 december 1977, RW 1977-1978, biz. 2514, in zijn uitleg van de Belgische
pendant van dit artikel. Het overwoog dat de lastgever "geenszins de vordering van zijn
schuldenaar, de oorspronkelijke Iasthebber, uitoefent, doch een persoonlijke eo rechtstreekse
vordering. Dat hieruit volgt dat de excepties die de in de plaats gestelde lasthebber tegen de
oorspronkelijke lasthebber kan aanvoeren, door eerstgenoemde niet tegen de lastgever
kuonen worden ingeroepen. "
61 C.l. van Zeben, Q.W., biz. 282.
62 Uit Rb Amsterdam 1 december 1933, W 12792, blijkt dat de lastgever zowel de lasthebber
als de onderlasthebber kan aanspreken.
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Na de invoering van de zevende titel van boek 7 BW is de discussie omtrent de
uitleg van artikel 1840 lid 3 BW (oud) veri eden tijd geworden. Aangezien deze
bepaling is geschrapt, heeft ook de vraag of dit artikel een action directe
bevatte veel van haar belang verloren. Ben dergelijk rechtstreeks vorderings-
recht past, volgens Meijers, slecht in ons rechtssysteem."

In het geval waarin de lasthebber op eigen naam -als middellijke verte-
genwoordiger- is opgetreden, worden de belangen van de lastgever thans be-
schermd door artikel 7:412 BW (7:420 BW vanaf 1 september 1993).64 Dit
artikel luidt: 'Indien een lasthebber die in eigen naam een overeenkomst heeft
gesloten met een derde, zijn verplichtingen jegens de lastgever niet nakomt of
in staat van faillissement geraakt, kan de lastgever de voor overgang vatbare
rechten van de lasthebber jegens de derde door een schriftelijke verklaring aan
hen beide op zich doen overgaan, behoudens voor zover zij in de onderlinge
verhouding tussen lastgever en lasthebber aan deze laatste toekomen'. Blijkens
de Memorie van Toelichting ziet deze bepaling ook op onderlastgeving: de last-
hebber sluit in eigen naam een overeenkomst van lastgeving met een derde."
In een dergelijk geval kan de lastgever onder bepaalde voorwaarden de vorde-
ring van de lasthebber op die derde (de onderlasthebber) op zichzelf doen
overgaan. De lastgever kan dan de rechten uitoefenen die zijn lasthebber jegens
de onderlasthebber heeft; bij treedt in de plaats van de lasthebber. Dit lijkt op
een action obi ique'" , doch anders dan bij een dergelijke actie verliest de
lasthebber hier zijn rechten tegenover de derde. Deze rechten worden ten
gevolge van het bepaalde in artikel 7:412 BW (7:420 BW) door zijn lastgever
uitgeoefend. Dit brengt mee dat de onderlasthebber tegen de lastgever dezelfde
verweren kan inroepen als hem tegenover de lasthebber toekomen.

Artikel 7:413 BW (7:421 BW vanaf 1 september 1993) regelt de omge-
keerde situatie. Het geeft de derde -onderlasthebber- de mogelijkbeid om na
schriftelijke mededeling aan de lasthebber en de lastgever zijn rechten op
betaling van een geldsom, levering van goederen of afgifte van zaken tegen de
lastgever uit te oefenen. De onderlasthebber oefent de rechten die bij jegens de
lasthebber heeft tegenover de oorspronkelijke lastgever uit. Deze kan de
aanspraak betwisten door zich te beroepen op verweren die hij tegen de
lasthebber kan inroepen. De lastgever komt derhalve niet in een ongunstiger

63 ParI. Gesch. Boek 7 (lnv. 3, 5 en 6), blz, 329 (foelichting-Meijers), beschouwt artikel
1840 lid 3 BW (oud) als een action directe.
64 Heeft de lasthebber als onmiddellijke vertegenwoordiger gehandeld, dan ontstaat er een
verbintenis tussen de vertegenwoordigde (lastgever) en de derde; de vertegenwoordiger valt
er tussen ui t.
6S ParI. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), biz. 354 (MvT).
66 In dezelfde zin: J.G.A. Linssen en A.C. van Schaick, Van nieuw BW IUUJrBW. Lastge-
ving, Adv.bl. 1992, biz. 293. C.J.H. Brunner, De opdracht (Otuwerp hoek 7, tuet 7),
WPNR 5286 (1974), blz, 806 en H.C.F. Schoordijk, De ontwerpregeling van de opdracht in
het zevende boek, bijz. nummer NIB 1973, blz, 72, spreken daarentegen van een action
directe. Hier kan echter tegen ingebracht worden, dat de lastgever niet op grond van een
droit propre, een zelfstandig recht, ageert. Zijn vordering is daarentegen gebaseerd op de
rechten van de lasthebber jegens de onderlasthebber, die hij op zich heeft doen overgaan.

53



positie; hij is tegenover de onderlasthebber slechts gehouden tot dat, waartoe
hij krachtens zijn rechtsverhouding met de lasthebber gehouden isY Voorts
kan de lastgever zich beroepen op verweren die de lasthebber tegen de onder-
lasthebber kon opwerpen. Aldus bestaat er "volledige symmetrie tussen de
artikelen 4b en 4c (7:412 en 413 NBW -CPR). ,,68

Artikel 7:413 BW (7:421 BW) vertoont grote gelijkeDis met een action
directe." AIs verschil met deze actie zou eventueel aangemerkt kunnen wor-
den, dat de derde een verklaring moet overleggen voordat hij als gerechtigde
tot een directe actie kan optreden. Van symmetrie tussen artikel 7:412 BW
(7:420 BW) en deze bepaling is in ieder geval geen sprake.

§ 3.6 Assurantiebeding: artikel 297 K (oud)

In hypotheekakten kwam het assurantiebeding ex artikel 297 K (oud) veelvuldig
voor. Een dergelijk beding bepaalde dat ingeval van brand de hypotheekhouder
de assurantiepenningen kon vorderen van de brandverzekeraar van de hypo-
theekgever. Artikel 297 K (oud) sprak echter Diet letterlijk van een vorde-
ringsrecht van de hypotheekhouder jegens de brandverzekeraar, doch bepaalde
dat 'indien, bij eene onderzetting tusschen den schuldenaar en zijnen schuldei-
scher, is bedongen dat, ingeval van schade aan het verzekerd of te verzekeren
bezwaard perc eel overgekomen, de assurantie-penningen tot het beloop der
inschuld en der verschuldigde renten in de plaats van de onderzetting zullen
treden, de verzekeraar, aan wien dat beding is beteekend, verpligt is, de
verschuldigde schadevergoeding met den hypothekairen schuldeischer te
verrekenen' (curs. CPR).70 De door deze bepaling gecreeerde positie van de
hypotheekhouder werd wei vergeleken met die van de gerecbtigde tot een
action directe. Een verschil met de voorgaande -deels vermeende- recht-
streekse vorderingsrechten was evenwel dat de hypotheekhouder zijn bevoegd-
heid Diet aan een wetsbepaling ontIeende, maar aan het bij de hypotheekverle-
ning gemaakte beding.

Met dit beding beoogde de hypotheekhouder zijn belangen te bescher-
men. Indien het pand zou afbranden had hij, boven de andere crediteuren van
de verzekerde/bypotheekgever, een aanspraak op de door de verzekeraar uit te
keren verzekeringspenningen. Bovendien bood artikel 297 K (oud) bescberming
in het geval waarin de hypotheekgever ten tijde van de brand failliet was. De
hypotheekhouder ging dan v66r de andere schuldeisers van de hypotheek-
gever." Een bezwaar was echter dat de ingevolge deze bepaling aangesproken
verzekeraar aan de hypotheekhouder verweren kon tegenwerpen die hij ook

67 ParI. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), biz. 358 (l'oelichting-Meijers), ten aanzien van de
positie van de committent tegenover degene met wie de commissionair gehandeld heeft.
68 ParI. Gesch. Boek 7 (lnv. 3, 5 en 6), biz. 359 (Mv1).
69 Zo ook J.G.A. Linssen en A.C. van Schaick, Adv.bl. 1992, biz. 293.
70 Artikel 318p lid 4 K (oud), handelend over scheepshypotheken, verldaarde artikel 297 K
(oud) mede van toepassing op verzekeringen tegen andere gevaren dan brand.
71 Asser-Mijnssen-van Velten, 3 ill (1986), or. 297.
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tegen de verzekerde/bypotbeekgever kon inroepen.? De verzekeraar kon bij-
voorbeeld uitkering weigeren, wanneer er sprake was van verzwijging (artikel
251 K) of merkelijke schuld of nalatigheid (artikel 294 K). Dit werd in het
algemeen tegenover de bypotbeekbouder onbillijk geacbt. De verzekeraars
bepaalden dan ook qat 'voor bet geval dat de verzekeraar beweert aan de verze-
kerde geen of geen volledige scbadevergoeding verscbuldigd te zijn: hetzij (a)
omdat de verzekering nietig is of zijn verplichting is geeindigd, betzij (b)
ingevolge de verzekeringsvoorwaarden of de wet, wegens een daad of verzuim
van de verzekerde of bewoner C ..• ), de verzekeraar bet bypothecair belang van
de bypotheekbouder dekt zolang de verzekering tegenover de verzekerde
loopt' .73 Deze zogenaamde Kramer-verklaring werd later niet meer gemaakt.
De belangen van de hypotbeekhouder werden toen gewaarborgd door middel
van een bypotbecair belangverzekering."

Er waren verscbillende opvattingen omtrent de juridische grondslag van
artikel 297 K (oud). Zo zag de Hoge Raad er in 1858 een action directe in:
"dat het eenige doel van het artikel is de toekenning aan den bypotbecairen
scbuldeischer eener regtstreekscbe vordering tegen den verzekeraar C ... ). "75

Kist meende daarentegen dat er sprake was van "eene cessie der vordering,
welke de verzekerde (. ..) tegen den verzekeraar hebben zal, aan een ander. ,,76

En Dorhout Mees sprak van een verpanding. Hij stelde, "dat bet recbt van de
schuldeiser op de schadepenningen gelijksoortig is aan zijn recbt op bet
verbypotbekeerde goed. Hij werd van dit laatste geen eigenaar doch het diende
bem als zakelijk onderpand. Evenzo wordt bij m.i. door de betekening van het
assurantiebeding aan de verzekeraar geen eigenaar van de vordering tot
schadevergoeding, doch verkrijgt hij pandrecbt. ,,77

Deze laatste opvatting werd als beersende leer beschouwd, tot de Hoge
Raad in 1989 overwoog "dat art. 297 aan de bypotheekhouder een eigen recbt
toekent dat niet op een lijn is te stellen met de rechten die voortvloeien uit de

72 Asser-Mijnssen-Van Velten, 3 III (1986), nr. 301. Vgl. Pres. Rb Utrecht 10 november
1988, S&S 1991, 84 (RensinklNieuwe Hollandse Lloyd); HR 21 september 1990 en 19 juni
1992, VR 1993, 18 (MCB/Fatum).
73 Vgl. H. van Barneveld, a.w., biz. 481-483; N.R.H. van Essen, Praeadvies voor de
Aigemeene Vergadering der Nederlandsche Advocaten-vereeniging 1934, Verp/ichte verzeke-
ring van automobilisten regen wettelijke aansprakelijkheid, Adv.bl. 1934, biz. 98.
74 Zie Dorhout Mees, Ill* (1987), nr. 308; P.A. Stein, Het Hypothecair belang, in:
Onroerend goed, Opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de
broederschap der notarissen in Nederland, onder redactie van Ph.A.N. Houwing, Deventer
1968, biz. 344-346.
7S HR 7 mei 1858, W 1956.
76 J.G. Kist, Beginselen van Handelsregt volgens de Nederlandsche wet, IV, Handelsverbin-
tenissen uit overeenkomst, de overeenkomst van verzekering, 2e herziene en vermeerderde
druk, 's-Gravenhage 1884, biz. 105; G. Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt, vn, 2e
druk, Groningen 1886, biz. 494.
77 T.J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, Ill, Waardepapieren en
geldverkeer; handelskoop; verzekering, 7e druk, Arnhem 1980, nr. 7.236. Zie ook Asser-
Mijnssen-van Velten, 3 III (1986), nr. 298; Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 669; A.
Hammerstein, diss. 1977, biz. 170; Pitlo-Brahn, II (1987), biz. 546.
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overdracht van vorderingen in bet aIgemeen (... ). "78 Uit deze overweging kon
afgeleid worden dat de bepaling niet als een cessie gekwalificeerd kon wor-
den." De Hoge Raad sloot daarmee wellicbt aan bij de opvatting van Nolst
Trenite. Deze meende dat bet assurantiebeding aan de bypotbeekhouder een
vordering van eigen aard gaf.80 Of dit een action directe betrof, kan ecbter
betwijfeld worden. De bypotbeekhouder ontJeende zijn vorderingsrecht jegens
de verzekeraar aan een met de bypotbeekgever gesloten beding. Betekening
daarvan aan de verzekeraar -later werd overigens met een aantekening in de
polis volstaan- bracbt mee dat deze verplicht was de verschuldigde verzeke-
ringspenningen aan de hypotbeekhouder te betalen. Deze laatstgenoemde
beschikte daarbij niet over een droit propre; er leek veeleer sprake van een
recht dat door de hypotbeekhouder aan de hypotbeekgever werd verleend en
door de wet werd bevestigd, indien dit beding aan de verzekeraar was bete-
kend.

De vraag hoe het assurantiebeding betiteld dient te worden, heeft veel van zijn
belang verloren. Bij de Wet van 28 december 1989, Stb 1989, 616, is artikel
297 K vervallen verklaard. De positie van de hypotbeekhouder is sinds de
invoering van het Nieuw BW in artikel 3:229 BW geregeld: 'Ret recbt van
pand en hypotbeek brengt van rechtswege mee een recht van pand op alle vor-
deringen tot vergoeding die in de plaats van het verbonden goed treden,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van bet
goed' . Deze zaaksvervanging maakt dat de hypotheekhouder, in bet geval
waarin het verhypotbekeerde pand door brand wordt verwoest, bij voorrang
aanspraak krijgt op de vordering van de hypotheekgever jegens de brandverze-
keraar." Hierdoor is het bezwaar herleefd, dat de hypotheekhouder met lege
handen staat, wanneer de verzekeraar geen uitkeringsplicht heeft (omdat er
bijvoorbeeld sprake is van verzwijging). Er is evenwel reeds op gewezen dat de

78 HR 8 december 1989, NJ 1990, 747, m.nt. WMK (WUHlUnion Atlantique). A.-G. Franx
betoogt in zijn concJusie (nrs. 3.5.1. en 4.4) dat de bepaling een lex specialis is, "die
meebrengt dat hetgeen geldt voor cessie en verpanding, niet zonder meer ook geldt voor art.
297 K." De hypotheekhouder ontleent zijn zekerheid niet aan het assurantiebeding, maar aan
het vestigen van een recht van hypotheek, terwiji de cessionaris en de pandhouder hun
zekerheid verkrijgen door rniddel van de cessie respectievelijk de verpanding.
79 Vgl. J.B.M. Roes, De verdwijnende hypotheekbedingen, WPNR 6030 (1991), blz. 894.
80 J.G.L. NoIst Trenite, Brandverzekering; 2e herziene druk, Haarlem 1921, biz. 316 e.v.;
J.G.L. Nolst Trenite, Zeeverzekering, 2e herziene druk met medewerking van W. Nolst
Trenite, eerste stuk, Haarlem 1928, biz. 790-791.
81 De brandverzekeraars hebben per I april 1993 een schaderegelingsovereenkomst gesloten
met de hypothecaire financiers (hypotheekhouder). Ingevolge deze overeenkomst kan de
verzekeraar bij schade aan gebouwen tot f 20.000,- rechtstreeks aan de verzekerdelhypo-
theekgever uitkeren, bij schade-uitkeringen boven dat bedrag is de brandverzekeraar
verplicht te onderzoeken of er een recht van hypotheek op het gebouw rust. Indien dit het
geval blijkt te zijn, betaalt de verzekeraar in overleg met de hypotheekhouder hetzij aan de
laatste, hetzij aan de verzekerde (zie Assurantie Magazine, 29 april 1993, biz. 20 en 24 juni
1993, biz. 26-27).
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1; praktijk dit bezwaar heeft ondervangen door middel van een hypothecair
.' belangverzekering.

§ 3.7 Kwalitatieve rechten

De kwalitatieve rechten behoren Diet tot de directe acties. Zij voldoen Diet aan
de voorwaarde dat de gerechtigde tot de action directe crediteur is van degene
wiens debiteur hij wil aanspreken." Artikel 6:251 BW betreft een voor over-
gang vatbaar recht dat in een zodanig verband met een aan de schuldeiser
toebehorend goed staat, dat hij bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij het
goed behoudt. Indien een derde dit goed onder bijzondere titel verkrijgt, gaat
het recht van rechtswege op deze verkrijger over. De verkrijger (A) oefent
derhalve een recht uit dat de vervreemder (B) jegens een ander (C) heeft ge-
had." Dit is evenwel geen action directe. Tussen de verkrijger en de ver-
vreemder bestaat ten aanzien van dit recht geen crediteur-debiteur verhouding;
A is ter zake van dit recht geen crediteur van B. Er kan derhalve Diet gezegd
worden dat A een vorderingsrecht instelt tegen de debiteur (C) van zijn eigen
debiteur (B).

§ 3.8 Conclusie

De action directe is van oorsprong een Franse actie. Zij was v66r de invoering
van het NBW echter ook in het Nederlands burgerlijk recht te vinden. Vroegere
Nederlandse schrijvers meenden dit rechtstreeks vorderingsrecht evenwel in
meer bepalingen te herkennen dan gerechtvaardigd was. Alleen het recht van de
lastgever tegen de onderlasthebber en het -tot de invoering van titel 7.12
NBW- aan de onderaannemer toekomende vorderingsrecht tegen de aanbeste-
der, werden terecht als een action directe gekwalificeerd. Deze rechten keerden
in het Nieuw BW echter niet in dezelfde hoedanigheid terug. De positie van de
lastgever werd in artikel 7:412 BW (7:420 BW) geregeld, terwijl de onder-
aannemer zijn vorderingsrecht geheel zag verdwijnen;"

Betwijfeld kan worden of de wetgever van 1838 een directe actie in de
wet beoogde te regelen. Ret is niet waarschijnlijk. De figuur van de action
directe was toentertijd nog nauwelijks bekend. Bovendien ging de wetgever
destijds juist uit van de relativiteit van overeenkomsten, dat wil zeggen dat con-
tracten aIleen tussen de contractspartijen werken en geen gevolgen hebben voor

82 Aldus ook E. Dirix, diss. 1983, nr. 149.
83 Asser-Hartkamp, 4 II (1993), nrs. 397-403a.
84 De wetgever van het Nieuw BW stelt in MvT, BHTK 1975-1976, 14049, nrs. 3-4, biz. 34
(pari. Gesch. Boek 8, bIz. 122), dat artikel 8:63 lid 2 BW aan de opdrachtgever een
rechtstreekse actie geeft jegens degene met wie zijn wederpartij -de expediteur- in eigen
naam heeft gehandeld, dat is een vervoerder. Betwijfeld kan worden of de wetgever hiermee
een nieuwe action directe in de wet wilde creeren. Immers ingevolge deze bepaling oefent de
opdrachtgever de rechten uit, die de expediteur als afzender jegens de vervoerder had. De
opdrachtgever handelt derhalve niet op grond van een eigen, zelfstandig recht, doch heeft
een van zijn wederpartij afgeleid recht; hij treedt in de plaats van de expediteur/afzender.
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derden. De action directe is veeleer in de literatuur en jurisprudentie ontwik-
keld en vervolgens in enkele bestaande bepalingen gelezen met het oog op de
belangen van de crediteur. 8S

De belangrijkste grond- vos bescherming van de crediteur door een
action directe is in e I el<1 egen. 0 IS bet billiJ~nderaanne-
mer et door de a!illl 000 n,_de ~aannenie- e~ d boorag K
. casseren. Hf heeft er immers voor gezorgd dat. de WJld m van de be e-
der verbeterd wordt en daardoor in wagrde stijgt, B.ovendien is het door zijn
wer"" dat e aannemer zijn ¥.erplichting jegens, de, ~be.Sted@( is nagekomen.86

BIJ e positie van de lastgever ten opzichte van de onderlasthebber past
eenzelfde redenering: "Ie mandataire et son substitue n'ont obtenu Ie mandat
que grace a la volonte du mandant; celui-ci peut donc agir directement contre
celui-lal "87

De reden, waarom invoering van een action directe als billijk wordt
gezien, lijkt te liggen in het oorzakelijk verband tussen de beide vorderingen.
De bepalingen waarin een rechtstreeks vorderingsrecht wordt gelezen hebben
gemeen, dat de rechtsbetrekking tussen enerzijds A (lastgever respectievelijk
onderaannemer) en B (lasthebber respectievelijk aannemer) en anderzijds B en
C (onderlasthebber respectievelijk aanbesteder) in een zodanig verband staat dat
de schuld van B in relatie staat met zijn vordering op C. Anders gezegd,
hetgeen C aan B verschuldigd is, vindt zijn oorzaak in wat A van B te vorderen
heeft. Om de crediteur (A) nu zekerheid te verschaffen dat deze aanspraak zal
worden voldaan, heeft hij een directe actie tegen C. Op deze wijze wordt
voorkomen dat het bedrag in het vermogen van B terecht komt en ten behoeve
van zijn schuldeisers strekt; door de action directe komt het geld bij degene die
oorzaak is van de vordering van B op C.88 Hieruit blijkt dat de action directe
strekt tot bescherming van de crediteur tegen insolvabiliteit van de tussendebi-
teur (B); de actie is door de billijkheid ingegeven."

85 Zo ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 11-23; Ph. Nonet, Annales de la Faculte de
Droit de Liege 1963, blz, 101-103.
86 Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 304. Zie ook J.E. Labbe, Des privileges speciaux sur
les creances, RCU 1876, nr. 3: "Les ouvriers ont par leur travail fait naltre la creance de
l'entrepreneur; cette creance etait subordonnee a l'execution de l'ouvrage. Sans eux, sans
leur travail dont le salaire est encore du, I'ouvrage n'existerait pas, et le maitre ne devrait
aucun prix. Les autres creanciers n'en profiteront avec justice qu'apres Ie desinteressement
complet des ouvriers ."
P;] Chr. Jarnin, Th. dr. Paris 1990, nr. 21.
88 Vgl. C. Demolombe, Cours de Code civil, tome XII, Traite des comrats ou des obligati-
ons convenuonneues en general, Bruxelles 1868, nr. 139 (Belgische uitgave).
89 Vgl. Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nrs, 21, 299-328. Deze schrijver komt tot de
conclusie dat de action directe "constitue un mecanisme correcteur des principes de relativite
des conventions et d'egalite des creanciers (... ) et qui permet a l'un de ces creanciers, pour
des motifs d'equite et en vue d'un equilibre des patrimoines, d'obtenir, pour son propre
compte, du debiteur de son debiteur, soit un paiement, soit la mise en oeuvre d'une garantie
(...)..
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§ 4 Werking van de actions directes in het burgerlijk recht

§ 4. J Inleiding

Er blijkt menige discussie gevoerd te zijn omtrent de kwalificatie van enkele
vorderingsrechten uit het oud burgerlijk recht. Deze acties hadden met elkaar
gemeen dat een crediteur tegen een derde kon ageren, zonder dat er tussen hen
een contractuele relatie bestond. Door de vroegere schrijvers werd hier dikwijis
gesproken van een action directe, terwiji latere schrijvers het ook wel over een
action oblique of een vereenvoudigd derdenbeslag hadden. Deze vragen omtrent
het karakter van enkele in het burgerlijk recht geregelde vorderingsrechten
hebben thans aan belang ingeboet. Deze rechten zijn met de invoering van het
Nieuw BW grotendeels vervallen of in een andere gedaante in de wet opgeno-
men. Toch heeft de action directe zijn belang niet verloren. In enkele bijzonde-
re wetten, zoals de W le WAKO en de WAOT, zijn thans nog op intema-
tiona e regeigeving gebaseerde directe acties ere e. ieT ulfgesloten-is
boV"entlten, a meer van erge ij e intemationale' actions directes [n~e wet
opgenomen zullen worden. In deze paragraaf zal daarom nader worden inge-
gaan op de werking van de in de vorige paragraaf genoemde directe acties.

§ 4.2 Schuld und Hoftung

De rechtstreekse aanspraak van de gerechtigde tot de action directe op het
vermogen van een derde kan verklaard worden met het onderscheid tussen
'Schuld' en 'Haftung'. 90 Deze begrippen vertegenwoordigen de passieve zijde
van een verbintenis. Daartegenover staan aan de actieve zijde van de ver-
bintenis het vorderingsrecht en het verhaalsrecht van de crediteur.

De Schuld betreft de verplichting van de debiteur tot het volbrengen van
een prestatie. Ter zake hiervan heeft de crediteur een vorderingsrecht. Wanneer
de debiteur zijn verplichting niet nakomt, kan de crediteur de prestatie door
tussenkomst van de reehter afdwingen. Hij kan zijn vorderingsrecht namelijk
geldend maken door een rechtsvordering in te stellen tegen de debiteur; deze is
verhaalsaansprakelijk voor het verrichten van de prestatie. Naar aanleiding van
de rechtsvordering verkrijgt de crediteur, wanneer hij in zijn recht staat, een
veroordelend vonnis. Blijft de prestatie daarna nog steeds uit, dan heeft de
crediteur de bevoegdheid om het vonnis te exeeuteren. Hij heeft daartoe een
verhaalsrecht op alle goederen van de schuldenaar, tenzij de wet of een
overeenkomst anders bepaalt (artikel 3:276 BW). De debiteur moet dit verhaal
dulden. ArtikeI 3:276 BW impliceert namelijk dat hij in beginsel met zijn

90 Asser-Hartkamp, 4 I (1992), nrs. 33-42; O.K. Brahn, Zwaartepwuen van het nieuwe
vermogensrecht, een insroductie, 4e herziene druk, Arnhem 1989, biz. 169-173; I. Kisch,
Beschouwingen over de onderscheiding tusschen zakelijke en persoonlijke reciuen, diss. UvA
1932, Alphen aan den Rijn 1932, nrs. 181-191; A. Pitlo, Ret Nederlands burgerlijk wet-
boek, ill, Algemeen deel van het verbituenissenrechi, 8e druk bewerkt door M.F.H.l.
Bolweg, Amhem 1979, blz. 11-12.
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gehele vermogen voor zijn schuld instaat. Dit blootstaan aan verhaal wordt
Haftung of uitwinbaarheid genoemd en is voorwaarde voor het verhaalsrecht
van de crediteur. Zonder Haftung is geen executie door de crediteur mogelijk.

'Schuld' en 'Hartung' zijn in het bovenstaande in e6n persoon verenigd;
de debiteur 'haftet' ter zake van zijn schuld met zijn gehele vermogen, tenzij de
wet of de overeenkomst zijn uitwinbaarheid beperkt. Het is evenwel ook
mogelijk dat niet de debiteur zelf, maar een derde voor zijn schuld instaat. In
dat geval rust de uitwinbaarheid op de derde, zonder dat deze zelf een schuld
aan de crediteur heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer X zijn huis
verhypothekeert voor een schuld die Y aan Z heeft. De crediteur (Z) kan ter
zake van deze schuld (van de debiteur, Y) bepaalde vermogensbestanddelen van
de derde (X) uitwinnen, in dit geval het huis. Deze derde draagt de schuld van
de debiteur. Zonder dat X een schuld aan Z heeft, 'haftet' hij met een deel van
zijn vermogen voor de schuld van Y.

Naast deze beperkte Hartung kan een derde ook met zijn gehele vermo-
gen instaan voor de schuld van een ander. Dit doet zich voor, wanneer de
gerechtigde tot een action directe tegen de debiteur van zijn eigen debiteur
ageert. Voor de schuld die de tussendebiteur (B) aan de crediteur (A) heeft,
'haftet' B's debiteur (C). Deze (e) is zelf niets aan A verschuldigd, maar zijn
vermogen is wei geheel uitwinbaar voor hetgeen B aan A moet betalen. Dit
betekent dat A zich ter zake van zijn vordering jegens B op diens debiteur (C)
kan verhalen. C's Haftung voor de schuld van B is echter gelimiteerd tot het
bedrag dat bij (C) zelf aan B verschuldigd is." De verhouding tussen e en B
is derhalve bepalend voor de vraag in hoeverre e gehouden is de schuld van B
aan A te voldoen. Zo kan gezegd worden dat de aanbesteder (e) blootstaat aan
verhaal van de onderaannemer (A) ter zake van een schuld van de aannemer
(B). Deze Haftung omvat het gehele vermogen van de aanbesteder (e), doch tot
het bedrag dat e aan de aannemer verschuldigd is. Hetzelfde gold bij artikel
1840 lid 3 BW (oud). De onderlasthebber 'haftete' met zijn gehele vermogen
voor de schuld van de lasthebber aan de lastgever. Deze laatste kon zich op de
onderdebiteur (in dit geval dus de onderlasthebber) verhalen tot ten hoogste het
bedrag dat deze aan de lasthebber verschuldigd was.

Resumerend kan de action directe van de crediteur jegens de debiteur van
zijn eigen debiteur zo geduid worden, dat de onderdebiteur 'haftet' voor de
schuld van zijn wederpartij. Ter zake van de schuld die zijn eigen schuldeiser
-tussendebiteur- aan de crediteur heeft, is zijn gehele vermogen uitwinbaar.
Deze Haftung gaat evenwel niet verder dan het bedrag dat de onderdebiteur aan
de tussendebiteur moet betalen. Dit betekent in feite dat de crediteur zich ter
voldoening van zijn vordering kan verhalen op de vordering die de tussendebi-
teur op de onderdebiteur heeft. Aldus bezien kan de crediteur vermogensbe-
standdelen van zijn (nalatige) debiteur (namelijk de vordering jegens de

91 B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nr. 64, verstaat onder Haftung het recht van de crediteur
om de prestatie van de debiteur -en, ingeval van een rechtstreeks vorderingsrecht, van de
onderdebiteur- te vorderen. Schuld omschrijft hij als de plicht van de debiteur of onderde-
biteur een bepaaIde prestatie te verrichten.
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onderdebiteur) tegen diens wil te gelde maken. De action directe houdt in feite
een verhaalsrecht in van de crediteur op de vordering van zijn oorspronkeIijke
debiteur, en biedt als zodanig zekerheid aan de crediteur. 92

In de hiemavolgende (sub) paragrafen zal nader op de action directe worden
ingegaan. Aangezien in Nederland weinig over deze actie is geschreven, is veel
uit Franse en Belgische Iiteratuur geput. Aan de hand van de werking die de
action directe in deze landen heeft gekregen, zal in kaart worden gebracht hoe
deze actie in Nederland werkt en gewerkt heeft. Een nadeel van een dergelijke
beschrijving is dat uit vreemd recht conclusies worden getrokken voor ons
recht. Een rechtvaardiging van deze werkwijze kan evenwel hierin worden
gevonden dat het Nederlandse burgerIijk recht overeenkomsten vertoonde (en
nog wel vertoont) met het Franse recht (waar de action directe zijn oorsprong
vindt), Bovendien vervult de action directe binnen aIle drie landen een verge-
lijkbare functie.

§ 4.31 ~a~ k~ gerechtigde!~Ction directf!...vO!!lE:.e---;;?)

De action directe geeft de crediteur (A) de bevoegdheid om zijn vordering
jegens B op een derde (B's debiteur C) te verhalen. De vraag waarop der ~erechti de tot de action di ~ r ak kan maken .egens C wordt bepaald
door de rechtsbetrekkin tussen B en C. Het zijn de rechten ur eze ver i.lirnIIis
dIe e crediteur geldend maakt, w~nneerJiij z~-rechtstreeks vOrderingsrecht
aanwen t. s de'vorder1iigvan A jegens B groter dan het bedrag at B van C
kan vor eren, an kan A wanneer hij zijn action directe uitoefeQt niet m~r
vor eren an net bedrag da C aan B verschuldigd is. De door C aan A gedane
oeta1ing lieeft tot gevolg dat de schuld van B aan A, voorzover deze IS vol aan,
ge we en wordt. Het rest~ren, e bedrag zal A van. B zelf moete vorderen.
Q..vengens betekent de betaling van C a~ A tevens dat de eerstgeno.emde zijn...
schuld aan de tussendebiteur (B) heeft voldaan,

-Pas wanneer de crediteur zich tot de onderdebiteur wendt, rijst de vraag
waarop A aanspraak kan maken en is het derhalve van belang om vast te stellen
waartoe C jegens de tussendebiteur verplicht is. Zolang de crediteur zijn action
directe niet uitoefent, kan C zijn schuld aan B voldoen en kan deze laatste
vrijeIijk over zijn vordering jegens C beschikken. Zo kan B zijn vordering bij-
voorbeeld cederen of (stil) verpanden. "Le debiteur intermediaire, malgre
l'existence de l'action directe, n'est pas Immediatement depouille de son droit;
il en reste titulaire et peut l'excercer a sa guise, tant que le creancier direct ne

92 Dat de action directe in haar meest 'primitieve' vonn een verhaalsrecht inhoudt, blijkt
bijvoorbeeld uit HR 16 december 1871, W 3414 (Meerhoff/Staat). Hierin wordt de onder-
aannemer een 'regt van verhaal' toegekend. Dat betekent dat er bij de action directe geen
schuld van de onderdebiteur aan de crediteur behoeft te zijn. Dit kan echter wei het geval
zijn, zoals bij artikel 6 lid 1 WAM zal blijken.
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§ 4.4 Gevolgen van de action directe

Wanneer de crediteur van zijn bevoegdheid gebruik maakt om zich rechtstreeks
tot de debiteur van zijn eigen debiteur te wenden, ontstaat er tussen hem (A) en
de onderdebiteur (C) een recbtsbetrekking. Deze brengt mee dat bet bedrag dat
C kracbtens zijn verbintenis met B moet betalen, aIleen nog tot voldoening van
de vordering van A strekt. Dit blijkt uit bet feit dat wanneer de door A aange-

93 M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 42, 347,425-426. Zie ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris
1990, nrs. 366, 385.
94 Ingeval van openbaar pand gaat de schuld van C aan B weliswaar niet teniet, maar een
dergelijke bezwaring zal A's rechtstreeks vorderingsrecht eveneens frustreren. C kan immers
niet meer bevrijdend aan B (pandgever) betalen.
95 Indien de vordering van B jegens C stil verpand is op het moment waarop A zijn action
directe uitoefent, is het aannemelijk dat het stille pandrecht niet aan het jongere rechtstreeks
vorderingsrecht in de weg staat. De onderdebiteur C was immers niet bekend met de stille
verpanding en dus bleef B als tussendebiteur c.q. pandgever inningsbevoegd.
96 Zo voor het Franse recht ook: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 351,469; R. Debray,
Th. dr. Paris 1928, biz. 122-123.
97 De onderaannemer kan evenwei in het beslag meedelen door zelf beslag onder C te leggen
(artikel 457 Rv). Voorts kan er nog op gewezen worden, dat wanneer de beslagen vordering
(in casu f 100.000,-) groter is dan de schuld die de beslagene aan de beslaglegger heeft (D
heeft bijvoorbeeld een vordering jegens B van f 80.000,-), de onderaannemer zich recht-
streeks tot de aanbesteder kan wenden maar daarbij slechts aanspraak kan maken op het
resterende bedrag (in casu derhalve f 20.000,-).
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sproken C bet verscbuldigde bedrag niet aan A betaalt maar aan B (die immers
zijn wederpartij is en ook blijft), C hierdoor niet tegenover A gekweten wordt.
De onderdebiteur zal opnieuw moeten betalen, maar dan aan de gerecbtigde tot
de action directe.

Uit bet bovenstaande voIgt dat de recbtsbetrekking die door bet uitoefe-
nen van de action directe tussen A en C is ontstaan op datzelfde moment wordt
gefixeerd. De aanspraak van de gerechtigde tot de action directe op de vorde-
ring van B jegens C wordt niet meer beinvloed door naderband verricbte
recbtshandelingen. Hoewel de vordering van B jegens C wei tot bet vermogen
van B blijft behoren en deze zijn aanspraak op C derbalve kan vervreemden
en/of bezwaren, benadelen na de uitoefening van de directe actie verricbte
rechtshandelingen de positie van de crediteur niet meer. Dat de vordering van B
jegens C bijvoorbeeld is voldaan of gecedeerd nadat A van zijn action directe
gebruik beeft gemaakt, staat diens aanspraak op voldoening niet in de weg."
Zijn aanspraak jegens C is namelijk reeds op bet moment waarop hij zicb tot
deze onderdebiteur wendde, gefixeerd op het bedrag dat deze toen aan B
verscbuldigd was.

Dit betekent voorts dat de positie van de crediteur niet aangetast wordt,
wanneer na bet uitoefenen van zijn directe actie andere schuldeisers van B
onder C beslag leggen." Dit door andere crediteuren van B gelegde derdenbe-
slag treft weliswaar de vordering van B op C, bet reeds door A ingeroepen
recbtstreeks vorderingsrecbt heeft de daardoor ontstane recbtsbetrekking tussen
A en C tegelijkertijd gefixeerd, zodat de onderdebiteur bet op dat moment aan
B verscbuldigde bedrag uitsluitend aan A bevrijdend kan betalen. Betaalt C toch
aan de beslagleggers, dan is bij daardoor tegenover A niet gekweten en loopt
hij het gevaar nogmaals te moeten betalen.

De fixatie van de rechtsbetrekking tussen de crediteur en de onderdebi-
teur brengt voor C mee dat hij bet recbtstreeks vorderingsrecbt van A niet kan
ontkennen met een beroep op feiten en omstandigheden die de vordering van B
jegens C veranderden, maar die het daglicbt zagen nadat de action directe was
uitgeoefend.'?? Ben betaling, cess ie, verpanding of verjaring van de vordering
van de tussendebiteur hebben wei invloed op de verbouding tussen B en C; de
onderdebiteur kan deze omstandigheden echter niet aan A tegenwerpen. Hij kan
zicb er tegenover A evenmin op beroepen dat bij zijn schuld met een tegen-
vordering op B kan verrekenen, indien deze bevoegdheid tot verrekening is ont-
staan nadat A de directe actie beeft uitgeoefend.

98 Wanneer B zijn vorderingsrecht jegens C heeft gecedeerd, nadat A van zijn action directe
gebruik heeft gemaakt, kan C betaling aan de cessionaris weigeren op grond van het feit dat
betaling aan een ander dan A hem niet bevrijdt.
99 ZO voor het Franse recht ook: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 48, 471-477.
100 ZO voor het Franse en Belgische recht ook: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 56, 425-
427; E. Dirix, diss. 1983, nr. 143; Chr. Jarnin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 358, 385; Ph.
Nonet, Annales de la Faculte de Droit de Liege 1963, blz, 72.
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Doordat de gerechtigde tot de action directe in een rechtsbetrekking met de
onderdebiteur komt te staan, heeft hij een sterkere positie dan de andere schuld-
eisers van zijn debiteur B, die niet over een rechtstreeks vorderingsrecht
beschikken.'?' Zij kunnen hun vordering aIleen op het vermogen van B verha-
len en hebben daarbij gelijke rechten of misschien zelfs bevoorrechte posities.
Dankzij de action directe hoeft A echter niet met de andere schuldeisers van de
debiteur te delen. Hij kan ter voldoening van zijn vordering het vermogen van
B passeren en zich tot diens debiteur -C- wenden. Ingevolge deze action
directe maakt A aanspraak op hetgeen C op het moment dat hij rechtstreeks
aangesproken wordt (nog) aan B -zijn eigen crediteur- verschuldigd is. 102

Aangezien dit bedrag nog uitsluitend aan A toekomt, weet deze zeker dat zijn
vordering jegens B voldaan zal worden voor zover C een schuld aan B heeft.
Betaalt C aan A dan brengt dat evenwel mee dat het vermogen van de tussende-
biteur (B) met een vordering -namelijk die jegens C- verarmd wordt.
Hierdoor worden de verhaalsmogelijkheden van de eerder genoemde schuld-
eisers van B beperkt.

§ 4.5 Action directe en faillissement

Vanaf het moment waarop de gerechtigde tot de action directe (A) zich tot de
onderdebiteur (C) wendt, staat hij met deze in een rechtsbetrekking die op
datzelfde moment gefixeerd wordt. Hieruit voigt dat de onderdebiteur het
bed rag dat hij op dat moment aan zijn eigen schuldeiser -de tussendebiteur-
verschuldigd is, aileen nog aan A bevrijdend kan betalen. Dit is met name van
belang wanneer de tussendebiteur failliet wordt verklaard. Het faillissement van
B heeft weliswaar tot gevolg dat de vordering van A en de schuld van C in de
failliete boedel vallen. De door de action directe ontstane (gefixeerde) rechts-
betrekking tussen A en C wordt door het uitgesproken faillissement van B
echter niet beinvloed. In dit verband rijst de vraag wat de rechtspositie van A is
in het faillissement van de tussendebiteur. Wat gebeurt er, wanneer de onderde-
biteur aan A betaalt?

De crediteur staat in een verbintenisrechtelijke verhouding met zijn
debiteur (B). Gaat deze laatste failliet, dan wordt A (concurrent) crediteur in de
failliete boedel. Ter zake van zijn vordering jegens B beschikt hij echter tevens
over een action directe, ingevolge waarvan hij aanspraak kan maken op het
bedrag dat C aan B verschuldigd is. Wanneer A van deze bevoegdheid gebruik
maakt of reeds v66r de faillietverklaring daarvan gebruik heeft gemaakt, is C
niet meer gekweten wanneer hij aan de curator betaalt. Hoewel de schuld van C
(ook) in de failliete boedel valt, bevrijdt aileen een betaling aan A hem van zijn

101 Zie ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 365-366.
1m Ret is aannemelijk dat wanneer een debiteur meerdere crediteuren heeft die over een
action directe beschikken en zij allemaal verhaal zoeken op hetgeen de onderdebiteur
verschuldigd is, de crediteur wiens vorderingsrecht het eerst gefixeerd is, voor de anderen
voldaan wordt, voor rover de wetgever niet aan een van die vorderingen een voorrecht
toekent.
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schuld aan B. Deze betaling heeft tot gevolg dat de vordering van A jegens de
failliet (B) wordt voldaan. Hieruit blijkt dat de gerechtigde tot de action directe
zijn vordering op de failliet Diet ter verificatie hoeft in te dienen. Hij hoeft
evenmin de slotuitdelingslijst af te wachten of zijn recht in verband met een ac-
coord te beperken. Zijn vordering wordt voldaan 'alsof er geen faillissement
ware'. De gerechtigde tot de action directe heeft, met andere woorden, een
positie van een separatist. Ter zake van zijn vordering jegens de failliet is hij
separatist voor wat betreft de vordering die deze jegens de onderdebiteur
heeft.!"

Artikel 57 Fw noemt alleen de pand- en de hypotbeekhouder als separa-
tisten.'?' Zij zijn ook de bekendsten. Maar de fiduciair eigenaar''" en de
committent konden v66r de invoering van het Nieuw BW eveneens hun rechten
uitoefenen alsof er geen faillissement was.106 Het is daarom Diet zo vreemd
dat de gerechtigde tot de action directe die in verband met het faillissement van
zijn eigen debiteur de onderdebiteur aanspreekt, feitelijk een positie als separa-
tist heeft voor wat betreft de vordering die zijn debiteur jegens een derde heeft.
De lastgever die ingeval van faillissement van de lasthebber van het in het oud-
BW aan hem toegekende vorderingsrecht gebruik maakt of reeds had gemaakt,
was separatist voor wat betreft de vordering van zijn tussendebiteur. Hij kon
zich verhalen voor zover de rechtstreeks aangesproken onderlasthebber een
schuld aan de lasthebber had. Ditzelfde geldt voor de onderaannemer die zich
v66r dan weI mi de faillietverklaring van de hoofdaannemer tot de aanbesteder
wendt. Voor de nakoming van zijn vordering op de aannemer kan de onder-
aannemer zich, ondanks het faillissement van de eerstgenoemde, verhalen op
hetgeen de aanbesteder aan deze verschuldigd is.107

103 Zo voor het Franse reeht ook: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 482-490; Chr. Jamin,
Th. dr. Paris 1990, nrs. 343-344.
104 Ingevolge artikel 58 Fw kan de curator de separatist een tennijn stellen waarbinnen hij
zijn bevoegdheid moet uitoefenen. Deze bepaling mist toepassing wanneer de gerechtigde tot
de action directe zich reeds v66r het faillissement tot de onderdebiteur heeft gewend,
waardoor diens schuld aan de tussendebiteur (latere failliet) nog uitsluitend voor de crediteur
bestemd is. Wendt de crediteur zich pas m1de faillietverklaring tot de onderdebiteur, dan
lijkt artikel 58 Fw weI toepasselijk.
lOS HR 3 januari 1941, NJ 1941, 470, m.nt. PS (HazerswoudelLos), verklaart de regels
omtrent pand en hypotheek analoog van toepassing op de fiduciaire eigendomsoverdracht.
Sinds de invoering van het Nieuw BW in 1992 is eigendomsoverdracht tot zekerheid evenwel
niet mogelijk (artikel 3:84 lid 3 BW); bezitloos pandreeht is er voor in de plaats gekomen.
106 Mr. M. Polak's Handboek voor het Nederlandse handels- en faillissementsrecht, I 3e
gedeelte, Faillissemeni en surseance van betaling, 7e druk, bewerkt door N.J. Polak,
Groningen 1972, blz, 175. Onder het huidig BW kan de committent ingeval van faillissement
van de commissionair diens reehten jegens derden op zich doen overgaan op grond van
artikel 7:412 BW (7:420 BW).
un De verkoper die het verlengde recht van reelame uitoefende was eveneens separatist.
Ondanks het faillissement van de eerste koper kon hij ter zake van zijn vordering op deze
laatste betaling verlangen door de tweede koper. Dit vloeide eehter niet voort uit een
rechtstreeks vorderingsrecht, het was expliciet geregeld in artikel 238 lid 2 K (oud). De
vraag doet zich voor of de gerechtigden tot de andere venneende directe aeties van het oud
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§ 4.6 Tussenbalans: action directe imparfaite

De in het oud burgerlijk recht opgenomen directe acties blijken door 'Schuld
und Haftung' verklaard te kunnen worden. De onderlasthebber (die rechtstreeks
aangesproken kon worden door de lastgever) en de aanbesteder (tot wie de
onderaannemer zich kan wenden), 'haften' voor de tussendebiteur, dat is de
lasthebber respectievelijk de aannemer. Het gehele vermogen van de onderde-
biteur is uitwinbaar voor de schuld die de tussendebiteur aan de crediteur heeft.
Doch de rechtsverhouding tussen de tussendebiteur en de onderdebiteur is
bepalend voor de vraag waarop de crediteur zich krachtens de action directe
kan verhalen. Heeft de onderdebiteur op het moment waarop de actie wordt
uitgeoefend geen schuld meer aan de tussendebiteur, dan kan bij dit aan de
gerechtigde tot de action directe tegenwerpen. Heeft de tussendebiteur daarente-
gen nog wel een vordering jegens de onderdebiteur, dan komt dit bedrag nog
uitsluitend aan de crediteur toe. De door de action directe ontstane rechtsbetrek-
king tussen de crediteur en de onderdebiteur wordt namelijk op het moment van
haar ontstaan gefixeerd. Hierdoor kunnen feiten en omstandigheden die na het
uitoefenen van de action directe de vordering van de tussendebiteur beinvloeden
-zoals een betaling, cessie, verpanding of verjaring- de positie van de credi-
teur niet meer aantasten. Zelfs een later gelegd derdenbeslag deert het verhaals-
recht van de crediteur op de vordering van zijn debiteur niet meer.

Deze action directe wordt in Frankrijk en Belgie 'imparfaite' ge-
noemd.l'" Ben onvolmaakte directe actie, omdat de crediteur aIleen be-
schermd wordt tegen feiten en omstandigheden die zich na het uitoefenen van
het rechtstreeks vorderingsrecht hebben voorgedaan. De daaraan vooraf

burgerlijk recht eveneens separatisten waren. Het 'voorrecht' van artikel 1186 lid 3 BW
(oud) had tot gevolg dat de verhuurder ingeval van faillissement van de huurder bodembeslag
kon leggen op de goederen die zich in het onderverhuurde pand bevonden, en deze kon
executeren. Hij kon zich dan tot het beloop van zijn vordering op de opbrengst verhalen. De
verhuurder werd niet geconfronteerd met andere schuldeisers van de failliete huurder. De
verhuurder bleek dan ook geen bevoorrechte schuldeiser te zijn; hij had eerder een wettelijk
pandrecht op de goederen die zich in of op het onderverhuurde gedeelte bevonden. Het in
artikel 1618 BW (oud) bepaalde bracht een minder sterke positie van de verhuurder mee in
het geval de huurder failliet ging. Het in die bepaling genoemde pandbeslag verviel dan
(artikel 33 lid 2 Fw). De verhuurder restte zijn privilege ex artikel 1185 sub 2 jO 1186 BW
(oud). Zijn vordering moest ter verificatie ingediend en vervolgens erkend worden, dan had
hij als bevoorrechte crediteur aanspraak op de opbrengst van de vruchten en stoffering van
het gehuurde pand. En wat was de positie van de hypotheekhouder die krachtens het assuran-
tiebeding van artikel 297 K (oud) aanspraak kon maken op door de verzekeraar aan de hypo-
theekgever/verzekerde verschuldigde verzekeringspenningen? Indien deze laatste failliet werd
verklaard, werd de hypotheekhouder voldaan boven de andere schuldeisers. Dit geschiedde
niet op grond van een action directe, maar krachtens een soort vertegenwoordigingsbevoegd-
heid. De hypotheekhouder was derhalve evenmin separatist.
108 Zie M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 347-354, 425; E. Dirix, diss. 1983, nr. 143;
Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 363; Ph. Nonet, Annales de la Faculte de Droit de
Liege 1963, biz. 72-75. Voor de zogenaamde 'action directe parfaite' zij verwezen naar de
paragrafen 8 tot en met 10.
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plaatshebbende gebeurtenissen tasten zijn rechtstreeks vorderingsrecht wel aan.
In de literatuur is deze action directe imparfaite weI eens vergeleken met andere
rechtsfiguren. In de paragrafen 5 en 6 zullen twee opvattingen worden bespro-
ken.

§ 5 Meijers over de action directe imparfaite

§ 5.1 Inleiding

De action directe heeft in Frankrijk snel een plaats in het recht kregen. In
Nederland bleef het rechtstreeks vorderingsrecht van de crediteur jegens de
debiteur van zijn eigen debiteur daarentegen een omstreden rechtsfiguur.
Meijers acht "deze gansche leer van de action directe een mystificatie" en
spreekt zelfs van "de geheirnzinnige action directe" .109 Hij baseert dit stand-
punt op de omstandigheid dat het rechtstreeks vorderingsrecht een droit propre
impliceert, Een dergelijk eigen recht zou, volgens hem, moeten inhouden dat
naast het vorderingsrecht van de crediteur jegens de onderdebiteur een vorde-
ring van de tussendebiteur tegen deze Iaatste bestaat.

De aanwezigheid van twee vorderingsrechten jegens de onderdebiteur
ontkent Meijers echter. Hij meent dat de onderdebiteur maar een schuldeiser
heeft en dat is zijn oorspronkelijke crediteur, de tussendebiteur. Dit betekent
dat de crediteur die zich rechtstreeks tot de onderdebiteur wendt, niet over een
droit propre beschikt maar de vordering van de tussendebiteur instelt. Zou dit
namelijk anders zijn (en zou er dus wel sprake zijn van een droit propre) dan
zou, aldus Meijers, de aangesproken onderdebiteur het vorderingsrecht van de
crediteur niet kunnen afwijzen met een beroep op verweren die uit de rechts-
betrekking met de tussendebiteur voortvloeien.!" Deze verweren hebben
immers op een andere rechtsverhouding betrekking dan die waartoe de crediteur
en de onderdebiteur behoren. Het rechtstreeks vorderingsrecht zou er derhalve
toe moeten leiden dat de onderdebiteur jegens de crediteur tot meer gehouden is
dan jegens de tussendebiteur.

Aangezien de onderdebiteur zich kan beroepen op feiten en omstandig-
heden die zich v66r de uitoefening van de action directe hebben voorgedaan,
acht Meijers een vergelijking met derdenbeslag op zijn plaats. Hij schrijft in
1935 dat het recht van de verkoper jegens de tweede koper gezien kan worden
als "een vereenvoudigd derden-beslag voor een bijzonder bevoorrechte schuld.
In zoover staat dan dit artikel geheel op een Iijn met het recht van den verhuur-
der om den huurprijs tegen den onderhuurder te vervolgen (art. 1618 B.W.) of
met het recht van ambachtslieden in dienst van een aannemer om hun loonvor-

109 E.M. Meijers in annotatie bij HR 6 november 1925, NJ 1926, blz. 202, r.k. (Rabi-
uslIntercommunale Waterleiding).
110 Vgl. het Hof van Cassatie le kamer, 16 december 1977, RW 1977-1978, blz. 2514, dat
overwoog dat uit de rechtstreekse vordering van de lastgever voIgt dat de excepties die de
onderlasthebber (onderdebiteur) tegen de lasthebber (tussendebiteur) heeft niet tegen de
lastgever (crediteur) ingeroepen kunnen worden.

67



de ring op die aanneemsom te verhalen (art. 1650 B.W.). In al deze gevallen
wordt het recht op de vordering eerst verkregen na een daad van beslaglegging,
zij het ook dat deze in een eenvoudige kennisgeving kan bestaan. De vordering,
die geind wordt, blijft steeds de vordering van den oorspronkelijken schuldei-
scher; en de beslaglegger kan dit slecbts tot bet beloop van eigen vordering
innen. De scbuldeischers, die dit bijzonder recht hebben, zijn separatisten; geen
ander voorrecht gaat boven hun recht en ook in geval van faillissement behou-
den zij hun recht. " III

Meijers ziet de in bet oud burgerlijk recht voorkomende acties, waarvan
door velen (deels ten onrechte, zo bleek) werd aangenomen dat zij actions
directes waren, als een vereenvoudigd derdenbeslag. In deze paragraaf zal eerst
bekeken worden waar de 'eenvoud' betrekking op heeft. Vervolgens zal de
action directe imparfaite vergeleken worden met het vereenvoudigd derdenbe-
slag.

§ 5.2 Yereenvoudigd derdenbeslag

Aan het leggen van (derden)beslag worden een aantal formele eisen gesteld. Zo
is voor het leggen van executoriaal beslag een executoriale titel vereist,
bijvoorbeeld een grosse van een veroordelend vonnis (artikel 430 Rv). Dit be-
slag geschiedt bij exploit van de deurwaarder (artikel 475 Rv), dat binnen acht
dagen aan de debiteur/geexecuteerde betekend moet worden (artikel 475i Rv).
Na vier weken doet de derde-beslagene verklaring van de vorderingen die door
het beslag zijn getroffen (artikel 476a Rv). Wanneer de crediteurlbesLaglegger
deze verklaring niet betwist, moet de derde-beslagene de beslagen vordering
aan de deurwaarder voldoen (artikel 477, 477a lid 2 Rv).

In het geval de crediteur niet over een executoriale titel beschikt, kan hij
in een verzoekschriftprocedure aan de president van de rechtbank verlof vragen
om eonservatoir derdenbeslag te leggen (artikel 700 Rv). Na een summier
onderzoek beslist de president hieromtrent. Het verlof wordt verleend onder de
voorwaarde dat (als de vordering al niet aanhangig is) binnen een termijn van
tenminste acht dagen na bet besLag, de eis in de boofdzaak wordt ingesteld. Het
afscbrift van de dagvaarding die tegen de geexecuteerde is uitgebracbt moet aan
de derde-beslagene betekend worden. Wanneer met betrekking tot de boofd-
vordering een exeeutoriale titel is verkregen en deze voor tenuitvoerlegging
vatbaar is, gaat bet conservatoir beslag over in een executoriaal beslag, mits de
verkregen titel aan de geexecuteerde en de derde-beslagene is betekend (artikel
704 Rv).

Wanneer Meijers van een vereenvoudigd derdenbeslag spreekt, bedoelt
hij een beslaglegging zonder processuele voorschriften. De action directe lijkt
inderdaad op een dergelijke vormloze actie. De crediteur oefent zijn action di-
reete uit door zicb tot de onderdebiteur te wenden; formaliteiten zijn niet
vereist. Voor bet uitoefenen van een rechtstreeks vorderingsrecht is reeds vol-
doende dat de crediteur er blijk van geeft dat hij van zijn vorderingsrecbt

III E.M. Meijers, WPNR 3394 (1935), biz. 15.
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gebruik wit maken. Ben dagvaarding, verzoekschrift of rechterlijk verlof is Diet
vereist. De gerechtigde tot de action directe kan zonder gerechtelijke tussen-
komst zijn vorderingsrecbt uitoefenen. "De rechtstreekse vordering onder-
scbeidt zich van bet derdenbeslag voornamelijk door zijn processuele een-
voud. ,,112

§ 5.3 Action directe imparfaite als derdenbeslag

Het recbtstreeks vorderingsrecbt veronderstelt een situatie, waarbij de crediteur,
diens debiteur en de onderdebiteur betrokken zijn. Wanneer de crediteur zicb
ter zake van zijn verbintenis met de tussendebiteur tot de onderdebiteur wendt,
komt bet door deze aan de tussendebiteur verscbuldigde bedrag DOguitsluitend
aan de crediteur toe. Op het moment waarop de action directe wordt uitgeoe-
fend ontstaat tussen de crediteur en de onderdebiteur namelijk een rechtsbetrek-
king die op datzelfde moment gefixeerd wordt. De positie van de crediteur
verandert Diet (meer) door een daarna plaatsvindende betaling, cessie, verpan-
ding of verjaring. Zelfs een derdenbeslag of een faillissement tasten zijn positie
Diet meer aan.

Hier dringt de vergelijking met een (conservatoir) derdenbeslag zicb op.
Zodra beslag is gelegd onder de onderdebiteur wordt de vordering van de
tussendebiteur geblokkeerd. Deze blokkering beeft tot gevoIg dat de beslagen
vordering Diet meer ten nadele van de beslaglegger vervreemd of bezwaard kan
worden. Betaalt de derde-beslagene toch aan de tussendebiteur dan tast dit de
positie van de beslagleggende crediteur Diet aan (artikel 475h jO 720 Rv). Ben
dergelijke betaling is relatief nietig; de derde-beslagene is tegenover de credi-
teur Diet gekweten. De beslagen vordering komt de beslaglegger derbalve in
beginsel exclusief toe.

Hoewel de materiele gevolgen van een derdenbeslag en van de action
directe sterk op elkaar lijken , 113 is bet de vraag of een action directe als een
vereenvoudigd derdenbeslag beschouwd kan worden. Het recbtstreeks vor-
deringsrecht is (zowel in Belgie, Frankrijk als in bet oud-BW) aan een gekwali-
ficeerde crediteur toegekend.!" Niet iedere crediteur van de tussendebiteur
beeft een directe actie. Alleen de onderaannemer heeft de bevoegdbeid om een
vordering jegens de aanbesteder in te stellen. En bet was aileen de lastgever die
tegen de onderlastbebber kon ageren. Daarentegen kan weI iedere scbuldeiser
ten laste van de aannemer of lasthebber derdenbeslag leggen onder respectieve-
lijk de aanbesteder of de onderlastbebber.

Br is ecbter nog een ander verschil tussen de action directe en bet

112 Aldus E. Dirix, diss. 1983, nr. 176. Zie ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 267; L.
Simont, RCJB 1962, biz. 468, nr. 5.
113 Zie over de gelijkenis tussen de action directe en het derdenbeslag: M. Cozian, Th. dr.
Dijon 1966, nrs. 41, 55, 424-455; M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit
francais, tome I, Le contra: d'assurance, 5e edition, Paris 1982, biz. 565; M. Picard,
L 'action directe de la victime d'un accident contre l'assureur et l'inopposabilue des dichian-
ces posterieures a l'accideni, RGAT 1930, blz. 10-12.
114 Zie ook M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 50; Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 267.
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derdenbeslag (dat zowel voor Frankrijk en Belgie als voor Nederland geldt).
Het beslag betreft een vordering die zich in het vermogen van de tussendebiteur
bevindt. Wanneer deze failliet gaat, vervaUen ingevolge bet tweede lid van
artikel 33 Fw de gelegde beslagen. De crediteur participeert in de failliete
boedel van de tussendebiteur, waarbij het de vraag is, of zijn vordering gebeel
zal worden voldaan. Daarentegen heeft het uitoefenen van een action directe
ingeval van faillissement van de tussendebiteur tot gevolg dat de aangesproken
onderdebiteur het bedrag dat hij aan de tussendebiteur/failliet verschuldigd was
aIleen nog aan de crediteur bevrijdend kan betalen. Tussen de crediteur en de
onderdebiteur is namelijk een rechtsbetrekking ontstaan die op het moment
waarop de action directe is uitgeoefend, tevens is gefixeerd. Het bedrag dat de
onderdebiteur dan nog verschuldigd is, komt aan de crediteur toe. Een faillisse-
ment van de tussendebiteur deert de rechtsbetrekking en daarmee de aanspraak
van de crediteur Diet. Hij heeft een positie als een separatist.

§ 6 Action directe imparfaite als voorrecht

Nu de action directe imparfaite Diet als een beslag onder de onderdebiteur
beschouwd kan worden, zijn er wellicht kenmerken van de directe actie die tot
een andere kwalificatie kunnen leiden. Hierbij kan gedacht worden aan de
omstandigheid dat de action directe de crediteur een sterke positie biedt in het
geval waarin de tussendebiteur meerdere schuldeisers heeft. De crediteur die
zich rechtstreeks tot de onderdebiteur kan wenden, is voor de voldoening van
zijn vordering jegens de tussendebiteur niet aileen aangewezen op bet vermogen
van deze debiteur. Anders dan de schuldeisers die niet over een action directe
beschikken, kan hij zich ter zake van zijn vordering ook op het vermogen van
een derde verhalen. De action directe geeft de crediteur in feite een bevoor-
rechte positie. us Dit doet de vraag rijzen of de action directe ook als een
voorrecht gekwalificeerd kan worden.

Labbe verdedigde reeds in 1876 het standpunt dat de toen bekende
directe acties -dat waren het recht van de lastgever, onderaannemer en
verhuurder- dezelfde grondslag hebben als voorrechten op vorderingen.!"
Beide rechtsfiguren geven de crediteur namelijk de bevoegdheid aanspraak te
maken op hetgeen de onderdebiteur aan de tussendebiteur verschuldigd is. En
ten aanzien van beide rechtsfiguren geldt dat "ces creanciers, sont precisement
les createurs de cette valeur! ce sont eux qui l'ont mise dans Ie patrimoine du
debiteur commun; et, par consequent, les autres creanciers s'enrichiraient
veritablement a leurs depens s'ils etaient payes sur cette valeur, avant que ceux
d'ou elle provient aient ete prealablement satisfaits. "117

In de gevallen waarin de jurisprudentie en de literatuur van een action
directe spraken, was Labbe dan ook van mening dat de wetgever een privilege
op een vordering bad bedoeld. Hij achtte het billijk dat de crediteur een

115 Zie paragraaf 4.4 omtrent de gevolgen van de action directe.
116 J.E. Labbe, RCU 1876, biz. 571-590, 665-694.
117 J.E. Labbe, RCU 1876, nr. 3, citeert C. Demolombe (zie tome XII (1868), nr. 139).
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gepriviligeerde positie verkreeg, daar diens vordering op de debiteur er toe had
geleid dat deze laatste een vordering op de onderdebiteur verkreeg. Deze
gedachte lag volgens Labbe onder andere achter de Pranse evenknie van artikel
7A:1650 BW (dat de 'regsvordering van de onderaannemer tegen dengenen te
wiens behoeve de werken gemaakt zijn' regelt). De nauwe band die tussen de
vordering van de onderaannemer jegens de aannemer en die van de aannemer
jegens de aanbesteder bestaat, rechtvaardigt dat het door deze laatstgenoemde
verschuldigde bedrag (deels) aan de onderaannemer toekomt. Om dit te
bereiken is hij bevoorrecht op het te betalen bedrag. De wetgever heeft,
volgens Labbe, in dit verband geen rechtstreeks vorderingsrecht jegens de
aanbesteder willen regelen. Hij heeft de schuldeiser een gepriviligeerde positie
willen geven.

Veel Pranse schrijvers erkennen de gelijkenis die tussen de action directe en het
voorrecht bestaat.!" Voor het Nederlands recht zou eveneens een dergelijke
vergelijking tussen beide rechtsfiguren gemaakt kunnen worden. Maar net als in
Prankrijk en Belgie zal de opvatting van Labbe, dat een voorrecht (en een
action directe) enkel op billijkheid kan worden gebaseerd, voor het Nederlandse
recht verworpen moeten worden. Een privilege vloeit namelijk voort uit de
wet. 119 Als de wet in de gevallen waarin de jurisprudentie een action directe
aan de crediteur toekent, niet van een voorrecht spreekt dan kan deze actie niet
als een privilege beschouwd worden. 120

Deze redenering gaat evenweI niet op als de wetgever uitdrukkelijk een
voorrecht regelt. Dit doet de vraag rijzen of een dergelijk wettelijk privilege in
dat geval wel een rechtsfiguur is die dezelfde rechtgevolgen heeft als de directe
actie. Dirix beantwoordt deze vraag in ontkennende zin. Hij stelt dat een voor-
recht samenloop met crediteuren van de tussendebiteur impliceert, terwijl een
action directe aan de crediteur een eigen, zelfstandig recht geeft. "De samen-
loop met de schuldeisers van (de tussendebiteur -CPR) wordt dan uitgesloten,
niet omdat aan (de crediteur -CPR) een of ander verdoken voorrecht wordt
toegekend, maar gewoon omdat men niet aan de samenloop toekomt. De recht-
streekse vordering wordt immers uitgeoefend op een ander vermogen, m.n. dat
van (de onderdebiteur -CPR). Het is dan ook op dat niveau dat mogelijke
samenloop kan optreden, zij het ditmaal met overige schuldeisers van (de

11K Vgl. 1. Bemays, L'action direae exercee par la victime d'un accident contre Ia compag-
nie d'assurance notamment dans le cas ou celle-d est etrangere, Th. dr. Paris 1933, Paris
1933, blz. 57-60; R. Debray, Th. dr. Paris 1928, biz. 80-87, 142-145; Ph. Nonet, Annales
de la Faculte de Droit de Liege 1963, blz. 95-98.
119 Artikel 3:278 lid 2 BW. Hetzelfde geldt voor Frankrijk: 'pas de privilege sans texte'.
120 Vgl. M. Cozian, Th, dr. Dijon 1966, nr. 104. Anders: Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990,
nr. 261, die R. Debray, Th, dr. Paris 1928, biz. 82, aanhaalt: "Le droit francais est-il si
formaliste, ecrivait deja Debray, qu'il interdise d'Interpreter la loi lorsque celle-ci, sans
nommer les mecanismes, en fixe I'existence?" R. Debray, Th, dr. Paris 1928, biz. 141-142,
meent zelfs dat "le privilege existe reellement. "
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onderdebiteur -CPR). "121

Met deze opmerking miskent Dirix dat de crediteur zich tot de onder-
debiteur kan wenden, omdat deze 'haftet' voor de schuld van de tussendebiteur
en ter zake daarvan dus met zijn gehele vermogen aan uitwinning blootstaat.
Door het uitoefenen van het rechtstreeks vorderingsrecht verhaalt de crediteur
zich op het vermogen van de onderdebiteur tot maximaal het bedrag dat deze
aan de tussendebiteur verschuldigd is. Aldus wordt de aanspraak van de
crediteur op de tussendebiteur voldaan. Wanneer de onderdebiteur in verband
hiermee aan de crediteur betaalt, betekent dit dat hij de schuld van de tussen-
debiteur geheel of gedeeltelijk voldoet. Deze betaling heeft evenwei ook tot
gevoIg dat de onderdebiteur zichzelf tegenover de tussendebiteur kwijt. Het
vermogen van deze Iaatste, waarop de overige schuldeisers zich kunnen
verhalen, wordt daardoor met zijn vordering jegens de onderdebiteur vermin-
derd. De andere schuldeisers van de tussendebiteur worden derhalve benadeeld.
Hieruit blijkt dat het rechtstreeks vorderingsrecht dan wei op het vermogen van
de onderdebiteur wordt uitgeoefend, doch er is wei degelijk sprake van samen-
loop op het niveau van de tussendebiteur.

Kan hieruit geconcludeerd worden dat de action directe een voorrecht is?
Het antwoord moet ontkennend luiden. Ben crediteur heeft een voorrecht reeds
vanaf het ontstaan van zijn vordering jegens de debiteur. 122 Daarentegen heeft
de gerechtigde tot de action directe pas een bevoorrechte positie wanneer hij
zich rechtstreeks tot de onderdebiteur wendt. Bovendien kan deze aangesproken
onderdebiteur zich niet beroepen op feiten of omstandigheden die zich na het
uitoefenen van de directe actie hebben voorgedaan. Ben latere betaling,
verjaring, cessie of verpanding verandert de aanspraak van de crediteur niet

121 E. Dim, diss. 1983, nr. 178. In dezelfde zin C. Demolombe, tome XII (1868), nr. 140;
Chr. Jarnin, Th. dr. Paris 1990, nr. 261; H. et L. Mazeaud, a.w., nr. 2697-3; H. Solus, Th.
dr. Paris 1914, nr. 77. Solus (nrs. 170-175) beschouwt het recht van de lastgever, onderaan-
nerner en verhuurder als een toepassing van ongerechtvaardigde verrijking. De crediteur
wordt verarmd, omdat deze zijn pand verhuurt dan wei het werk verricht dat in opdracht van
de aanbesteder geschiedt. Ter zake van deze verarming heeft de crediteur een vordering
jegens zijn wederpartij, doch komt in het vermogen van deze laatste (de tussendebiteur) een
vordering jegens een derde, doordat de tussendebiteur ten gevolge van onderhuur of
voltooing van het werk een aanspraak op die derde (onderdebiteur, zijnde de onderhuurder
respectievelijk aanbesteder) verkrijgt. Hierdoor worden de schuldeisers van de tussendebiteur
verrijkt, immers hun verhaaIsrnogelijkheden worden vergroot. Het bezwaar tegen deze opvat-
ting is evenwei dat de gerechtigde tot de action directe niet tegen de verrijkte crediteuren van
de tussendebiteur ageert, maar tegen de onderdebiteur. Bovendien, zo stelt Chr. Jamin, Th.
dr. Paris 1990, nr. 264, is de verrijking niet ongerechtvaardigd, "puisqu'il est justifie par Ie
droit de gage general des creanciers. Ceux-ci disposent done d'une cause juridique legale qui
justifie I'acquisition qu'ils font d'une valeur situee dans Ie patrimoine du debiteur intermedi-
aire. "
122 Dit betekent niet dat de schuldenaar uitsluitend aan de gepriviligeerde crediteur bevrijdend
kan betalen. Om dat te bereiken zaI de crediteur (derden)beslag moeten leggen. Overigens
maakt Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 261, de terechte kanttekening dat de zogenaamde
action directe parfaite (zie paragraaf 10) eveneens ontstaat, zodra de crediteur zijn vordering
jegens de tussendebiteur verkrijgt.
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meer. Dit brengt mee dat de onderdebiteur tot betaling jegens de crediteur
gehouden is, terwijl hij geen schuld (meer) aan de tussendebiteur heeft. Had de
gerechtigde tot de action directe een privilege dan zou hij bevoorrecht zijn op
een vordering die niet meer bestaat.

Een ander belangrijk verschil tussen de directe actie en het voorrecht
komt aan het licht in het geval waarin de tussendebiteur failliet gaat. De
gerechtigde tot de action directe heeft dan de positie van een separatist. Hij kan
zijn rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is. Een bevoorrechte credi-
teur moet daarentegen zijn vordering ter verificatie indienen en de slotuitde-
lingslijst afwachten. Daar komt bij dat hij, anders dan degene die een recht-
streeks vorderingsrecht heeft, moet bijdragen in de algemene faillissements-
kosten (artikel 182 Fw).

§ 7 De action directe imparfaite in verband met verkeersslachsoffers

De action directe imparfaite geeft de crediteur de bevoegdheid om op eigen
naam en voor eigen rekening de debiteur van zijn eigen debiteur tot betaling
aan te spreken. Zij geeft de crediteur een extra waarborg omtrent de voldoening
van zijn aanspraak. Bovendien heeft de crediteur een sterke positie, wanneer de
tussendebiteur nog andere schuldeisers heeft die niet over een dergelijke actie
beschikken en wanneer de tussendebiteur failliet wordt verklaard. Een en ander
is in de vorige paragrafen naar voren gekomen. Daarbij is de positie van de
slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer nog niet ter sprake gekomen. In de
paragrafen 7 tot en met 10 zal bekeken worden of, en zo ja hoe, de action
directe de belangen van de verkeersslachtoffers waarborgt in Frankrijk en in
Nederland.

Aangenomen dat de aansprakelijke persoon voor door hem toegebrachte schade
in het verkeer verzekerd is, kan het verkeersslachtoffer op grond van een hem
toegekende action directe imparfaite de bevoegdheid krijgen om zijn vordering
tot vergoeding van door hem geleden schade op de verzekeraar te verhalen.
Deze laatste 'haftet' dan immers voor de schuld die de verzekerde (tussendebi-
teur) aan het slachtoffer heeft. In het kader hiervan is het gehele vermogen van
de aansprakelijkheidsverzekeraar uitwinbaar, maar er geldt weI een limiet. De
verzekeraar is aan het slachtoffer niet meer verschuldigd dan hetgeen hij ter
zake van het evenement aan zijn verzekerde moet betalen. De hoogte van deze
krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigde uitkering wordt door de
verzekerde som begrensd; het door de verzekeraar aan de verzekerde verschul-
digde bedrag zal deze som niet overschrijden. Dit betekent dat het slachtoffer
de verzekeraar niet kan uitwinnen voor een bedrag dat groter is dan deze som.

Zodra het slachtoffer zich tot de verzekeraar van de aansprakelijke
persoon wendt, wordt de daardoor ontstane rechtsbetrekking tussen hen
gefixeerd. De verzekeringspeoningen komen nog uitsluitend aan de benadeelde
toe. Feiten of omstandigheden die naderhand hebben plaatsgevonden veranderen
het rechtstreeks vorderingsrecht van het verkeersslachtoffer niet. Maar zolang
het slachtoffer de verzekeraar niet heeft aangesproken, beschikt de verzekerde
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over zijn vordering op de verzekeraar. Hij kan nakoming vorderen, bij kan de
vordering cederen of verrekenen. Door deze rechtshandelingen verdwijnt de
vordering waarop het slachtoffer zich krachtens de action directe zou kunnen
verhalen. Ditzelfde doet zich voor wanneer de verzekeraar wegens wettelijke of
contractuele dekkingsuitsluitingen iiberhaupt geen uitkering aan de verzekerde
verschuldigd is, bijvoorbeeld wegens rijden onder invloed of vemietigbaarheid
van de verzekering wegens verzwijging (artikel 251 K). Aangezien de tussende-
biteur dan geen vordering op de onderdebiteur heeft, ontbeert de benadeelde
een action directe. De rechtspositie van de benadeelde is derhalve (nog) niet in
aile gevallen volmaakt!

§ 8 Ontwikkeling van de action directe in Frankrijk

In de Pranse jurisprudentie is de action directe imparfaite vervolmaakt. De
aanzet werd gevormd door de jurisprudentie omtrent artikel 2102 § 8 Cc. Dit
bij de Wet van 28 mei 1913 ingevoerde artikel gaf de benadeelde van een
onrechtmatige daad een voorrecht op de vordering van de verzekerde jegens de
verzekeraar: 'Les creances privilegiees sur certains meubles sont: (... ) 80 Les
creances nees d 'un accident au profit des tiers leses par cet accident ou de leurs
ayants droit, sur l'indemnite dont I'assureur de la responsabilite civile se recon-
nait ou a ete judiciairement reconnu debiteur a raison de la convention d'assu-
ranee. Aucun payement fait a l'assure ne sera liberatoire tant que les creanciers
privilegies n'auront pas eM desinteresses'. Hoewel er in de parlementaire
stukken duideJijk op werd gewezen dat deze bepaling geen action directe
beoogde te formuleren, werd onder invloed van de toename van het aantal
verkeersongevallen deze bepaling in 1918 wel als een dergelijke actie geinter-
preteerd.!" Het Cour de Paris was daarbij beinvloed door de rechtspraak ten
aanzien van de Wet van 19 februari 1889, die betrekking had op het landbouw-
krediet. Deze wet bevatte voorts een enkele bepaling omtrent de aansprakelijk-
heidsverzekering van het 'risque Iocatif', het 'recours du voisin' en de positie
van de gepriviligeerde schuldeiser en de hypotheekhouder.

Met het oog op het aansprakelijkheidsrecht sloot de huurder een verzeke-
ring ten aanzien van het 'risque locatif"!" en van bet 'recours du voisin'P",
De verzekering van het 'risque locatif" betrof de aansprakelijkheid van de huur-
der jegens de verhuurder voor in bet door hem gehuurde pand ontstane brand-,
hagel-, of andere scbaden. De verzekering tegen 'recours du voisin' werd door
de verhuurder of huurder gesloten en zag op de gevallen waarin bij aanspra-

123 Cour de Paris 26 februari 1918, Recueil Sirey 1918.2.48. J. Delmas, Etude de l'assuran-
ce-responsabtlue, Th. dr. Paris 1923, Paris 1923, bIz. 121-124, bekritiseert deze uitspraak.
124 Ingevolge artikel 1733 Cc was de huurder jegens de verhuurder aansprakeJijk voor
brandschade, tenzij hij kon bewijzen dat de brand het gevolg was van toeval, overrnacht, een
constructiefout, of dat het vuur van een naburig pand was overgeslagen.
125 Zie de artikelen 1382-1384, 1386 Cc ingevolge welke degene die een onrechtmatige daad
pleegt of aan wie die daad kan worden toegerekend aansprakeJijk is voor de schade die
daardoor aan derden is berokkend. Voorts is de eigenaar van een gebouw aansprakeJijk
wanneer de schade is te wijten aan achterstallig onderhoud of aan een constructiefout.
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kelijk zou zijn voor schade aan het belendende pand. Met betrekking tot deze
verzekeringen bepaalde artikel 3 van de Wet van 19 februari 1889 dat 'I'assure
ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnite sans que Ie
proprietaire de l'objet loue, le voisin ou Ie tiers subroge a leurs droits aient ete
desinteresses des consequences du sinistre'. De verzekeraar kon derhalve niet
aan zijn verzekerde -huurder- uitkeren, zolang de verhuurder of buurman
niet schadeloos was gesteld. Hij moest het bedrag daarentegen voor de bena-
deelde -de verhuurder of buurman- bewaren en het aan hem uitkeren.
Hieruit leidde de rechtspraak af dat de benadeelde op dit bedrag ook rechten
geldend moest kunnen maken. Het zou toch van een vreemde subtiliteit blijk
geven, zo redeneerde men, wanneer de verzekeraar verplicht werd de verzeke-
ringspenningen voor een bepaald persoon te bewaren en deze laatste tegelijker-
tijd verhinderd werd om zich op dat bedrag te verhalen.F" Hoewel er dus tus-
sen de benadeelde en de verzekeraar geen verbintenisrechtelijke relatie bestond,
kon de eerstgenoemde -de verhuurder of buurman- op grond van een droit
propre aanspraak maken op de verzekeringspenningen die de verzekeraar aan
zijn verzekerde verschuldigd was.!" Hij had een action directe.!"

De wet van 19 februari 1889 zag tevens op de positie van de geprivili-
geerde schuldeiser en de hypotheekhouder in het geval waarin het bezwaarde
pand werd verwoest. Indien de eigenaar het pand had verzekerd vloeiden de
verzekeringspenningen in zijn vermogen; de gepriviligeerde schuldeiser en/of
hypotheekhouder konden geen recht op het door de verzekeraar verschuldigde
bedrag geldend maken. Deze onbillijkheid werd door artikel 2 van de Wet van
1889 opgeheven, doordat het bepaalde dat 'les indemnites dues par suite
d'assurances contre l'incendie, contre la grele, contre la mortalite des bestiaux
ou les autres risques, sont attribues, sans qu'il y ait besoin de delegation
expresse aux creanciers privilegies ou hypothecaires suivant leur rang. Nean-
moins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.' Athan-
kelijk van hun rang kwamen de verzekeringspenningen die de verzekeraar door
het verwezenlijken van het risico aan de eigenaar van het pand verschuldigd
was geworden niet aan deze verzekerde maar aan de gepriviligeerde crediteur
of de hypotheekhouder toe. Deze bepaling werd vrij snel als een action directe
gezien.!"

De juistbeid van de opvatting van het Cour de Paris, waarin het in artikel 2102
§ 8 Cc geregelde voorrecht werd uitgelegd als een action directe van de
benadeelde jegens de verzekeraar, werd enkele jaren later door het Cour de

126 Zie Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 74 en de aldaar in noot 279 genoemde schrijvers.
127 Cour de Cassation, chambre civil, 17 juli 1911, Dalloz Periodique, 1912.1.81, m.nt. M.
Planiol, Recueil Sirey 1915.1.145, m.nt, E. Naquet. J. Delmas, Th. dr. Paris 1923, blz.
117-121, bekritiseert deze uitspraak.
128 Van de Belgische evenknie van deze bepaling -artikel 38 van de Verzekeringswet van 11
juni 1874- wordt eveneens aangenomen dat zij een action directe bevat. Zie Cour de
Cassation, Ire chamber, 14 september 1972, RCJB 1975, blz. 40, m.nt. G. Vernimmen-van
Tiggelen.
129 Zie Chr. Jarnin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 79-81.
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Cassation bevestigd.P? Het oordeelde dat het slachtoffer van een onrechtmati-
ge daad een droit propre had op de verzekeringspenningen die de verzekeraar
kracbtens de verzekeringsovereenkomst moest betalen. Het Cour de Cassation
baseerde zicb op bet feit dat de benadeelde ingevolge artikel 2102 § 8 Cc een
bevoorrechte positie bad en dat een door de verzekeraar aan de verzekerde
gedane betaling Diet bevrijdend werkte, zolang de ingevolge die bepaling
bevoorrechte schuldeisers Diet schadeloos waren gesteld. Aangezien dit mee-
bracht dat de verzekeraar de verzekeringspenningen voor de benadeelde moest
bestemmen, kon dit aileen tot gevolg bebben dat deze een action directe jegens
de verzekeraar bad. Het Cour de cassation overwoog in dit verband: "que 1'0-
bligation imposee h l'assureur de conserver cette somme dans l'interet de la
personne lesee a pour consequence necessaire de permettre h celle-ci d' en recla-
mer directement Ie paiement." 131 De benadeelde had derhalve de mogelijkbeid
om tegeIijk met de aansprakelijke persoon diens verzekeraar te dagvaarden. In
dat laatste geding werd beoordeeld welk bedrag de benadeelde van de verze-
kerde kon vorderen en wat deze Iaatste van de verzekeraar kon vorderen. De
aanspraak van de benadeelde op de verzekeraar strekte ten belope van het
kleinste van deze beide bedragen.

Het Cour de Cassation oordeelde in bovengenoemde uitspraak tevens

130 Zie B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nrs. 40-44; J. Bemays, Th. dr. Paris 1933, blz. 39-
43; M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 234-235; Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, DrS. 101-
103. Ret aan het Franse artikel 2102 § 8 Cc nagenoeg identieke Belgische artikel 20, 9°
Hypotheekwet is echter niet als een action directe uitgelegd (anders: E. Dirix, diss. 1983,
nrs. 170-173). Het Belgische Cour de Cassation (Ire chambre), overweegt in twee arresten
van dezelfde datum, 18 oktober 1945, Pasicrisie BeIge 1945, blz. 240 en 247, dat deze
bepaling een wettelijk derdenbeslag inhoudt: "Qu'en son second alinea cette disposition
edicte uniquement qu'aucun payement a l'assure ne sera liberatoire tant que les creanciers
privilegies n'auront pas ete desinteresses; que de ce dernier texte on peut seulement inferer
que Ies sommes dues par I'assureur a l'assure en raison de Ia convention d'assurance sont,
en vertu de Ia Joi, saisies aux mains de l'assureur, avec cette consequence que celui-ci, bien
que demeurant, en vertu du contrat, le debiteur de l'assure, ne se libere valablement de sa
dette que si Ie payement qu'il en effectue sauvegarde l'exercice du privilege attache a la
creance de Ia victime contre l'assure." Zie M. Duerinck, Rechtskundig tijdschrift voor
Belgie 1946, blz. 431-438, over de strijd die v66r deze arresten is geleverd tussen de voor-
en tegenstanders van artikel 20, 9° Hypotheekwet a1s action directe en over de arresten van
het Hof van Cassatie zelf. Sinds de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni
1992, B.S. 1992, 18283, kent Belgie een eigen recht van de benadeelde op de door de
aansprakelijkbeidsverzekeraar verschuldigde uitkeringen (artikel 86).
131 Cour de Cassation, chambre civil, 14 juni 1926, Dalloz Periodique 1927.1.57, m.nt. L.
Josserand, Recueil Sirey 1927.1.25, m.nt. P. Esmein. Josserand (bIz. 58, r.k.) wijst er in
zijn annotatie onder dit arrest op dat er een patstelling zou ontstaan, als artikel 2102 § 8 Cc
geen action directe ten behoeve van het slachtoffer zou inhouden. De verzekeraar u in dat
geval niet aan de verzekerde mogen betalen, zolang het slachtoffer niet schadel is gesteld
en hij zou evenmin ingevolge de action oblique (artikel 1166 Cc) aan het slac o~ kuonen
hetalen "ear, du moment qu'elle agit indirectement, qu'elle passe par I'inte iaire de son
debiteur, elle ne saurait avoir plus de droits que celui-ci, dont elle exerce l'action; elle se
heurterait done a la meme fin de non-recevoir, tiree du meme texte: solution absurde, mais
d'une Iogique inevitable."
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over de verweren die de verzekeraar aan de benadeelde kon tegenwerpen
wanneer hij door hem rechtstreeks tot schadevergoeding was aangesproken. In
dit geding ging het om de polisvoorwaarde ('interdisant la mise en cause de
l'assureur') op grond waarvan de verzekerde zijn verzekeraar niet kan betrek-
ken in het geding dat de benadeelde tegen hem heeft aangespannen. Kon de
verzekeraar, aangesproken door het slachtoffer, zich ook op deze clausule
beroepen? Het Cour de Cassation meende van niet. De uitoefening van het door
de wet aan het slachtoffer toegekende eigen recht kon niet door een polisvoor-
waarde gefrustreerd worden: "que, d'autre part, les stipulations de la police ne
pouvaient mettre obstacle a l'exercice d'un droit que Ie creancier privilegie
tenait non de ce contrat mais de la loi" .

De door de jurisprudentie ingeslagen weg werd door artikel 53 van de
Wet van 13 juli 1930 voortgezet. Deze Wet van 1930 schafte artikel 2102 § 8
Cc niet af, maar vergrootte het toepassingsgebied. Artikel 53 beschermde
namelijk niet aIleen de slachtoffers van onrechtmatige daden, maar een ieder
die jegens een derde een vordering tot schadevergoeding had, welke door een
aansprakelijkheidsverzekering gedekt werd.132 De bepaling hield in, dat 'L'as-
sureur ne peut payer a un autre que Ie tiers lese tout ou partie de la somme due
par lui, tant que ce tiers n'a pas ete desinteresse, jusqu'a concurrence de Iadite
somme, des conseqences pecuniaires du fait dommageable ayant entratne la
responsabilite de l'assure'. 133 Hoewel artikel 53 het niet met zoveel woorden
zei, was men in de literatuur en de rechtspraak van mening dat het bier een
action directe betrof.!" Dit werd afgeleid uit het feit dat de verzekeraar zich
alleen kon kwijten wanneer deze aan de benadeelde betaalde -tenzij de schade
reeds was vergoed. Dit moest weI inhouden dat de benadeelde zich tot de
verzekeraar kon wenden en aldus over een action directe beschikte.

De positie van de benadeelde werd in 1931 nog versterkt doordat het
Cour de Cassation in dat jaar de door de verzekeraar tegen de benadeelde in te
roepen verweren beperkte. Het betrof in deze zaak een verkeersongeval dat aan
ene Vidal te wijten was en waarbij een zekere Knoderer gewond geraakte. Ter
zake van deze schade sprak Knoderer de verzekeraar aan bij wie Vidal zijn
aansprakelijkheid verzekerd had. De verzekeraar stelde zich evenwel op het
standpunt dat hij geen betaling verschuldigd was. Zijn verzekerde had namelijk
verzuimd hem de gedingstukken te verschaffen, zodat het recht op uitkering
van de verzekerde ingevolge de polisvoorwaarden was vervallen en hij ook het
slachtoffer niet schadeloos behoefde te stellen. Met betrekking tot de vraag of
de opvatting van de verzekeraar juist was, overwoog het Cour de Cassation dat
de wet "a cree au profit de la personne lesee par un accident, un droit propre

132 Artikel 37 van de Wet van 13 juli 1930 was een voortzetting van artikel 3 lid 2 van de
Wet van 19 februari van 1889. Deze bepaling was evenweI overbodig, omdat de verzekering
betreffende 'risque locatif' en 'recours des voisins' een aansprakelijkheidsverzekering was op
welke ook artikel 53 betrekking had (zie: M. Cozian, Th, dr. Dijon 1966, Dr. 236).
\33 Deze bepaling is tegenwoordig in artikel L. 124-3 Code des assurances geregeld.
134 Zie M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 236; Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 105; H.
et L. Mazeaud, a.w., nr. 2697-2; Picard-Besson (1982), nr. 379; P.N. de Vries d' Amblee,
diss. 1938, biz. 154 en noten 2 en 3.
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sur I'indemnite dont, en vertu du contrat d'assurance, I'assureur est tenu envers
l'assure; que ce droit, qui prend naissanee au jour de I'accident, ne saurait, ~
dater de eet evenement, etre affecte dans son existence ni dans son objet, par
aucune cause de decheance encourue personnellement par l'assure, pour
inobservation des clauses de la police. "135 Het Cour de Cassation waarborgt
derhalve de belangen van het slachtoffer door te bepalen dat zijn recht op
schadevergoeding niet verioren gaat, wanneer de verzekerde nadat het ongeval
heeft plaatsgevonden polisvoorwaarden schendt waardoor diens recht op
uitkering vervait.

§ 9 De positie van he! verkeersslachtoffer in Frankrijk

Het in de Pranse jurisprudentie ontwikkelde rechtstreeks vorderingsrecht is
thans in artikel L. 124-3 Code des assurances geregeid. Aan dit artikel wordt
de regel verbonden dat wanneer de aansprakelijkheid van de verzekerde nog
niet is vastgesteid noch de omvang ervan, de benadeeide aileen de verzekeraar
in rechte tot schadevergoeding kan aanspreken, wanneer bij tevens de verze-
kerde in het geding betrekt. 136 In dit geding oordeeit de rechter dan eerst
omtrent de vordering die de benadeelde jegens de verzekerde heeft, teneinde
vast te stellen in hoeverre de verzekeraar jegens de benadeeide tot uitkering
verplicht is.

Artikel L. 124-3 Code des assurances heeft een ruime strekking; het
beoogt ieder slachtoffer dat tegen een schadeveroorzaker een door diens
aansprakelijkheidsverzekering gedekte aanspraak heeft, te beschermen. De
bepaling ziet derhaive tevens op de belangen van de verkeersslachtoffers.
Dezen kunnen zich rechtstreeks tot de verzekeraar van de gemotoriseerde
weggebruiker wenden, mits de weggebruiker aansprakelijk is. 137

13S Cour de Cassation, chambre civile, 15 juni 1931, RGAT 1931, bIz. 801, m.nt. M. Pi-
card, Recueil Sirey 1932.1.169, m.nt. P. Esmein. Zie naar aanleiding van eerder gewezen
lagere rechtspraak in dezelfde zin: M. Picard, RGAT 1930, biz. 1-19, die tot de conclusie
komt (biz. 16) dat, "l'Inopposabilite a la victime d'un accident des decheances encourues
posterieurement audit accident ne repose sur aucune base solide (... )".
136 Het doel van de regel is, volgens Chr. Iamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 345, "de faire
constater la responsabilite de l'assure et de fixer le montant de sa dette, c'est-a-dire de
determiner le caractere certain, liquide et exigible de la creance du titulaire de l'action." Zie
ook B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nrs. 298-303.
137 Het rechtstreeks vorderingsrecht verjaart niet overeenkomstig artikel 25 van de Wet van
13 juli 1930 (thans artikel L. 114-1 Code des assurances) na twee jaar, maar volgens de
regels van het commune recht na dertig jaar. Het Cour de Cassation, chambre civile, 28
maart 1939, RGAT 1939, biz. 285, m.nt. M. Picard, overwoog "si I'action de la victime
d'un accident contre I'assureur est subordonnee a l'existence d'une convention passee entre
ce dernier et I'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, eUe trouve, en
vertu de la loi, son fondement dans Ie droit a la reparation du prejudice cause par l'accident
dont l'assure est reconnu responsable; qu'il suit de Ia que Ia prescription edictee par l'article
25, § ler de la loi du 13 juillet 1930 s'applique uniquement dans les rapports de l'assure et
de l'assureur, mais que I'action de la victime contre ce dernier reste soumise a la prescripti-
on de droit commun." De annotator achtte de verjaringstermijn van dertig jaar evenwel erg
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In 1958 is bij de Wet van 27 februari het sluiten van een aansprakelijk-
heidsverzekering door de gebruiker van een motorrijtuig verplicht gesteld.
Hierdoor wordt het verkeersslachtoffer meer zekerheid verschaft. Er is nu in
beginsel altijd een aansprakelijkheidsverzekeraar jegens wie hij zijn rechtstreeks
vorderingsrecht kan uitoefenen. Blijkt naar aanleiding van een ongeval echter
dat de schadeveroorzaker niet aan zijn verzekeringsplicht heeft voldaan, dan
zou dit er toe moeten leiden dat het verkeersslachtoffer van zijn action directe
verstoken blijft. Om ook in deze gevallen zijn belangen te waarborgen kent de
wet hem een aanspraak toe jegens het reeds in 1951 opgerichte 'Fonds de
garantie automobile'. \38 Ook wanneer de schadeveroorzaker onbekend is
gebleven, doordat deze na het ongeval is doorgereden, kan het verkeersslachtof-
fer een recht op schadevergoeding geldend maken tegen het waarborgfonds
(artikel L. 421-1 Code des assurances).

Wanneer het verkeersslachtoffer zich rechtstreeks tot de verzekeraar van
de aansprakelijke persoon wendt, kan de verzekeraar op bepaalde verweren
geen beroep doen. De action directe brengt mee dat de verzekeraar zich jegens
het slachtoffer niet kan beroepen op excepties die hun oorsprong vinden in
feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat tussen hen een
rechtsbetrekking is ontstaan. Artikel R. 211-13 Code des assurances onthoudt
de verzekeraar voorts nog andere verweren. Het geeft een limitatieve opsom-
ming van verweren die de verzekeraar weI tegen de verzekerde, maar niet
tegen het verkeersslachtoffer kan inroepen. Onder sub 1 van deze bepaling
wordt de door de benadeelde aangesproken verzekeraar een beroep op de
franchise ontzegd. Hiermee wordt bedoeld dat de verzekeraar het met de
verzekerde overeengekomen eigen-risico bedrag niet aan het slachtoffer kan
tegenwerpen. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat het verkeersslachtoffer
twee vorderingsrechten in moet stellen; een vordering tegen de verzekerde ten
belope van het eigen-risico bedrag en een tegen de verzekeraar voor vergoeding
van de resterende scbade.!" Sub 2 van artikel R. 211-13 Code des assurances
sluit een beroep uit op de vervallenverklaring van het recht op uitkering ten
gevolge van feiten die zich door toedoen van de verzekerde na het ongeval
hebben voorgedaan. Te denken valt aan het niet inachtnemen van de medede-
lingsplicht of het onjuist informeren van de verzekeraar omtrent de omstandig-

lang, Oil serait plus juste de soumettre l'action directe a une prescription plus courte, mais a
la condition de soumettre a la merne prescription l'action de la victime contre I'assure (... ) ."
\38 Sinds 1966 is dit fonds ook belast met het vergoeden van ongevallen die zich bij een
jachtpartij hebben voorgedaan. In verband met deze taakuitbreiding is de officiele benaming
thans 'Ponds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse'. Zie hierover
uitvoerig: G. Durry, Her Franse Waarborgfonds Motorverkeer na de Wet "Badinier" van 5
juli 1985, VR 1991, blz. 29-34.
139 Zie A. Besson, Les conditions generales de l'assurance de responsabilite automobile
obligatoire, Paris 1960, blz, 97, over het gelijkluidende oude artikel 13 sub 1 van het Decret
van 7 januari 1959. Op de "inopposabilite' van het eigen-risico-beding bestaat een uitzonde-
ring, wanneer het ongeval slechts materiele schade tot gevolg heeft en deze het bij besluit
van de minister van economie en financien vastgestelde bedrag niet te hoven gaat.
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heden en de gevolgen van het verkeersongeval. 140 Daarentegen kan de verze-
keraar wel aan het slachtoffer tegenwerpen dat de verzekeringsovereenkomst
wegens premie-achterstand geschorst is; dit is immers een omstandigheid die
zich v66r het ongeval heeft voorgedaan. Voorts kan ingevolge het bepaalde in
sub 3 tegenover het slachtoffer geen beroep gedaan worden op een in verband
met de betaalde premie evenredige beperking van de schadevergoeding. Het
betreft bier de gevallen waarin, nadat het ongeval heeft plaatsgevonden, blijkt
dat de verzekerde te goeder trouw mededelingen aan de verzekeraar achterwege
heeft gelaten of onjuiste verklaringen heeft afgelegd. Voor dat geval bepaalt
artikel L. 113-9 Code des assurances namelijk, dat het door de verzekeraar te
betalen bedrag wordt beperkt naar evenredigheid van de betaalde premie. Tot
slot bepaalt sub 4 van artikel R. 211-13 Code des assurances dat de verzekeraar
zich niet op bepaalde in de verzekeringsovereenkomst genoemde uitsluitingen
kan beroepen. Zo kan bij niet aan het verkeersslachtoffer tegenwerpen dat de
bestuurder niet de wettelijk toegestane leeftijd heeft, dat hij niet in het bezit is
van een geldig rijbewijs of dat het motorrijtuig niet aan de technische voor-
schriften voldoet (artikel R. 211-10 en R. 211-11 Code des assurances).

De limitatieve opsomming van verweren die de verzekeraar niet aan het
verkeersslachtoffer kan tegenwerpen gaat verder dan het Cour de Cassation in
de jurisprudentie had geformuleerd. Daar ging het immers slechts om door de
verzekerde na het ongeval geschonden polisvoorwaarden. In de huidige wet
worden de excepties waarop de verzekeraar zich tegenover het verkeersslachtof-
fer niet kan beroepen, uitgebreid. Dat deze opsomroing limitatief is, impliceert
dat de niet in artikel R. 211-13 Code des assurances genoemde omstandigheden
we! tegen het slachtoffer ingeroepen kunnen worden. Aan hem kan de verzeke-
raar bijvoorbeeld weI tegenwerpen dat de verzekeringsovereenkomst nietig is,
de dekking is geschorst, er sprake is van een van de overige risico-uitsluitingen
of de verzekerde som is overschreden.'!' De verzekeraar die zich op een van
deze verweren beroept, dient het 'fonds de garantie' daarvan op de hoogte te
stellen. Binnen drie maanden moet het fonds de gegrondheid van dit verweer
beoordelen. Acht het fonds het beroep van de verzekeraar op vernietigbaarheid
etc. juist, dan stelt het fonds het slachtoffer schadeloos. Betwist het fonds de
gegrondheid van het verweer, dan is de verzekeraar verplicht aan het slachtof-
fer een voorschot te verstrekken. In een daarop volgend geding tussen de
verzekeraar en het fonds beslist de rechter omtrent de gegrondheid van het door
de verzekeraar gevoerde verweer en wijst in verband daarmee ofwel de
verzekeraar ofwel het fonds aan als degene die de schade uiteindelijk moet
dragen.!?

140 Vgl. artikel L. 113-2 sub 4 Code des assurances.
141 Artikel R. 421-4 Code des assurances. Vgl. B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nrs. 151-263.
142 Artikelen R. 421-5/8 Code des assurances. Zie over het Franse systeem: B. Atallah, Th.
dr. Paris 1965, nrs. 138-141; J. Bigot, Traiu: de droit des assurances, entreprises et
organismes d'assurance, avec la collaboration de J. Bellando, M. Hagopian, J. Moreau, G.
Parleani, Librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris 1992, nrs. 529-531.
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§ 10 Action directe parfaite

§ 10.1 Inleiding

Uit het voorgaande is gebleken dat de action directe van het (verkeers)slacht-
offer jegens de verzekeraar van de aansprakelijke persoon zijn oorsprong vindt
in Frankrijk. Hoewel de Franse wet niet met zoveel woorden in een dergelijke
action directe voorzag, leidden de jurisprudentie en de literatuur haar bestaan af
uit het feit dat de verzekeraar niet bevrijdend aan zijn verzekerde kon betalen
zolang het slachtoffer niet schadeloos was gesteld. Deze interpretatie werd ook
door de billijkheid ingegeven. Het werd rechtvaardig geacht dat degene die een
vordering tot schadevergoeding had jegens de aaiisprakelijke persoon recht=
streeks tegen drens aansprakelijkheidsverzekeraar kon ageren. Deze rechtvaardi-
ging scnoo ul de omstandigheid dat naar aanleidin-E van door he slaClitoffer
geleden sc ae waarvan de oorzaak aan de verzekerde is te wijten, deze laatste
tegenover de verzekeraar een re~ht QP. uitkenng veikrijg. eeds eeraer werd er
op gewezen dat het oorzakelijk, .etbap~. t)Jsse.!!beide vorderingen een belangrijk
argument voor het toekenn~n van een action directe is. aar komt bij, dat de
doone verze1Ceraar uit te keren verzekeringspenningen uiteindelijk voor de
scnadetoo.!§.telling van d benadeelde bestemQ. _zijI!:..~!!!?L is op grond van
deze beide gedachten dat het (verkeers)slachtoffer zich tot de verzekeraar van
de aanspra :lijk-e, -00 an~enderi.~ -

~ Ook in-ederland vindt de 'action directe haar bestaansreden in de
gedachte van iIlijkheid. H is aannemelijk dat dit rechtstreeks vorderingsrecht
van het vek ersslachtofti dezelfde werking heeft als in Frankrijk. In het
navolgende za ng van de action directe hoofdzakelijk aan de hand van
het Franse recht voor Nederland besproken worden.

Anders dan bij de action directe imparfaite is bij de action directe van het
slachtoffer het moment waarop hij zich als crediteur tot de onderdebiteur
-verzekeraar- wendt, niet beslissend. De verzekeraar moet immers vanaf het
begin de verzekeringspenningen voor het slachtoffer reserveren. Zolang deze
laatste niet schadeloos is gesteld, kan de verzekeraar niet bevrijdend aan zijn
verzekerde uitkeren. Deze action directe van de benadeelde wordt dan ook
'action directe parfaite' genoernd.!" Het is een volmaakte directe actie, omdat
de benadeelde met uitsluiting van de verze er e aans ra an e OIl
ver mgen le e verzekeraar ens de anspelijkheids-
verze ermg verse uldigd is geworden door het plaatsvinden van het ongeval.

paragraa wor na er op dit rechtstreeks vor eringsrecht
ingegaan. Daaraan voorafgaand zij er op gewezen dat de aanspraak van het
(verkeers)slachtoffer op de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende

143 Vgl. M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 229; Chr. Jarnin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 66-
67, 311; J.E. Labbe, RCU 1876, nrs. 30-39.
144 Zie Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 1, 167, 363; Ph. Nonet, Annales de 1a Paculte
de Droit de Liege 1963, biz. 75-78.
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verzekeringspenningen ~venals bij de action directe imparfaite- verklaard
kan worden aan de hand van het onderscheid tussen 'Schuld' en 'Haftung'. Het
slachtoffer kan zich tot de verzekeraar wenden, omdat deze 'haftet' voor de
schuld die zijn verzekerde aan het slachtoffer heeft. Ter zake hiervan is zijn
gehele vermogen uitwinbaar, maar het slachtoffer zal Diet meer kunnen verde-
ren dan hetgeen de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst
verschuldigd is. Slechts door een bepaling als artikel R. 211-13 Code des
assurances (die de door de verzekeraar tegen het slachtoffer in te roepen
verweren beperkt), zal de verzekeraar ingevolge de action directe vaker tot
betaling gehouden zijn dan in zijn verhouding met zijn verzekerde.

§ 10.2 Werking van de action directe par/aile

Bij de volmaakte directe acties komen de door de aansprakelijkheidsverzekeraar
verschuldigde verzekeringspeoningen aan de benadeelde toe, zodra de verzeke-
raar deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd is. Het (ver-
keers)slachtoffer hoeft Diet eerst de verzekeraar aan te spreken om met hem in
een rechtsbetrekking te komen staan. Deze bestaat zodra het verzekerde risico
is verwezenlijkt, waardoor de verzekeraar uitkeringsplichtig is geworden. Dit
brengt mee dat de action directe parfaite reeds ontstaat op het moment waarop
het (verkeers)ongeval, dat aan de verzekerde te wijten is, plaatsvindt. Doordat
de verzekerde dan schade Jijdt, rust immers vanaf dat moment een uitkerings-
plicht op de verzekeraar (zij het dat de aansprakelijkheid van de verzekerde nog
moet worden vastgesteld). Aangezien de verzekeraar door het bestaan van de
action directe niet (meer) bevrijdend aan de verzekerde kan betalen, komen de
verzekeringspenningen vanaf het ongeval aileen nog aan het slachtoffer toe.
Keert de verzekeraar dit bedrag aan het slachtoffer uit, dan voldoet hij zowel
de schuld die zijn verzekerde in verband met zijn schadeveroorzakend gedrag
heeft, als de schuld die voor hem uit de verzekeringsovereenkomst is voortge-
vloeid.

De action directe parfaite heeft tot gevolg dat op het moment van het
verkeersongeval een rechtsbetrekking ontstaat tussen het (verkeers)slachtoffer
en de verzekeraar. Deze houdt in dat de benadeelde de rechten uit de verbin-
tenis waarbij de verzekeraar partij is, geldend kan maken. Aangezien in deze
rechtsverhouding de schuld van de verzekeraar gemaximaliseerd is door de met
de verzekerde overeengekomen verzekerde som, zal het rechtstreeks vorde-
ringsrecht -in ieder geval- hierdoor begrensd worden. Is de (verkeers)schade
van de benadeelde groter dan dit bedrag , dan zal hij de resterende vergoeding
van de aansprakelijke persoon zelf moeten vorderen. Naast het rechtstreeks
vorderingsrecht behoudt hij immers zijn aanspraak jegens de schadeveroor-
zaker.

De ~p het moment van het (verkeers)ongeval- ontstane rechtsbetrek-
king tussen de benadeelde en de verzekeraar brengt mee dat de laatstgenoemde
Diet meer bevrijdend aan zijn verzekerde kan uitkeren. Hoewel hij met de
verzekerde in een verbinteDisrechtelijke relatie blijft staan, kwijt een betaling
aan zijn contractspartij de verzekeraar Diet tegenover de benadeelde; zij is
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relatief nietig.!" Dit blijkt uit het feit dat de rechtsbetrekking op het moment
van haar ontstaan is gefixeerd, waardoor de verzekeraar aileen nog aan het
slachtoffer bevrijdend kan betalen. Zo kan de verzekeraar zich tegenover de
benadeeide er niet op beroepen dat de vordering van de verzekerde, waarop het
slachtoffer zich verhaalt, door betaling teniet is gegaan. De verzekeraar
ontbeert tegenover de benadeelde eveneens het verweer dat de vordering van de
verzekerde is gecedeerd!", verjaard!" of verpand. Zelfs een na het ongeval
gelegd derdenbeslag tast het rechtstreeks vorderingsrecht niet aan. De verzeke-
ringspenningen komen nog uitsluitend aan de benadeelde toe, zodat zij niet
meer ten nadele van deze laatste geind kunnen worden door de beslagleg-
gers.!" Evenmin kan de verzekeraar de action directe parfaite betwisten met
een beroep op een mStatfdrgtre1 e De reklCiri~nee 0 een n net ongeva
plaatsgevondennebbende gebeurtenis, waardoor de vordering van de verze1Cer-
e op grana an een contractue e of wette 1 e uilSlUitm i a en. Dit

is IJvoor ee a: het geval wanneer de verzekerde z!jn verzekeraar niet tijdi,g 01'
de oogte heeft gesteld van net ongeval. Ondanks het ontbreken van een schuld
van tte verzekeraar aan ae ve - 6~ e 5eirmtm-d tee Lop nit ering.

Doortlat de rechtsbetrekking tussen de benadeelde en de verzekeraar
ontstaat op het moment waarop de eerstgenoemde een vordering op. de verze-
kerde verkrijgt -op het moment van het ongeval-, kan de benadeelde slechts
vanaf dat moment de uit verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten
geldend maken. De aan het (verkeers)ongeval voorafgaande feiten en omstan-
digheden kunnen hierdoor het rechtstreeks vorderingsrecht derhalve wel frustre-
reno De verzekerde kan zijn recht op uitkering bijvoorbeeld hebben verioren,
doordat de verzekering vernietigbaar is wegens verzwijging (artikel 251 K). De
verzekeraar kan dan aan de gerechtigde tot de action directe tegenwerpen dat
hij geen schuld aan de verzekerde heeft en daardoor niets aan de benadeelde
verschuIdigd is. Dit doet zich ook voor wanneer de verzekeringsdekking ten
tijde van het ongeval is geschorst of wanneer de verzekeraar door een wettelij-
ke dan weI contractuele ontheffingsgrond, die betrekking heeft op v66r het
ongeval plaatsgehad hebbende feiten, van zijn uitkeringsplicht is bevrijd. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij rijden onder invloed of bij het zonder geldig rijbewijs
een motorrijtuig besturen. Er ontbreekt dan een schuld van de aansprakelijk-
heidsverzekeraar aan de verzekerde, waardoor de benadeelde zich niet kan
verhalen op de verzekeraar.

145 De verzekerde kan zelfs niet in rechte uitkering van de verzekeraar vorderen, vgl. artikel
6 lid 1, tweede rio WAM.
146 Met het oog op de bepaalbaarheid (artikel 3:84 lid 2 BW) kan een dergelijke overdracht
aIleen mi het ongeval geschieden. Daarv66r is de ornvang en de debiteur van de over te
dragen vordering immers onbekend.
141 Anders: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 357: "Le sous-debiteur qui est regulierement
libere vis-a-vis de son creancier immediat l'est egalement vis-a-vis du creancier direct."
141 Zie ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 367.
149 Zie Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 359-362; Ph. Nonet, Annales de la Faculte de
Droit de Liege 1963, blz. 78.
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§ 10.3 Faillissement van de aansprakelijke persoon

De action directe strekt er toe de (verkeers)slachtoffers van het onrechtmatig
gedrag van de verzekerde te beschermen tegen insolvabiliteit van deze persoon.
Deze doelstelling komt met name tot uiting ingeval van faillissement van de
verzekerde. Zoals in paragraaf 4.5 reeds is gezegd heeft de gerechtigde tot de
action directe een positie als separatist. De vordering van bet slachtoffer zal
derhalve door de aansprakelijkheidsverzekeraar voldaan worden, ondanks dat
zijn vordering op de verzekerde en de schuld van de verzekeraar aan de
verzekerde in de failliete boedel vallen.

De vraag rijst of het slachtoffer eveneens separatist is, indien de verze-
kerde na zijn faillietverklaring een verkeersongeval veroorzaakt. Uit artikel 24
Fw voIgt dat de failliete boedel dan niet aansprakelijk is voor de schuld. De
vordering van het slachtoffer valt in dit geval derhalve niet in de failliete
boedel, doch de daarmee corresponderende vordering van de verzekerde c.q.
failliet weI. De door de verzekeraar verschuldigde verzekeringspenningen
strekken hierdoor tot voldoening van de andere schuldeisers van de failliet en
komen niet aan degene ten goede waarvoor ze bestemd zijn, namelijk de bena-
deelde.P?

Dit is tegenover het slachtoffer onrechtvaardig. Het is immers aan zijn
'lijden' te danken dat de verzekerde/failliet krachtens de verzekeringsover-
eenkomst een recht op uitkering heeft verkregen. Bovendien strookt het Diet
met de gedachte achter de action directe, wanneer de na de faillietverklaring
door de verzekeraar verschuldigd geworden verzekeringspeoningen ten behoeve
van alle schuldeisers van de failliet strekken. Op grond van dit rechtstreeks
vorderingsrecht heeft het slachtoffer immers de bevoegdheid om zijn vordering
op een derde te verhalen, met voorbijgaan aan zijn eigen debiteur. Juist
wanneer deze failliet is, is dit vorderingsrecht van belang. Het is dan ook
aannemelijk dat het slachtoffer zich tot de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
failliet kan wenden en buiten het faiIIissement om betaling kan verlangen. De
aard van de verzekeringsovereenkomst zal zich daar niet tegen verzetten. De
verzekeringspenningen zijn immers uitsluitend bedoeld om het slachtoffer
schadeloos te stellen.

§ 11 Kwalificatie van de action directe (im)parjaite

§ 11.1 lnleiding

Over het karakter van de action directe imparfaite en de action directe parfaite
is met name in Frankrijk veel geschreven. In Nederland is de discussie evenwel
beperkt tot de in het oud burgerlijk recht geregelde vorderingsrechten, de
onvolmaakte directe acties. In verband met deze vorderingsrechten is de

ISO Voor dit probleem biedt het voorrecht van artikel 3:287 BW even min een oplossing. De
schuldeiser kan zijn (bevoorrechte) vordering namelijk aileen ter verificatie indienen, wan-
neer deze in de failliete boedel vaIt.
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opvatting van Meijers, die deze kwalificeerde als een vereenvoudigd derdenbe-
slag, reeds ter sprake gekomen en verworpen. Ditzelfde lot was de opvatting
beschoren die de action directe imparfaite als een voorrecht beschouwde. De
bezwaren die tegen deze opvattingen zijn ingebracht, gelden onverkort voor de
later in de Franse jurisprudentie ontwikkelde action directe parfaite. Er zijn
evenwel nog andere rechtsfiguren waarmee de onvoImaakte en de voImaakte
directe actie vergeleken kunnen worden. Die vergeIijking vindt in deze para-
graaf plaats, toegespitst op Nederland, doch mede aan de hand van buitenlandse
literatuur.

In het verleden is de action directe (im)parfaite weI met cessie'" en schuld-
ovememing vergeleken. Deze standpunten worden thans niet meer aangehangen
en lijken inderdaad ook geen instemming te verdienen. Overdracht van de
vordering van de tussendebiteur jegens de onderdebiteur aan de crediteur brengt
mee dat deze Iaatste in de rechten van de tussendebiteur treedt. Anders dan bij
een action directe (im)parfaite beschikt de cessionaris (crediteur) niet over een
eigen, zelfstandig recht. Bovendien heeft cessie tot gevoig dat de debitor cessus
(onderdebiteur) geen betaling meer aan de cedent (tussendebiteur) verschuldigd
is. Ingeval van een action directe (im)parfaite behoudt de tussendebiteur
daarentegen zijn vordering jegens de onderdebiteur. Deze laatste doet er
evenwel verstandig aan niet te betalen, omdat dit hem niet zal kwijten jegens de
gerechtigde tot de action directe (imjparfaite.!" Om dezelfde reden kan de
action directe evenmin als schuldovememing beschouwd worden.!" Deze
rechtsfiguur houdt in dat de onderdebiteur de schuld van de tussendebiteur aan
de crediteur ovemeemt en daarmee zijn eigen schuld aan de tussendebiteur
delgt. IS4 Daarentegen doet de (on)volmaakte directe actie tussen de crediteur,
de debiteur en diens debiteur rechtsbetrekkingen ontstaan, zodanig dat de
crediteur zijn vordering op twee vermogens kan verhalen.

Een andere opvatting omtrent de aard van het rechtstreeks vorderings-
recht is die van Dirix. Hij meent dat de action directe imparfaite en de action

lSI R. Debray, Th. dr. Paris 1928, biz. 155-164; R. Demogue, Traite des obligations en
general, tome VII, Effets des obligations, Paris 1933, nr. 1012; C. Demolombe, tome XII
(1868), nr. 141; L. Josserand, Cours de droit civil positif francais, tome II, Theone gerliraie
des obligations. Les principaux contrats de droit civil. Les suretes, Paris 1933, nr. 1107; A.
Rouast in: M. Planiol, G. Ripert, Traite pratique de droit civil francais, tome XI, Coturats
civil, Paris 1954, nr. 961.
152 Zie ook Chr. Jamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 228; H. de Page, tome II (1964), nr. 720.
m M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 452; E. Dirix, diss. 1983, nr. 174, noot 93; Chr.
Jamin, Th. dr. Paris 1990, nrs. 27()"271; H. Solus, Th. dr. Paris 1914, nr, 78.
154 Ben ander verschil met de action dir te is dat de schuldovememing een overeenkomst is
tussen de debiteur en degene die de schuld ovemeemt (artikel 6: 155 BW). Dit zou betekenen
dat de aanbesteder of verzekeraar met de aannemer respectievelijk verzekerde overeenkomt
dat hij diens schuld aan de onderaannemer respectievelijk benadeelde zal ovememen. Dit is
niet aannemelijk, zeker niet in het geval waarin de verzekeraar krachtens de verzeke-
ringsovereenkomst niet tot uitkering verplicht is.
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directe parfaite niet wezenlijk verschillen van een derdenbeding'": "Door een
rechtstreekse vordering kan een derde als schuldeiser betrokken worden bij een
bestaande rechtsverhouding. De gelijkenis van deze vordering met het beding
ten behoeve van een derde dringt zich dan ook op. In beide gevallen wordt aan
een derde een eigen recht toegekend t.a.v. een buiten hem bestaande contrac-
tuele verhouding. De gelijkenis is nog treffender aangezien ook bij de recht-
streekse vordering het recht van de derde niet kan begrepen worden zonder de
achterliggende verhoudingen in ogenschouw te nemen. " 1,56

§ J J. 2 Dirix over de action directe (im)parj'aite

Dirix komt tot een vergelijking tussen de action directe en het derdenbeding,
omdat in beide gevallen de eisende partij over een eigen recht beschikt dat
tegen de achtergrond van onderliggende verhoudingen bekeken moet worden.
Deze achterliggende verhoudingen zijn ingeval van de action directe (im)par-
faite de vordering die de crediteur jegens de tussendebiteur heeft en de aan-
spraak die deze laatste op zijn eigen debiteur heeft. Ret rechtstreeks vorderings-
recht verenigt deze vorderingen tot een eigen recht van de crediteur jegens de
onderdebiteur. Ter zake van zijn vordering op de (tussen)debiteur kan de
crediteur dan de onderdebiteur aanspreken en betaling verlangen tot het bedrag
dat deze aan de tussendebiteur verschuldigd is. In verband hiermee verdedigt
Dirix de stelling dat "de rechtstreekse vordering van contractuele aard is. De
rechtstreekse vordering beoogt immers steeds de uitoefening door een derde van
een recht dat voortspruit uit een overeenkomst." 157

Ook bij het derdenbeding spelen bepaalde achterliggende verhoudingen
een rol, namelijk die tussen de derde en stipulator enerzijds en die tussen de
promissor en stipulator anderzijds. In het geval van bijvoorbeeld de aanspra-
kelijkheidsverzekering bedingt de verzekerde van de verzekeraar dat deze het
krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigde bedrag aan het slachtof-
fer zal uitkeren, wanneer het risico van aansprakelijkheid zich verwezenlijkt.
Door dit te zijnen gunste gemaakte beding te aanvaarden, krijgt de benadeelde
een eigen recht jegens de verzekeraar. Op grond van dit contractuele recht kan
hij aanspraak maken op een prestatie die de verzekeraar (promissor) aan zijn
wederpartij (stipulator c.q. verzekerde) verschuldigd is.

De vergelijking tussen de action directe (im)parfaite en het derdenbeding

ISS E. Dirix, diss. 1983, nrs. 179-217. In dezelfde lin: C. Dernolombe, tome XII (1868), nr.
142; S. Fredericq, La transmission des obligations en droit des assurances, in: La trans-
mission des obligations, travaux des IXes journees d'etudes juridiques Jean Dabin organisees
par le Centre de droit des obligations, Bruxelles-Paris 1980, biz. 346 noot 3; L. Josserand in
annotatie bij Cour de Cassation 14 juni 1926, Dalloz Periodique 1927.1.57; J. van Rijn, Le
droit propre de fa victime d'un accident d'automobile contre l'assureur de fa personne
responsable, annotatie bij Cour de Cassation, 2e kamer, 15 mei 1962, RCJB 1963, biz. 326,
nrs. 19-20. Zie over het derdenbeding verder H.C.F. Schoordijk, Beschouwingen over drie-
partijen-verhoudingen van obligatoire aard, Zwolle 1958, biz. 103 e.v ..
156 E. Dirix, diss. 1983, nr. 179.
mE. Dirix, diss. 1983, nr. 181.
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gaat echter niet helemaal op. Dirix wijst er zelf al op dat het beding ten
behoeve van een derde anders dan het rechtstreeks vorderingsrecht niet uit de
wet voortvloeit. Het eigen recht van de begunstigde-derde is door partijen
overeengekomen, terwijl het eigen recht van de gerechtigde tot de action directe
uit de wet voigt. Dirix lost dit probleem op door in het geval van het recht-
streeks vorderingsrecht te spreken van een uit een derdenbeding voortvloeiend
eigen recht, dat een door de wet aan de overeenkomst -tussen de tussendebi-
teur en de onderdebiteur- toegekend gevolg is. "De rechtstreekse vordering
kan derhalve als een derdenbeding worden beschouwd dat krachtens de wet in
de overeenkomst wordt opgenomen. "158

§ 11.3 Action directe (im)parjaite en derdenbeding

De vraag doet zich nu voor of de aard van de overeenkomst waarbij de
tussendebiteur en de onderdebiteur partij zijn, zich er tegen verzet dat de wet er
een beding ten behoeve van een derde aan verbindt. Dit betekent dus dat de
overeenkomst tussen de aanbesteder en aannemer van rechtswege een beding
ten behoeve van de onderaannemer zal behelzen. En een aansprakelijkheids-
verzekering zal een beding bevatten, inhoudende dat het slachtoffer een eigen
recht tegen de verzekeraar heeft.

Een bezwaar tegen de opvatting dat de action directe (im)parfaite tot een
wettelijke derdenbeding kan worden herleid, is gelegen in de door de aange-
sprokene in te roepen verweren. De promissor die door de begunstigde wordt
aangesproken kan zich beroepen op de verweren die hem ook tegenover de
stipulator toekomen.!" Hij dient aileen aan de begunstigde te betalen, indien
hij krachtens de overeenkomst met de stipulator hiertoe verplicht is. Het eigen
recht van de begunstigde vindt zijn grondslag dan ook in deze overeenkomst.
De onderdebiteur die ingevolge de action directe (im)parfaite wordt aange-
sproken is daarentegen beperkt in het betwisten van het eigen recht van de
crediteur. Hij kan zich aileen beroepen op feiten die hebben plaatsgevonden
v66rdat de rechtsbetrekking tussen hem en de crediteur is gefixeerd. Dit wil
zeggen, dat ofwel het moment van de uitoefening van de directe actie, ofwel
het moment waarop het ongeval heeft plaatsgevonden, bepalend is. Feiten die
zich naderhand hebben voorgedaan, staan de directe actie van de crediteur niet
in de weg. Zo blijft zijn aanspraak bestaan, wanneer de vordering van de
tussendebiteur jegens de onderdebiteur is verjaard nadat deze laatste met de
crediteur in een rechtsbetrekking is komen te staan.

Het bezwaar dat de onderdebiteur meer beperkt is in de door hem tegen
de gerechtigde tot de action directe in te roepen verweren dan de promissor in
die welke hij aan de derde-begunstigde kan tegenwerpen, snijdt volgens Dirix
geen hout. Hij meent dat de stipulator en promissor een sterker en zelfstandiger

158 E. Dirix, diss. 1983, nr. 182.
1S9 Zie Asser-Hartkamp, 4 11 (1993), nr. 429; B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nr. 55; M.
Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 248; H. de Page, tome II (1964), nr. nIter; Picard-Besson
(1982), nr. 380.
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recht aan de begunstigde kunnen toekennen dan de stipulator uit overeenkomst
heeft.l'? Partijen kunnen overeenkomen dat de derde een recht verkrijgt dat
los staat van de onderliggende rechtsverhouding en daarmee een rechtstreeks
vorderingsrecht in het leven roepen. Of dit vorderingsrecht een action directe
imparfaite dan wei een action directe parfaite betreft, is afhankelijk van het
moment waarop de begunstigde het beding aanvaardt. Voor een onvolmaakte
directe actie kan aangenomen worden dat de begunstigde aanvaardt op het
moment dat hij zich tot de promissor wendt en nakoming van het beding
vordert. 161 Feiten die rui dit moment hebben plaatsgevonden wijzigen zijn
eigen recht jegens de promissor niet meer. Voor de volmaakte directe actie zal
aangenomen moeten worden dat de begunstigde het beding stilzwijgend aan-
vaardt op het moment waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. Hierbij zal het
beding inhouden, dat feiten die zich naderhand voordoen het eigen recht niet
beinvloeden.

§ 11.4 Bezwaren regen de opvatting van Dirix

Uit het voorgaande blijkt dat Dirix zijn opvatting dat de action directe (im)par-
faite niet wezenlijk van een derdenbeding verschilt, baseert op de omstandig-
heid dat de wet een dergelijk beding aan de overeenkomst verbindt, terwijl dit
recht zelfstandig gemaakt wordt, zodanig dat de begunstigde over een recht-
streeks vorderingsrecht komt te beschikken. De juistheid van deze opvatting
lijkt betwijfeld te kunnen worden.

Het eigen recht van de begunstigde van een derdenbeding verschiIt
namelijk wei degelijk van dat van de gerechtigde tot de action directe (im)par-
faite. Wanneer de begunstigde het derdenbeding aanvaardt, ontstaat er tussen
hem en de promissor een verbintenisrechtelijke verhouding. De promissor heeft
een schuld aan de begunstigde, ter zake waarvan deze een vorderingsrecht
jegens de promissor heeft. De stipulator staat buiten deze verbintenis; hij is
derde.162 Een eventueel faillissement van de stipulator beinvloedt de positie
van de begunstigde dan ook niet. De laatste heeft immers een vordering jegens
de promissor, een vorderingsrecht dat zich niet in het vermogen van de
stipulator c.q. failliet bevindt.

De positie van de gerechtigde tot de action directe is evenwel anders.
Tussen hem en de onderdebiteur ontstaat door het rechtstreeks vorderingsrecht
een rechtsbetrekking, doch in beginsel geen verbintenisl'S De onderdebiteur
heeft immers geen eigen schuld aan de crediteur. Hij staat slechts in voor de
schuld van zijn wederpartij (tussendebiteur). Het is op grond hiervan dat de

160 E. Dirix, diss. 1983, nrs. 182-217. Zie ook F.B.J. Mijnssen, Causale en abstracte
rechtshandelingen in her vermogensrecht, oratie V 1979, Privaatrechtelijkebegrippennr. 8,
Alphenaan de Rijn 1979, biz. 26-27.
161 Zie artikel 3:37 BW en Asser-Hartkamp, 4 n (1993), nr. 423.
162 De stipulatorkan evenwel, in het geval waarinde prornissorniet nakomt,deze laatste tot
nakorningdwingen.Vgl. voorhet Franse recht: R. Debray,Th. dr. Paris 1928, biz. 51.
163 Een uitzonderinghieropvormtartikel6 lid 1 WAM.
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crediteur zich ter zake van zijn vordering jegens de tussendebiteur op het
vermogen van de onderdebiteur kan verhalen. Wanneer deze laatste aan hem
betaalt, voldoet de onderdebiteur derhalve de schuld die zijn wederpartij aan de
crediteur heeft en niet een eigen schuld. Dit betekent dat ingeval van faillisse-
ment van de tussendebiteur de vordering van de crediteur in de failliete boedel
valt. Door de action directe heeft hij echter een sterke positie; hij is separatist
met betrekking tot de vordering die de faiUiet jegens de onderdebiteur heeft.

§ 11.5 Action directe (imtparfaite als wettelijk pandrecht

Tot nu toe kan geconcludeerd worden dat de action directe (im)parfaite welis-
waar overeenkomsten vertoont met het derdenbeslag, het privilege en het
derdenbeding, maar door de aanwezigheid van belangrijke verschillen met als
zodanig gekwalificeerd kan worden. Deze rechtsfiguren hebben evenwel met de
action directe gemeen, dat de crediteur aanspraak maakt op een vordering die
uit een verbintenis voortvloeit waarbij hijzelf geen partij is. Een dergelijk recht
op hetgeen de debiteur van een derde te vorderen heeft, verkrijgt de crediteur
ook wanneer hij een pandrecht heeft op de vordering van zijn debiteur.

Het pandrecht strekt er toe de crediteur/pandhouder zekerheid te ver-
schaffen omtrent de nakoming van zijn vordering. Die zekerheid bestaat hierin
dat de pandbouder bevoegd is om in en buiten rechte nakoming van de verpan-
de vordering te eisen en betaling in ontvangst te nemen (artikel 3:246 BW). De
pandhouder kan de verpande vordering derhalve innen; daarbij een eigen recht
uitoefenend.P' Dit verhaalsrecht van de pandhouder staat in rang vrij hoog in
vergelijking met het recht van de andere schuldeisers van de debiteur. 165 Pas
nadat de vordering van de pandhouder is voldaan vloeit het resterende bedrag
in het vermogen van de debiteur en kunnen de overige schuldeisers zich daarop
verhalen. Voorts kan dit verhaalsrecht van de pandhouder met geblokkeerd
worden door een algemeen faillissementsbeslag onder de pandgever/tussendebi-
teur. De pandhouder is immers ingevolge artikel 57 Fw separatist; hij kan zijn
rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is.

Deze overeenkomsten tussen de action directe (im)parfaite en het pand-
recht in ogenschouw nemend, is het met bevreemdend dat Wachter opmerkt dat
de action directe "veel gelijkenis vertoont met een wettelijk pandrecht op een
vordering van de debiteur" .166 Wettelijk, omdat het vestigen van een pand-
recht doorgaans wordt overeengekomen door de pandgever/debiteur en de

164 Asser-Mijnssen-van Velten, 3 1lI (1986), nr. 149.
165 Toch is het recht van de pandhouder niet zo sterk als dat van de gerechtigde tot de action
directe (im)parfaite die met de onderdebiteur in een rechtsbetrekking is komen te staan. Er
zijn namelijk schuldeisers van de (tussen)debiteur die de pandhouder in rang voorgaan. Te
denken valt aan het recht van de hypotheekhouder en het voorrecht van de benadeelde op de
door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan zijn verzekerde (tussendebiteur) verschuldigde
verzekeringspenningen (artikel 3:287 BW).
166 B. Wachter in annotatie bij HR 31 mei 1974, NJ 1976, 309, biz. 904, r.k. (ACB/Diele-
man). Zie ook L. Josserand, tome Il, nr. 1602.
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§ 11.6 Is de action directe (imiparfaite de facto een wettelijk pandrecht?

pandhouder/crediteur."? Hiervan is ingeval van een rechtstreeks vorde-
ringsrecht geen sprake; voor het bestaan van de action directe is geen wilsover-
eenstemming tussen van de crediteur en de tussendebiteur vereist. Het is in het
algemeen op grond van een door de jurisprudentie en literatuur ruim geinter-
preteerde wettelijke bepaling dat een crediteur een rechtstreeks vorderingsrecht
heeft jegens de onderdebiteur. 168

De vraag die zich nu voordoet is dan ook of een action directe (im)-
parfaite gelijk te stellen is aan een wettelijk pandrecht.

Bij de beantwoording van de vraag of een action directe (im)parfaite op een
wettelijk pandrecht gelijkt, zal nagegaan moeten worden wat de rechtsgevolgen
van een pandrecht zijn.

Het vestigen van een (openbaar) pandrecht brengt mee dat de pandhouder
het verpande goed slechts houdt! De pandgever is en blijft, met andere woor-
den, de rechthebbende van -in dit geval- de vordering. Dit betekent dat het
pandrecht op de vordering aileen tot gevolg heeft dat "de band tusschen den
schuldenaar en den schuldeischer-pandgever tijdelijk wordt afgebroken, en
tengevolge daarvan deze laatste, ofschoon het eigendomsrecht op de met pand
bezwaarde inschuld behoudende en bevoegd blijvende over dit aldus bezwaarde
recht op de vordering te beschikken, het recht dat hij uit de vordering tegen
den schuldenaar kan doen gelden heeft uit handen gegeven." 169 De verpande
vordering blijft derhalve, evenals ingeval van een action directe (im)parfaite,
een bestanddeel van het vermogen van de pandgever/tussendebiteur.F" Deze
behoudt hierdoor de bevoegdheid de bezwaarde vordering aan derden te
cederen. Maar deze mi het vestigen van pand verrichte rechtshandelingen
veranderen de positie van de pandhouder/crediteur niet. Het zou in strijd met
het karakter van een zekerheidsrecht zijn als de schuldenaar van de verpande
vordering (vgl. onderdebiteur) zich er op zou kunnen beroepen dat de vordering

167 Asser-Mijnssen-van Velten, 3 ill (1986), nrs. Ill.
168 Een rechtstreeks vorderingsrecht kan wellicht ook uit een overeenkomst voortvloeien. Dit
blijkt impliciet uit HR 3 april 1992, NJ 1992, 397 (Van NoortiCentraal Beheer). De
vordering van de benadeelde jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakeJijke
persoon werd niet verworpen op grond van de omstandigheid dat deze vordering niet op een
wettelijke bepaling was gebaseerd. De Hoge Raad onderzocht daarentegen of de benadeelde
uit gedragingen en/of verklaringen van de verzekeraar redelijkerwijze mocht aannemen dat
deze rich jegens hem aansprakelijk hield voor de schade.
169 HR 27 februari 1914, NJ 1914, biz. 545 (Lins/Zuid-Nederlandsche Bank). Zie ook HR 26
januari 1973, NJ 1973, 219, m.nt. HB, AA 1973, biz. 300, m.nt. PAS (piersonlOntvanger):
"tot het wezen van een pandrecht op een vordering behoort dat de pandgever gedurende het
bestaan van het pandrecht niet ten nadele van de pandhouder over de vordering mag beschik-
ken".
170 Dit blijkt ook hieruit dat de pandgever, wanneer hij er belang bij heeft dat de vordering
wordt geind maar de pandhouder daartoe niet overgaat, ingevolge artikel 3:246 lid 4 BW aan
de pandhouder toestemming tot inning kan vragen. Weigert de pandhouder toestemming te
geven, dan kan de pandgever van de kantonrechter machtiging tot inning vragen.

90



nadat deze met een pandrecht is bezwaard aan een derde is overgedragen. Zo
kan de schuldenaar zich evenmin op verrekening beroepen, indien de bevoegd-
heid na het vestigen van het pandrecht is ontstaan. 111 Voorts staat een later
gelegd derdenbeslag er niet aan in de weg dat de schuldenaar aan de pand-
houder moet betalen.

De door de pandhouder aangesproken schuldenaar van de verpande
vordering (vgl. onderdebiteur) kan echter wei weigeren te betalen op grond van
een verweer dat betrekking heeft op feiten die zich v66r het vestigen van het
pandrecht hebben voorgedaan. Hij kan de pandhouder bijvoorbeeld tegenwer-
pen dat de verpande vordering reeds met een ander pandrecht was bezwaard,
toen zijn pandrecht er op gevestigd werd. Ook al was deze tweede pandhou-
der/crediteur te goeder trouw, de schuldenaar kan op grond hiervan zijn
zekerheidsrecht frustreren.!" De schuldenaar zal zich tegenover de pandhou-
der/crediteur tevens kunnen beroepen op beperkingen die hij met betrekking tot
de verpande vordering met zijn crediteur (pandgever) was overeengekomen.
Hierbij kan gedacht worden aan een arbitrage-, of bindend advies-beding.'?'

De gelijkenis tussen de action directe (im)parfaite en het (wettelijk) pandrecht is
treffend. Kan hieruit afgeleid worden dat waar de wet een rechtstreeks verde-
ringsrecht creeert, 'pandrecht' gelezen dient te worden? Ret antwoord moet
ontkennend luiden.F" Ret vestigen van een openbaar pandrecht brengt name-
lijk mee dat de verpande objecten uit de macht van de pandgever worden ge-
bracht.!" Ten aanzien van vorderingen geschiedt dit door een daartoe be-
stemde akte en mededeling daarvan aan de schuldenaar van de verpande
vordering (artikel 3:236 lid 2 jO 94 BW). Door de kennisgeving weet de
schuldenaar van de verpande vordering dat hij niet aan zijn oorspronkelijke
crediteur -dat is de pandgever- bevrijdend kan betalen. Deze is de moge-
lijkheid ontnomen zijn vorderingsrecht geldend te maken; de pandgever mag

171 Asser-Mijnssen-van Velten, 3 III (1986), nr. 149. In HR 30 oktober 1919, NJ 1919, blz,
1156 (pfannlHoost en Cohen), wordt overwogen "dat het nu wei mogelijk is, dat later Pfann
een of meer opeischbare vorderingen op van Braak heeft verkregen en hij deze, wanneer niet
van Braak zijne vordering op hem aan partij Hoost en Cohen in pand had gegeven, in
compensatie had kunnen brengen, doch dat terecht is aangenomen, dat daarvoor thans, geen
mogelijkheid bestond, wijl Hoost en Cohen op die schuldvordering door de vestiging van het
pandrecht en de onherroepelijke volmacht tot inning rechten hadden verkregen, welke hun
krachtens art. 1470, lid 1 B. W. door schuldvergelijking niet meer konden worden ontno-
men."
m P.A. Stein, Zekerheidsrechten. Zekerheidsoverdracht, pand en borgtocht, Recht en
Praktijk nr. 7b, Deventer 1970, blz, 129.
173 P.A. Stein, a. w., biz. 130.
174 Artikel 7.4.3.11 NBW dat de verhuurder de bevoegdheid geeft om zich door een eenzijdi-
ge handeling pandrecht te verschaffen op de vordering van zijn huurder jegens de onderhuur-
der, roept derhalve geen action directe in het leven.
17S Asser-Mijnssen-Van Velten, 3 III (1986), nr. 113.
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zijn in pand gegeven vordering derhalve niet opeisen.!" Hiermee wordt
voorkomen dat de pandgever over het verpande object beschikt en daarmee het
pandrecht illusoir maakt.

Dit ontbreken van de inningsbevoegdheid van de pandgever strookt niet
met de action directe (im)parfaite. In dat geval blijft de tussendebiteur (pandge-
ver) in een verbintenisrechtelijke relatie staan met de onderdebiteur en behoudt
hij derhalve de mogelijkheid zijn vordering op te eisen. De onderdebiteur
(debiteur) doet er evenwel Diet altijd verstandig aan deze schuld aan de tussen-
debiteur te voldoen. Wanneer er tussen hem en de gerechtigde tot de directe
actie een rechtsbetrekking is ontstaan, kwijt een dergelijke betaling hem niet
jegens de crediteur. Hij zal met het oog hierop niet aan de tussendebiteur beta-
len.

Ben ander verschil tussen de (on)volmaakte directe actie en het (wettelijk)
pandrecht is dat deze rechtsfiguren op andere wijzen totstandkomen. Artikel
3:236 lid 2 jO 94 BW verlangt immers naast een akte van verpanding medede-
ling daarvan aan de schuldenaar van de bezwaarde vordering. Anders dan het
pandrecht ontstaat het rechtstreeks vorderingsrecht zonder dat daartoe een
vestigingshandeling verricht moet worden. Dat een betaling door de onderdebi-
teur aan de tussendebiteur de eerstgenoemde Diet kwijt, vloeit hieruit voort dat
de onderdebiteur in een rechtsbetrekking met de crediteur is komen te staan.
Voor de onderdebiteur is dit kenbaar geworden, doordat hij door de crediteur is
aangesproken (action directe imparfaite) dan weI doordat het door hem verze-
kerde risico is verwezenlijkt (action directe parfaite).

Ben action directe en een pandrecht verschillen verder in die zin, dat de
action directe aan bepaalde crediteuren is gegeven en haar grondslag vindt in
het oorzakelijk verband tussen de onderliggende vorderingen, terwijl een
pandrecht tot zekerheid van iedere schuldeiser strekt en Diet in verband staat
met diens vordering. Voorts rust een pandrecht op een vordering, terwijl een
action directe een verhaalsrecht op het gehele vermogen van de onderdebiteur
inhoudt, zij het gelimiteerd tot het bedrag dat deze aan de tussendebiteur
verschuldigd is.

§ 12 Slotbeschouwing

De conclusie van dit hoofdstuk luidt dat de action directe (im)parfaite kenmer-
ken vertoont van verschillende in het burgerlijk recht bekende rechtsfiguren,

176 Asser-Mijnssen-van Velten, 3 ill (1986), nr. 147. Sinds de invoering van het Nieuw BW
in 1992 kent de wet ook het zogenaamde stil pandrecht. Dit wordt bij authentieke of geregis-
treerde onderhandse akte gevestigd, zonder dat een mededeling hiervan aan degene tegen wie
de verpande vordering kan worden uitgeoefend vereist is (artikel 3:239 BW). Dit heeft tot
gevolg dat de pandgever/debiteur de rechten en bevoegdheden ten aanzien van de verpande
vordering kan blijven uitoefenen. Ben vergelijking met de action directe (irn)parfaite gaat in
dit geval evenwel mank, daar de pandhouder (crediteur) geen inningsbevoegheid heeft. Deze
kan de aan hem (stil) verpande vordering van zijn debiteur pas innen, wanneer hij de
schuldenaar op de hoogte heeft gebracht van de verpanding. Door deze mededeling wordt het
stille pandrecht een recht van openbaar pand.



maar toch niet gekwalificeerd kan worden als een derdenbeslag, een privilege,
of een derdenbeding. In haar materiele gevolgen gelijkt de action directe het
meest op een wettelijk pandrecht. Beide rechtsfiguren bieden de crediteur
zekerheid door hem een verhaalsrecht te geven op het vermogen van een derde
respectievelijk de vordering van zijn debiteur jegens een derde, waardoor de
derde aileen nog aan de crediteur bevrijdend kan betalen. Het verschil echter
tussen de action directe en het wettelijk pandrecht is dat de pandgever geen
inningsbevoegdheid heeft, terwijl bij de action directe de tussendebiteur wei
nakoming van zijn aanspraak op de derde (onderdebiteur) kan vorderen.

In dit hoofdstuk is voorts gebleken dat er verschillende vormen van de
action directe bestaan. In haar meest 'primitieve' vorm heet zij 'imparfaite'. De
door de crediteur aangesproken onderdebiteur kan zich slechts beroepen op
feiten en omstandigheden die v66r het uitoefenen van de action directe hebben
plaatsgevonden. De crediteur wordt alleen beschermd tegen naderhand plaatsge-
had hebbende feiten.

Aangezien deze action directe imparfaite de belangen van het verkeers-
slachtoffer niet voldoende waarborgt, is in de Pranse jurisprudentie de zoge-
naamde action directe parfaite ontstaan. Zij doet tussen de crediteur en de
onderdebiteur een rechtsbetrekking ontstaan op het moment waarop de crediteur
een vordering jegens de tussendebiteur c.q. verzekerde verkrijgt.Dit brengt
mee dat na dit moment (het verkeersongeval) plaatshebbende feiten het recht-
streeks vorderingsrecht niet deren. Een naar aanleiding van het ongeval door de
verzekeraar gedane beta ling aan de verzekerde frustreert het (verhaals)recht van
de crediteur niet. Maar v66r het ongeval plaatsgevonden hebbende feiten kan de
verzekeraar wei aan het verkeersslachtoffer tegenwerpen. De verzekeraar kan
bijvoorbeeld betaling aan het slachtoffer weigeren op grond van vernietigbaar-
heid van de verzekeringsovereenkomst ex artikel 251 K of rijden onder invloed.

Om de belangen van het verkeersslachtoffer ook in deze gevallen veilig te
stellen, geeft de Pranse wet in artikel R. 211-13 Code des assurances een
limitatieve opsomming van verweren die de verzekeraar niet aan het slachtoffer
kan tegenwerpen. Zo kan de verzekeraar zich er niet op beroepen dat de
bestuurder geen geldig rijbewijs bezat of dat een eigen risico bedrag in de
verzekeringsovereenkomst opgenomen was. Door deze beperking in zijn
verweermiddelen is de verzekeraar tegenover het slachtoffer tot meer gehouden
dan jegens de verzekerde.

Een dergelijke regeling, een action directe gecombineerd met een
bepaling die de verzekeraar bepaalde verweren ontneemt tegenover het slachtof-
fer, is in Nederland in de WAM terug te vinden. Ingevolge artikel 6 lid 1
WAM heeft het verkeersslachtoffer een eigen recht jegens de verzekeraar van
de gemotoriseerde weggebruiker, terwij 1 artikel 11 WAM bepaalt dat de
verzekeraar geen uit de wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereen-
komst of uit de overeenkomst zelf voortvloeiende verweren aan de benadeelde
kan tegenwerpen. Hiermee gaat de WAM verder dan de in dit hoofdstuk
besproken Pranse wetgeving: geen aan de verzekeringsrechtelijke relatie
ontleend verweer kan het rechtstreeks vorderingsrecht van het slachtoffer
frustreren.
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In de volgende hoofdstukken zal nader op artikel 6 lid 1 WAM en artikel
11 WAM worden ingegaan. Na een historisch overzicht van het ontstaan van de
WAM, voigt in hoofdstuk 4 een uiteenzetting over de WAM-verzekering.
Hoofdstuk 5 gaat over de verhouding tussen bet slacbtoffer en de verzekeraar.
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Hoofdstuk 3 De historische ontwikkeling van de
WAM

§ 1 Inleiding

De WAM is in 1965 ingevoerd om de rechten van slachtoffers van verkeerson-
gevallen te waarborgen. Naarmate het motorrijtuig steeds minder een 'luxe
artikel' werd en iedere burger zich -al dan niet op afbetaling- een wagen kon
aanschaffen, werd door de toename van het aantal motorrijtuigen op de weg het
verkeer gevaarlijker. Dit yond tevens zijn oorzaak in het feit dat de voertuigen
steeds hogere snelheden konden bereiken. Het 'gevaar' van het gemotoriseerde
verkeer uitte zich in de grotere kans op materiele en persoonsschade. Welis-
waar werden de belangen van het verkeersslachtoffer in zekere mate beschermd
doordat de meeste gemotoriseerde weggebruikers zich (vrijwiUig) hadden verze-
kerd ter zake van door hen in het verkeer veroorzaakte schade, zodat het
slachtoffer voor zijn schadeloosstelling doorgaans niet afhankelijk was van het
vermogen en/of inkomen van de aansprakelijke persoon. Het algemeen gevoe-
len was toch dat het verkeersslachtoffer meer bescherming behoefde. Dit
streven naar slachtofferbescherming werd door de wetgever onderkend. Een
eerste poging waarbij de belangen van de benadeelde wettelijk werden gewaar-
borgd, stamt reeds uit 1927.

§ 2 Ontwerp van artikel 285 Wetboek van Koophandel

De geschiedenis omtrent een wettelijke regeling voor de slachtoffers van het
gemotoriseerde verkeer begint in 1926. In de Justitiebegroting van dat jaar
wordt in het Voorlopig Verslag gewezen op "de onbilJijkheid, dat, indien
iemand door schuld van een ander schade lijdt, b. v. door lichamelijk letsel ten
gevolge van onvoorzichtige besturing van een automobiel, en degeen, die voor
de schade verantwoordelijk wordt gesteld, zich daartegen heeft verzekerd, bij
faillissement van dezen laatste de verzekeringspenningen niet aan den benadeel-
de ten goede komen, doch aan den faillieten boedel en daardoor mede aan
schuldeischers, die geheel buiten het ongeval en de oorzaak der betaling van de
assurantiepenningen staan, doch niettemin daarvan profijt hebben, ten nadeele
van den beschadigde."! Naar aanleiding van deze opmerking wordt gevraagd

1 VV, BHTK A 1925-1926, hfd. IV, nr. 10, bIz. 9.
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of het mogelijk is deze onbillijkheid op te heffen "door den benadeelde een
preferentie te verleenen op de assurantiepenningen." De minister behoudt zich
zijn eindoordeel hieromtrent voor' en vraagt de mening van de Staatscommissie
voor de Burgerlijke Wetgeving (subcommissie handelsrecht).

Het voorstel van deze commissie ligt ten grondslag aan het op 2 sep-
tember 1927 ingediende wetsontwerp betreffende 'verrekening tusschen
verzekeraar en benadeelden derde'. Hierin wordt een nieuw artikel 285 K
voorgesteld, dat als volgt luidt: 'Indien eene verzekering tegen de gevolgen van
aansprakelijkheid uit de wet voor toegebragte schade is gesloten, is de verzeke-
raar verpligt de door hem verschuldigde verzekeringspenningen te verrekenen
met den benadeelden derde ten beloope van diens vordering tegen den verzeker-
de'." Deze bepaling ziet op aile aansprakelijkheidsverzekeringen en betreft
derhalve niet alleen de aansprakelijkheid voor in het verkeer veroorzaakte
schade. Bovendien waarborgt artikel 285 K de belangen van de benadeelde in
meer gevallen dan die waarin de aansprakeJijke persoon failliet wordt ver-
klaard.

Het voorstel kiest niet voor een privilege op de verzekeringspenningen.
De minister acht de bescherming van benadeelden "het eenvoudigste" te
bereiken door te bepalen dat de verzekeraar de door hem verschuldigde
verzekeringspenningen aan de benadeelde moet betalen. Hiervoor wordt
aansluiting gezocht bij de regeling in artikel 297 K (omtrent het assurantiebe-
ding)." De minister laat het verder aan de wetenschap over te bepalen "welke
plaats het hiermede aan den derden benadeelde gegeven recht in het stelsel der
burgerlijke rechten toekomt. "5

De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht is van mening dat het
voorgestelde artikel 285 Keen ingrijpende wijziging in de rechtsverhouding van
de bij de verzekeringsovereenkomst betrokken partijen tot gevolg zal hebben.
Volgens haar strekt de bepaling tot een rechtstreekse vordering van de bena-
deelde tegen de verzekeraar tot betaling van de door deze verschuldigde
verzekeringspenningen. De commissie stelt zelfs, dat de verzekeraar "tot beta-
ling van schadevergoeding (zal) worden veroordeeld, indien hij niet het bewijs
levert, dat de verzekerde aan het ongeval geen schuld had.:" De gerezen
onzekerheden en bezwaren vormen voor de Vaste Commissie voldoende reden
om de regeling van de hand te wijzen." Het wetsontwerp haalt de openbare

2 MvA, BHTK A 1925-1926, hfd. IV, nr. 12, bIz. 25.
3 KB, BHTK 1926-1927, 398. Zie voor een uitgebreide bespreking van dit wetsontwerp: J.
den Dulle, diss. 1929, biz. 52-66.
4 MvT, BHTK 1926-1927, 398, nr. 3, biz. 2.
S MvT, t.a.p., bIz. 2.
6 VV, BHTK 1927-1928, 140, nr. 1, blz, 2.
7 Vgl. G. Nauta, Het wetsotuwerp rakende de aansprakeltjkheidsverzekering, De Polis 1927,
bIz. 309-311; W. Nolst Trenite, De casco-verzekering in de knel, NJB 1927, blz. 521-529;
A. van WuIfften Palthe, Rechtstreeksche verrekening tusschen verzekeraar en benadeelden
derde, W 12541, biz. 3-4.
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behandeling in de Staten-Generaal niet; het raakt in de vergetelheid.f In 1948
dient de minister van Justitie uiteindelijk een brief in tot intrekking van zes
ontwerpen waaronder het wetsontwerp betreffende verrekening tussen verzeke-
raar en benadeelde derde."

De juridische kwalificatie van het voorgestelde artikel 285 K werd aan de
wetenschap overgelaten. Dit heeft tot vele bezwaren van de kant van de Vaste
Commissie geleid. Toch riep het artikel minder vragen op dan waarop was
gewezen.'? Op grond van de voorgestelde regeling was "de verzekeraar
slechts verplicht (. .. ) datgene te praesteren, waartoe hij ook zonder het ontwerp
tegenover den verzekerde gehouden zou zijn. Het ontwerp brengt aIleen deze
wijziging in de verhoudingen, dat de verzekeraar verplicht wordt de verschul-
digde schadepenningen niet aan den verzekerde, doch aan den benadeelde, aan
wien zij anders ook ten goede zouden komen beboudens in het geval van
insolventie van den verzekerde, uit te betalen." 11 De vaststelling van de aan-
sprakelijkheid en de omvang ervan bleef derhalve betrekking hebben op de ver-
houding tussen de verzekerde en de benadeelde; aileen wanneer die was
vastgesteld zou de verzekeraar tot verrekening verplicht zijn. Het was echter
onduidelijk of de benadeelde deze beta ling van de verzekeraar kon vorderen.P
Bovendien werd opgemerkt dat deze verrekeningsverplichting aIleen bestond ten
aanzien van de door de verzekeraar verschuldigde verzekeringspenningen."
Stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat bij jegens de verzekerde niet tot
uitkering gehouden was, omdat de verzekering geen dekking bood, dan stond
de benadeelde met lege handen.

§ 3 Commissie Losecaat Vermeer

In de Rijksbegroting van Waterstaat van het dienstjaar 1932 wordt in het
Voorlopig Verslag gewezen op "den meermalen naar voren gebrachten wensch
om voor de gebruikers van motorrijtuigen de afsluiting van een verzekering

8 Later schrijft w. Noist Trenite, Praeadvies voor de Algemeene Vergadering der Neder-
Iandsche Advocaten-Vereeniging 1934, Yetplidue verzekering van auiomobiusten tegen
wettelijke aansprakelijkheid, Adv.bl. 1934, biz. 145, dat hij het "voorgestelde art. 285
W.v.K. weer (zou) willen zien herleven, maar dan beperkt tot de automobieiverzekering
(...)".
9 Brief, houdende intrekking van de wetsontwerpen, BHTK 1947-1948, 12 en 36.
10 Vgl. J. den Dulk, diss. 1929, biz. 54-59; J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 221-223;
Dorhout Mees-Wachter, a. w., nr. 714; B. Wachter, Het onswerp wet aansprakelijkheidsver-
zekering motorrijtuigen, RM Themis 1962, bIz. 351-352; H.L. van Zanten, Redustreeksche
verrekening tusschen verzekeraar en benadeelden derde, W 12546, biz. 7.
11 J. den Dulk, diss. 1929, biz. 55.
12 P.N. de Vries d' Amblee, diss. 1938, blz, 158, Iijkt inderdaad de mening toegedaan dat het
voorgesteide artikel 285 K een action directe inhieid. In dezelfde zin: J.Ev.M. Lippmann,
diss. 1951, biz. 223.
13 J. den Dulk, diss. 1929, bIz. 59.
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tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid verplicht te stellen. II 14 De
minister zegt de 'noodige spoed' toe, maar een wetsontwerp blijft uit." In
1937 achten de ministers van Justitie en Waterstaat het -"met het oog op de
groote verscheidenheid van be1angen"- nodig zich voor te laten lichten door
een commissie waarin zowel deskundigen op het gebied van het verkeer als op
dat van het verzekeringsbedrijf zitting hebben." Deze commissie, onder
leiding van Losecaat Vermeer, brengt in 1947 een rapport uit." Hoewel dit
rapport het nooit tot een wetsontwerp heeft gebracht, zijn enkele hoofdpunten
vermeldenswaard."

Op de eigenaar en/of kentekenhouder rust een verzekeringsplicht. De
dekking bedraagt tenminste f 25.000,- per benadeelde en f 150.000,- per
gebeurtenis. Daarbij bestaat een verplicht eigen-risico tussen f 50,- en f 200,-.
De positie van de verkeersslachtoffers wordt beschermd, doordat de verzeke-
raar een in kracht van gewijsde gegaan vonnis tegen zijn verzekerde of een
door deze met de benadeelde (onder goedkeuring van de verzekeraar) gesloten
minnelijke regeling tegen zich moet laten gelden. Dit lijkt enigszins op een
action directe, zij het dat bij een dergelijke vordering de benadeelde niet eerst
tegen de aansprakelijke persoon hoeft te ageren, maar de schadevergoeding
rechtstreeks van de verzekeraar kan vorderen. De verzekeraar kan slechts
enkele excepties tegen de benadeelde inroepen. Ten eerste kan bij een beroep
doen op verzwijging (artikel 251 K); ten tweede kan de verzekeraar zich
beroepen op de omstandigheid dat bij niet binnen dertig dagen na het ongeval
daarvan in kennis is gesteld en in de derde plaats kan de verzekeraar zich er op
beroepen dat bij niet in staat is gesteld om in het rechtsgeding tussen de
verzekerde en de benadeelde verweer te voeren. Verder stelt de commissie een
'Algemeen Fonds' voor. Dit doet aan de benadeelde uitkering, wanneer deze
zich niet op de aansprakelijke persoon of diens verzekeraar kan verhalen.

§ 4 Iruernationale unificatie

Gezien het intemationale karakter van het verkeer ligt het voor de hand dat ook
op intemationaal niveau de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor
automobilisten ter sprake komt. In oktober 1934 stelt de 'Conseil de Direction'

14 VV, BHTK A 1931-1932, hfd. IX, nr. ~3, bIz. 2; MvA, BHTK A 1931-1932, hfd. IX,
nr. 14, bIz. 12.
IS In MvA, BHTK A 1936-1937, hfd. IV, nr. 9, bIz. 15, heet het ontwerp in een gevorderd
stadium te zijn en binnenkort ingediend te kunnen worden.
16 MvA, BHTK A 1937-1938, hfd. IV, Dr. 9, biz. 18. De commissie, aanvankelijk onder
voorzitterschap van Prof. mr F.O. Scheltema, heeft tot taak weenonderzoek in te stellen ter
zake van het verplicht stellen eener verzekering tegen de geldelijke gevolgen van de
aansprakelijkbeid volgens de wet, voortvloeiende uit het gebruik van motorrijtuigen", Stert 4
november 1937, nr. 213. Later zal Prof. mr P.A.J. Losecaat Vermeer de voorzitter worden
(MvA, BHEK A 1937-1938, hfd. IV, biz. 10).
17 MvA, BHTK A 1947-1948, 600, hfd. IV, Dr. 5, biz. 17.
IB Bron: R. Cleton, De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen : een terugblik, VR
1983, biz. 144.
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van het 'Institut International pour l'Unification du Droit prive' een commissre
in die deze kwestie moet gaan bestuderen. Drie jaar later komt zij met twee
voorontwerpen: het 'Avant-projet de loi uniforme sur la responsabilite civile
des automobilistes' en het 'Avant-projet de dispositions uniformes sur l'assuran-
ce obligatoire des automobilistes' .19 Het verschil tussen 'loi uniforme' en
'dispositions uniformes' wordt hierdoor verklaard dat dit tweede voorontwerp
omtrent de aansprakelijkheidsverzekering de politieke en economische orde van
de verschillende Staten raakt en slechts algemene lijnen kan voorschrijven.P
Omdat dit tweede 'avant-pro jet' de basis vormt voor later gedane voorstellen,
volgt hieronder een korte behandeling.

AIleen verzekerde voertuigen mogen, volgens het 'Avant-projet de
dispositions uniformes sur l'assurance obligatoire des automobilistes', aan het
verkeer deelnemen. In verband hiermee rust op de eigenaar of houder van het
motorrijtuig een verzekeringsplicht. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid ter zake van persoons- en zaakschade; opzettelijke schadever-
oorzaking is evenwel van dekking uitgesloten. Ingevolge artikel 6 heeft het
slachtoffer een action directe jegens de verzekeraar tot maximaal het bedrag dat
deze als verzekerde som in de overeenkomst heeft opgenomen." De 'Conseil
de Direction' acht de voordelen van een dergelijke actie onbetwistbaar vergele-
ken met een privilege. De rechtstreekse vordering wordt dan ook 'purement et
simplement' in het voorstel opgenomen. Daarnaast wordt er rekening mee
gehouden dat sommige landen slechts met moeite deze nieuwe actie zouden
kunnen aanvaarden. In verband daarmee opent artikel 8 de mogelijkheid om de
benadeelde in plaats van een action directe een voorrecht op de door de
verzekeraar verschuldigde uitkering toe te kennen.P De excepties, waarop de
verzekeraar zich tegenover het slachtoffer kan beroepen, zijn beperkt en
worden limitatief opgesomd in artikel 7. Met deze bepaling wil men voorkomen
dat het rechtstreeks vorderingsrecht een van de verzekeringsovereenkomst onaf-
hankelijk bestaan gaat leiden "et la presenter comme un droit autonome"."
Het avant-projet beoogt de action directe dan ook te baseren "sur un contrat
valable et sur la condition d'une couverture effective"." Dit brengt mee dat de
verzekeraar aan de benadeelde moet kunnen tegenwerpen: a) dat er geen wilso-
vereenstemming bestaat omtrent het tot stand gekomen zijn van de overeen-
komst van verzekering; b) dat het motorrijtuig voor een ander doel is gebruikt
dan waar het voor bestemd is en dat het voertuig door iemand is bestuurd die

19 Institut international pour I'unification du droit prive, Unification imemasionale en matiere
de Responsabilite civile et d'Assurance obligatoire des automobilistes, Avant-projets et
rapports, U.D.P. 1940 - Etudes: XVII. Doc. 31, Rome 1940.
20 Introduction, biz. 14.
21 J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 279, beschouwt de directe actie als een onding, omdat
het in combinatie met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, volgens hem, zal
uitgroeien tot een eigen recht in de zin van een autonoom recht.
22 Rapport sur l'avant-projet de dispositions uniformes sur I'assurance obligatoire des
automobilistes, bIz. 56.
23 Rapport sur l'avant-projet, biz. 60.
24 Rapport sur l'avant-projet, biz. 61.
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geen verzekerde is; c) dat de premie Diet is betaald. Daamaast heeft de action
directe zelf tot gevolg dat de door de benadeelde aangesproken verzekeraar zich
Diet kan beroepen op een feit dat zich na het ongeval heeft voorgedaan. Lid 2
van artikel 7 sluit een dergelijk verweer dan ook uit. Het is met het oog hierop
dat het derde lid de verzekeraar een recht van regres toekent, indien de verze-
keraar aan de benadeelde moet betalen, terwijl hij daartoe op grond van de
verzekeringsovereenkomst of de wet Diet verpJicht is. Tot slot wordt de moge-
lijkheid open gehouden om de verzekerde som aan een maximum te binden.

§ 5 WeI autovervoer personen

Van bet intemationaal gebeuren keren we terug naar Nederland. Terwijl de
commissie Losecaat Vermeer DOgaan het werk is, wordt in 1938 een wetsont-
werp ingediend betreffende bet vervoer van personen met motorrijtuigen
(WAP).25 In de Memorie van Toelichting deelt de minister van Waterstaat
mee dat, zolang de commissie haar rapport DOg Diet heeft uitgebracht, hij het
wenselijk acht, dat "de mogelijkheid wordt geopend, bij algemeenen maatregel
van bestuur voorschriften uit te vaardigen betreffende verzekering van aanspra-
ken, voortvloeiende uit bet in bet ontwerp geregelde vervoer" .26

De WAP en het bijbeborend uitvoeringsbesluit regelen de beroepsaan-
sprakelijkheid van bijvoorbeeld een bus-, touringcar-, of verhuurondememer.
Deze ondememers worden verplicht tot het sluiten van een aansprakelijk-
heidsverzekering (artikel 8 van bet uitvoeringsbesluit). Aangezien de WAP geen
betrekking heeft op de particuliere motorrijtuigbezitters, geldt deze verze-
keringsplicht Diet voor hen. Zij kuonen hun verkeersaansprakeJijkheid vrijwillig
verzekeren.

Artikel 10 van het uitvoeringsbesluit staat de verzekeraar toe om de
verscbuldigde geldsom rechtstreeks aan de benadeelde te betalen." De geval-
len waarin de verzekeraar is ontslagen van zijn verplichting om de verzekerde
te vrijwaren, worden limitatief opgesomd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake
waoneer de verzekering vernietigbaar is wegens verzwijging of waoneer het
motorrijtuig ten tijde van bet ongeval door een onbevoegde werd bestuurd.

De WAP en het uitvoeringsbesluit worden in 1987 ingetrokken, waoneer
de Wet Personenvervoer van kracht wordt. 28 De verzekeringsplicht van de
beroepsvervoerder vloeit sindsdien voort uit de WAM.

2S Wet van 24 juni 1939, Sth 1939,527 en AMvB van 10 augustus 1939, Stb 1939,564.
26 MvT, BHTK 1938-1939, 149, nr. 3, blz, 23.
27 Hiermee is de rechtspositie van de benadeelde van een verkeersongeval evenwel niet
afdoende geregeld. Zie hoofdstuk 1 paragraaf 3.
23 Artikel 94 van de Wet van 12 maart 1987, houdende regeling van bet openbaar vervoer,
het besloten busvervoer en het taxivervoer (Wet Personenvervoer), Stb 1987, 175, i.w.tr. 1
januari 1988.

100



§ 6 Benelux-studiecommissie

§ 6.1 Inleiding

Nadat de commissie Losecaat Vermeer in 1947 haar rapport heeft uitgebracht,
deelt de minister van Justitie in de Rijksbegroting van het dienstjaar 1949 mee,
dat de kwestie van de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
bij motorongevallen in behandeling is bij de Benelux-studiecommissie tot
eenmaking van het recht.F' Met het oog op de mogelijkheid van uniform
geregeld recht acht hij indiening van een Nederlands wetsontwerp niet wense-
lijk.30

De Benelux-studiecommissie staat onder leiding van Meijers en Van
Dievoet. Op 18 september 1952 wordt aan de ministers van Justitie van de drie
Benelux-Ianden een ontwerp-verdrag betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen en een ontwerp van de bijbehorende
gemeenschappelijke bepalingen toegezonden." Uit het daarbij gevoegde
verslag blijkt dat de commissie van de reeds bestaande wetten op het gebied
van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor automobilisten (Luxem-
burg, Belgic, Zwitserland en Duitsland) is uitgegaan. Verder hebben bet
rapport van de commissie Losecaat Vermeer en bet Avant-projet van bet
Intemationaal Instituut een bron voor de ontwerpers gevormd." De opstellers
van het ontwerp verzoeken de ministers deze regeling ter kennis van het parle-
ment en het publiek te brengen alvorens bet te ondertekenen." Op enkele
veranderingen na wordt bet ontwerp in een Verdrag opgenomen." Reeds een
jaar later is een Aanvullende overeenkomst bij dit Verdrag nodig. Het wordt
wenselijk geacbt artikel 13 van de bij het Verdrag behorende Gemeeschap-
pelijke Bepalingen bandelend over de afmelding van de verzekering bij een
overheidsorgaan, zodanig aan te vullen "dat de verbintenissen, welke het bu-
reau, dat belast is met de schade-afwikkeling op grond van intemationale
verzekeringsbewijzen, overeenkomstig artikel 2 § 2 van genoemde Bepalingen
op zicb beeft genomen, van rechtswege eindigen door bet verloop van de
termijn, waarvoor die bewijzen zijn uitgegeven. 1135

Noch het Verdrag van 1955, nocb de Aanvullende Overeenkomst wordt
goedgekeurd. Als blijkt dat een tweede aanvulling noodzakeJijk is, worden de

29 MvA, BlITK A 1948-1949, 1000, hfd. IV, nr. 6, biz. 15.
30 MvA, BHEK A 1948-1949, 1000, hfd. IV, nr. 6, biz. 19.
31 MvA, BlITK 1952-1953,2800, hfd, IV, nr. 9, biz. 3.
31 Brief van de minister van Justitie, BlITK 1952-1953, 2996, nr. 1, bIz. 11.
33 BHTK 1952-1953,2996, nr. 1.
34 Verdrag betreffende de verplichte aansprakelijlcheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
Brussel 7 januari 1955, Trb 1955, 16.
3S Aanvullende overeenkomst bij bet verdrag, gesloten te Brussel op 7 januari 1955 tussen
Nederland, Belgie en Luxemburg, betreffende de verplichte aansprakelijlcheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 's-Gravenhage 3 juli 1956, Trb 1956, 75.

101



Benelux-regels samengevoegd in de Benelux-overeenkomst van 1966.36 Neder-
land geeft datzelfde jaar nog zijn goedkeuring aan deze Overeenkomst."

De Benelux-overeenkomst beoogt de rechten van de slachtoffers van
ongevallen, welke door motorrijtuigen op het grondgebied van de Lid-Staten
worden veroorzaakt, te waarborgen. Er wordt evenwel rekening gehouden met
bet feit dat volkomen eenmaking van bet recht op bezwaren zal stuiten. De
Overeenkomst regelt daarom aIleen de voomaamste, onmisbaar te achten
bepalingen" ten einde een waarborg te scheppen "dat de wetgeving der drie
landen niet slecbts thans in boofdzaken overeenkomt, maar ook dat zij die
overeenstemming in hoofdzaak blijft bebouden. "39 De Verdragsluitende Partij-
en zijn evenwel bevoegd om afwijkende bepalingen te formuleren, mits deze
grotere waarborgen aan de benadeelden geven (artikel 1 § 2 Benelux-overeen-
komst). Ook behouden de Staten op bepaalde punten de bevoegdbeid om een
minder strenge regeling te maken (artikel 2 Benelux-overeenkomst)." Verder
verbinden de Staten zicb in artikel 7 Benelux-overeenkomst tot de oprichting
van een waarborgfonds, waartegen de benadeelde in bepaalde gevallen een
recht op schadevergoeding kan instellen.

§ 6.2 Benelux Gerechtshof

"Opdat de gelijkheid zal worden verzekerd bij de toepassing van de Benelux-
Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, de Gemeenscbappelijke bepalingen beborende bij deze Overeen-
komst en bet Protocol van Ondertekening", wordt in een aanvullend Protocol
rechtsbevoegdheid verleend aan bet Benelux Gerechtshof." Dit Hof is op

36 Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, Luxemburg 24 mei 1966, Trb 1966, 178, i.w.tr. 1 juni 1976.
37 BHTK 1966-1967, 8895, nrs. 1-4, Goedkeuring van de op 24 mei 1966 te Luxemburg
ondertekende Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen met Gemeenschappelijke Bepalingen en Protocol van Ondertekening;
Wet van 22 december 1966, Stb 1966, 558, houdende goedkeuring van de op 24 mei 1966 te
Luxemburg ondertekende Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, met Gemeenschappelijke Bepalingen en Protocol van
Ondertekening.
38 Preambule bij Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178.
39 Benelux-Overeenkomst, Trb 1966, 178, blz. 28.
40 Zo mogen de Verdragsluitende Partijen de verzekering vervangen door een zekerheidsstel-
ling voor wat betreft door de Partij aan te wijzen personen (sub 1). Verder mogen zij afwij-
ken van artikel 11 van de bij deze Overeenkomst behorende Gemeenschappelijke Bepalingen,
voor wat betreft de aldaar bedoelde nietigheden, excepties en verval (sub 5). Zij kunnen ook
de verplichting tot het sluiten van de verzekering in door haar te bepalen gevallen doen
rusten op een ander dan de eigenaar (sub 8). Deze afwijkingen gelden slechts voor het
grondgebied van de betreffende Staat.
41 Aanvullend Protocol bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, Brussel 26 september 1968, Trb 1968, 184; Rijkswet
van 31 maar! 1971, Stb 1971, 167, i.w.tr. 1 april 1971, houdende goedkeuring van het op
26 september 1968 te Brussel tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij de Benelux-
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grond van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-
Gerechtsboff opgericht en zal uitspraak doen wanneer over de gemeenschap-
pelijke rechtsregels vragen rijzen. Heeft een van de drie Staten gebruik gemaakt
van zijn bevoegdheid om van de gemeenschappelijke regels af te wijken, dan
blijven de rechters van de twee andere Staten bevoegd uitspraak te doen. "Deze
oplossing wijkt weliswaar af van artikel 1 van het Verdrag tot instelling van het
Hof, doch de regeringen hebben zich bij het aanvaarden van deze oplossing
veeleer laten leiden door overwegingen van praktische aard dan door doctri-
naire opvattingen. Enerzijds hebben de met name in artikel 2 van de Overeen-
komst van 24 mei 1966 toegestane afwijkingen in het algemeen geen betrekking
op essentiele kwesties, terwijl het anderzijds niet uitgesloten is dat een Staat, na
aanvankelijk gebruik te hebben gemaakt van de hem geboden mogelijkheden,
terugkeert tot de gemeenschappelijke rechtsregel. Het leek van belang de recht-
spraak van het Hof intussen op gang te laten komen. "43

De lagere rechter heeft de bevoegdheid het Benelux Gerechtshof een
prejudiciele vraag te stellen. De Hoge Raad is daartoe echter verplicht, indien
er in een rechtsgeding een vraag omtrent de uitleg van een van de Gemeen-
schappelijke Bepalingen rijst. Deze vraag van uitleg dient aan de in artikel 6 lid
2 van het Verdrag genoemde eisen te voldoen." Deze houden in dat de betref-
fende vraag in een aanhangig geding moet zijn gerezen; dat het moet gaan om
uitleg van rechtsregels die opgenomen zijn in de wetgeving van de Staat,
waarin de vraag van uitleg is gerezen; en dat de nationale rechter van oordeel
moet zijn dat beantwoording van die vraag noodzakelijk is om in de voor hem
aanhangige zaak vonnis te wijzen.

Hoewel een procedure voor het Benelux Gerechtshof in feite over de
hoofden van de partijen heen wordt gevoerd, zijn zij toch in de gelegenheid om
een memorie in te dienen omtrent hun stellingen en conclusies (artikel 12 lid 4
van het Verdrag). AIleen partijen beschikken over deze bevoegdheid. Dit
betekent dat wanneer de feitenrechter naast de schadeveroorzaker diens verze-
keraar tot het vergoeden van de door de benadeelde geleden schade veroordeeIt,
het Waarborgfonds Motorverkeer -dat geen partij in het geding was en voor
welk er geen noodzaak bestond tot het stellen van de prejudiciele vraag- geen
memorie kan indienen. Doet het fonds dit toch, dan zal het Hof er geen acht op
slaan."

Indien het Hof een beslissing geeft op een prejudiciele vraag is de
nationale rechter die daarna in de zaak uitspraak doet aan de gegeven interpre-
tatie van de gemeenschappelijke rechtsregel gebonden (artikel7 van het Verdrag).

Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
42 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, Brussel 31
maart 1965, Trb 1965, 71, 196 en Trb 1966,243, i.w.tr. 1 januari 1974.
43 Gemeenschappelijk commentaar bij het Aanvullend Protocol, Trb 1968, 184, biz. 8.
44 Zie uitvoeriger: W.L. Haardt, Het Benelux-Gerechtshof, VR 1982, biz. 327-334.
45 Vgl. BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 428, m.nt. MMM, VR 1992, 96, Vrb 1991,
biz. 22 (Belgische Boerenbond/Ford Tractor) en BenGH 16 april 1992, NJ 1992, 685, m.nt.
JCS, VR 1993, 30, m.nt. HAB (OCMW Elsene/Porre).

103



§ 6.3 Gemeenschappelijke Bepalingen

Bij de Benelux-overeenkomst (1966) behoren dertien Gemeenschappelijke Bepa-
lingen (GB) waaraan de drie landen hun nationale wetgeving hebben moeten
aanpassen. Het lijkt zinvol van deze bepalingen een korte uiteenzetting te
geven, omdat de Nederlandse wetgever bij het maken van het wetsontwerp van
de WAM sterk geleund heeft op deze GemeenschappeJijke Bepalingen (waarvan
de definitieve tekst toen overigens nog niet was vastgesteld").

Artikel 2 GB bepaalt dat motorrijtuigen aileen tot het verkeer op de
openbare weg worden toegelaten, 'indien de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid, waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekering
welke aan de bepalingen van deze wet beantwoordt'. De verzekeringsplicht rust
op de eigenaar van het motorrijtuig, tenzij een ander reeds een verzekering
heeft gesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, van
iedere bouder, van iedere bestuurder en van de passagiers (artikel 3 GB). Op
deze ruime dekking wordt een uitzondering gemaakt voor de aansprakelijkheid
van degene die door diefstal of geweldpleging de macht over het voertuig heeft
verkregen, alsmede van degene die, dit wetende, een dergelijk motorrijtuig
zonder geldige reden gebruikt. De verzekeraar vergoedt de schade die aan
personen en aan goederen is toegebracht door een in Belgie, Luxemburg en
Nederland voorgevallen feit.

De positie van de benadeelde wordt in artikel 6 GB geregeld. Uit de
toelicbting op de Gemeenschappelijke Bepalingen bij het Ontwerp-verdrag
(1952) blijkt dat de Belgische en Luxemburgse wetten als voorbeeld voor deze
bepaling bebben gediend. Deze wetten kenden in navolging van Frankrijk aan
de slacbtoffers een voorrecbt toe. De Benelux-wetgever komt dit voorrecbt
evenwel onvoldoende voor, "zowel uit bet oogpunt van bet recbt zelf als uit bet
oogpunt van bet procesrecbt. Het ontwerp gaat dan ook verder. Het bepaalt, dat
de verzekering aan de benadeelde een recht geeft tegen de verzekeraar, die zijn
scbuldenaar wordt. "47 Dit eigen recht wordt gerecbtvaardigd, doordat de "ver-
plicbte verzekering tegen aansprakelijkheid van de automobilist (... ) niet in de
eerste plaats de bescberming van bet vermogen van de verzekerde tot doel
(heeft); zij is voor alles een maatregel ter bescberming van de benadeelden. "48

De processuele consequentie van dit eigen recbt is dat de benadeelde een vorde-
ringsrecbt tegen de verzekeraar beeft.

Het eigen recbt van artikel 6 GB wordt gecombineerd met de bepaling,
dat de verzekeraar geen uit de wet of overeenkomst van verzekering voortvloei-
ende verweren aan bet slacbtoffer kan tegenwerpen (artikel 11 GB). De toelich-
ting stelt bieromtrent, dat "de waarborgen die een wet op de verplicbte verze-
kering aan verkeersslacbtoffers biedt, (... ) niet ten volle doel (zouden) treffen
indien de excepties, die de verzekeraar aan zijn verzekerde kan tegenwerpen,

46 MvT, BHTK 1960-1961,6342,nr. 3, biz. 7.
47 Brief van de minister van Justitie, BHTK 1952-1953,2996,nr. I, biz. 18.
41 Idem. Zie ook de toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966,178,biz. 39.
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ook aan de slachtoffers zouden kunnen worden tegengeworpen. ,,49 Wanneer de
verzekeraar de benadeelde schadeloos heeft gesteld, terwijl hij daartoe op grond
van de polis niet verplicht was, kan hij zich in de polis een regresrecht voorbe-
houden (artikel 11 lid 2 GB). Afsluitend bepaalt artikel 13 GB dat de Gemeen-
schappelijke Bepalingen van dwingend recht zijn, tenzij anders blijkt.

§ 7 Wet aansprakelifkheidsverzekering motorrijtuigen

§ 7.1 Inleiding

Na de totstandkoming van het Benelux-verdrag (1955) bestaat in Nederland de
verwachting dat het wetsontwerp omtrent de verplichte aans rakeliikheids-
verzekering voor motorrijtui en spoedi ingediend zal worden. Toch laat het
on p IC wac ten. Dit leidt er toe dat de rec terlijke macht gaat antic i-
peren. Zo legt de Rechtbank Middelburg een veroordeelde, die als onver-
zekerde automobilist schade heeft veroorzaakt, een bijkomende straf op
(namelijk ontzegging van de bevoegdheid het motorrijtuig te besturen) die
evenwel niet tenuitvoergelegd zal worden wanneer de veroordeelde zich (onder
andere) binnen een maand tegen wettelijke aansprakelijkheid in het verkeer
verzekert.P Omtrent de vraag of de minister deze gang van zaken juist acht,
laat deze zich niet uit. "De rechterlijke macht is onafhankelijk. "51

In mei 1961 wordt het 'urgent en zeer actueel' geachte wetsontwerp
ingediend; drie jaar later wordt het wet.52 Daarmee is Nederland een van de
laatste landen die de verplichte motorrijtuigenverzekering invoert. S3 Hieronder
zullen de hoofdlijnen van de WAM kort uiteengezet worden. Vervolgens
worden de belangrijkste wetswijzigingen behandeld en komen de aanpassingen
als gevolg van de Benelux-overeenkomst en de Europese regelgeving aan bod.

§ 7.2 Hoofdlijnen van de WAM

De wet kan in twee gedeelten gesplitst worden. 54 Enerzijds bevat zij een
Benelux-gedeelte, namelijk de artikelen 1 tot en met 16, dat door de Gemeen-
schappelijke Bepalingen van de Benelux-overeenkomst is ingegeven. Dit

49 Toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, blz. 43.
so Aanhangsel, HTK 1959-1960, biz. 2065. Vgl. Van Dis, HTK 1958-1959, biz. 2189.
51 Aanhangsel, t.a.p., biz. 2065.
52 BHTK 1960-1961, 6342. Wet van 30 mei 1963, Stb 1963, 228, betreffende verplichte
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkbeid inzake motorrijtuigen (Wet aansprakelijkbeids-
verzekering motorrijtuigen), i.w.tr. 1 januari 1965.
53 Vgl. Van den Tempel (PvdA), HTK 1962-1963, biz. 2217. Ter introductie van de nieuwe
wet werd in de literatuur naar ontwikkelingen in de Belgische rechtspraak verwezen: S.
Fredericq, De wettelijke aansprokelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen in Belgil!, VA
1966, biz. 210-228; B.M. van Marwijk Kooy, Overzichi van enige Belgiselle reduspraak
betreffende de verplichte cansprokelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, VR 1965, biz.
145-151.
54 Zie minister Beerman, HTK 1962-1963, biz. 2234.
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gedeelte is van dwingend recht; er kan aIleen van afgeweken worden, indien de
bevoegdheid daartoe uit de bepaling zelf blijkt (artikel 16 WAM). Anderzijds
kent de WAM een nationaal gedeelte, dat een regeling bevat waar de Benelux-
wetgever de Verdragsluitende Partijen vrijheid liet. Zo regelt artikel 17 e.v.
WAM de vrijsteUingen; hoofdstuk 3 van de wet -aIleen artikel 22 WAM
bevattend- de verzekerde sommen; artikel 23 e.v. WAM het Waarborgfonds
Motorverkeerr=":">

ftikel 2 WAM ve licht de bezitter, kentekenplichtige en -in sommige
geval en- de houder het sluiten en in stand houden van een aansprake-
lijkhei erzek' . met betrekking tot het motorrijtuig. Degene die niet aan
zijn verzekeringsplicht voldoet, riskeert hechtenis van ten hoogste drie maanden
of een geldboete van maximaal f 5.000,- (artikel 30 WAM). De verzekering
dekt ingevolge artikel 3 WAM de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe
het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, van iedere bezitter,
houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die
daarmede worden vervoerd. Daarentegen is de aansprakelijkheid uitgesloten van
hen die zich na het sluiten van de verzekering door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen die, dit wetende, dat
motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken. De verzekeraar kan tevens de
aansprakelijkheid voor persoonsschade toegebracht aan de bestuurder van het
motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt van dekking uitsluiten (artikel 4
WAM).

Aangezien iedere gemotoriseerde weggebruiker ingevolge de WAM
verzekerd dient te zijn, heeft het (onschuldige) slachtoffer een redelijke mate
van zekerheid omtrent zijn schadeloosstelling. Deze wordt nog vergroot doordat
artikel 6 WAM hem een eigen recht op schadevergo 109 jegens e verzekeraar
gee ,en eze aa e verweren Ult e wet om ren e verze enn sovereenkomst
o eze overeenkomst zelf niet aan hem kan te enwe en (artikel 11 WAM).
DI e 0 gevo g at e ve.E,zekeraarvaker tot schadever oeding.,ge ~.£!!....IS
jegens e ena e de tegenover zijn xmtractsparti] verband hiermee
hee de ver ekeraar.voo het..hedrag..daLhij,.heeft..moete.nJl~taleA eventueel een
wettelijk recht v r gres 1egeJl de all sIllilkelill:e.Q~Q n (artikel If WAM). s
eze met tevens d erzekeringaeme da heeft de verzekeraar dit regresrecht

aIleen, wanneer de aansprakelijke ersoon 'niet te go er aanne-
men a Zl n aans rei el door een verze ermg; as gede ' .

et sluitstuk van de WAM-regehng is het 'aar org onus Motorverkeer.
Wanneer bijvoorbeeld de scbadeveroorzaker onbek is gebleven, of eer
de schade is veroorzaakt door iemand die zich door Ie s meester beeft
gemaakt van het motorrijtuig, kan de benadeelde niet tegen een WAM-verzeke-
raar ageren. In dergelijke gevallen kan het slachtoffer schadevergoeding
vorderen van bet Waarborgfonds Motorverkeer (artikel 25 WAM). Dit fonds
heeft een vangnet-functie: de benadeelde die geen verhaal vindt bij de aanspra-
kelijke persoon of diens verzekeraar kan zich tot het Waarborgfonds wenden.
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§ 7.3 Autonome wetswijzigingen

In 1976 wordt een wetswijziging voorgesteld om de controle op de nakoming
van de verzekeringsplicht doelmatiger en eenvoudiger te maken." Ret Cen-
traal Register WAM bleek niet te voldoen, omdat daarin aileen het sluiten van
de verzekeringen geregistreerd werd en niet het beeindigen van de verzekerin-
gen. De beeindiging, vernietiging, schorsing of ontbinding van een verzekering
werd weliswaar aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer doorgegeven, doch
deze afmeldingen werden enkel gewaarmerkt, van een datumstempel voorzien
en vervolgens aan de verzekeraar teruggezonden; ze werden Diet geregistreerd.
Hierdoor bestond onduidelijkheid of de in het Centraal Register genoemde
verzekeringen ook inderdaad nog van kracht waren. Dit kon aileen bij de
betreffende verzekeraar nagegaan worden. 56

Ter verbetering van de handhaving van de verzekeringsplicht wordt in het
wetsvoorstel de registratie van WAM-verzekeringen uitgebreid. Voortaan zal
Diet aileen het sluiten van de verzekering gemeld en geregistreerd worden, maar
ook de beeindiging, vernietiging, schorsing en ontbinding ervan. Daardoor
wordt een zuiverder beeld verkregen van de werkelijk van kracht zijnde
verzekeringen.

Aangezien de invoering van het nieuwe registratiesysteem enkele techni-
sche en financiele problemen meebrengt, wordt er een 'schoningsoperatie'
gehouden." Dit houdt in dat iedere verzekeraar de niet meer van kracht zijnde
verzekeringen moet uitsorteren om aldus een nieuwe registratie te beginnen. Dit
verzekeringsbestand dienen de verzekeraars dan opnieuw aan te melden bij de
Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Nadat het Centraal Register WAM is geschoond, kan de in 1976 voorge-
stelde wetswijzing tot wet verheven en ingevoerd worden. 58 Daarbij wordt de
verzekeringsplicht verruimd. Niet langer is het deelnemen aan het verkeer
bepalend; ieder motorrijtuig dat zich op de weg bevindt dient voortaan ingevol-
ge de WAM verzekerd te zijn. Voorts is degene die kentekenplichtig is tevens
verzekeringsplichtig (artikel 2 WAM). Deze koppeling van het WAM-register
met het kentekenregister maakt het mogelijk een vergelijking tussen deze
registers te maken om zodoende vast te stellen of aan de verzekeringsplicht is
voldaan. Verder wordt artikel 34 WAM ingevoerd "als een onmisbaar sluitstuk

55 BHTK 1976-1977, 14281, nrs. 1-4.
56 Zie uitvoeringer: I.A. Palinckx, Politie-praktijk ervaringen met he: centraal register der
W.A.M., VR 1972, blz, 145-150.
57BHTK 1982-1983, 17815, nrs. 1-3. Wet van 30 november 1983, Stb 1983,613, i.w.tr. 1
juli 1984.
58 Wet van 30 november 1983, Stb 1983, 614, i. W.tr. 1 juli 1984 en 1 juni 1986 (Besluit van
20 juni 1984, Stb 1984, 256; Besluit van 16 mei 1986, Stb 1986, 274). Zie hierover: C.I.G.
Bleichrodt, Onverzekerd rijden. Het wetsotuwerp 14281 en he: streven naar een effekiieve
coturole op de naleving van de W.A.M., VR 1983, biz. 176-179; I. Jansen, Recente wijzigin-
gen van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, YR 1984, biz. 81-83; A.L.A.
H. de Muij, De wet aansprakelijkheidsverzekering motorriiudgen. Strofredu of civielredu?
Enige kanuekeningen bij de wetswijziging van 30 november 1983, YR 1986, biz. 225-229.
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§ 7.4 Aanpassingen als gevolg van de Benelux-overeenkomst

van een efficiente controle" .59 Deze bepaling ziet op de situatie dat er een ver-
moeden bestaat dat de verzekeringsplicbt Diet is nagekomen, omdat bij de
Rijksdienst voor bet Wegverkeer geen verzekering ten aanzien van bet betref-
fende motorrijtuig is geregistreerd. Er bestaat in dat geval evenwel de mogeIijk-
beid dat -met bet oog op de tijd die tussen bet sluiten van de verzekering en
baar registratie verloopt (maximaal vier weken)- er wel een verzekering is
gesloten, doch deze nog Diet door de verzekeraar is aangemeld. In deze
gevallen kan de opsporingsambtenaar van de kentekenplichtige vorderen dat
deze binnen minimaal 14 dagen aantoont dat er een verzekering is.60 Dit kan
bij doen door een van de verzekeraar afkomstig geschrift ter inzage te verstrek-
ken. Voldoet bij niet aan deze vordering van de ambtenaar, dan kan bij gestraft
worden met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van
maximaal f 5.000,-.

Recentelijk zijn bij de Wet van 15 april 199261 enkele terminologische
veranderingen in de WAM aangebracht. Dit is gebeurd om de wet in overeen-
stemming te brengen met de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen'" omtrent de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche.P Deze Richtlijn beoogt de gesloten nationale
(W AM-)markten toegankelijk te maken voor buitenlandse dienstverlenende
verzekeraars, zodat WAM-verzekeringen vanuit de ene Lid-Staat in een andere
aangeboden kunnen worden.

Spoedig na de inwerkingtreding van de WAM op 1 januari 1965 dient de wet
aangepast te worden aan de Benelux-overeenkomst (1966). De belangrijkste
wijziging is, dat de verzekering niet alleen het Nederlands grondgebied be-
strijkt, maar tevens dekking verleent voor schade die is veroorzaakt binnen de

59 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, biz. 13.
60 De vraag of de inlichtingenplicht van artikel 34 WAM in strijd is met de cautieplicht van
artikel 29 Sv, zal met verwijzing naar het Hof Leeuwarden 17 april 1990, VR 1990, 102
(strafzaak), ontkennend beantwoord moeten worden. In dat arrest overweegt het Hof dat het
in het Nederlands recht geen onvoorwaardelijk recht of beginsel is "dat een verdachte op
generlei wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van
voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal." In deze zaak ging het om de verbindendheid
van de regeJing omtrent de ademanalyse. "Het staat naar het oordeel van het hof de wetgever
in formele zin vrij om, indien de door de wet te beschermen belangen dat eisen, in afwijking
van de in het Wetboek van Strafvordering neerge1egde regeling van de processuele positie
van de verdachte, een regeJing te creeren waarbij een verdachte bestuurder wordt verplicht
mee te werken aan het verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal •
61 Wet tot wijziging van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf en de Wet aansprakelijkbeids-
verzekering motorrijtuigen in verband met de Richtlijn 9O/618/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 8 november 1990, Stb 1992,203, i.w.tr. 20 november 1992.
62 PblEG 29 november 1990, L 330/44. Zie over de Richtlijn: F.I. Blees, De Richtlijn
vrijheid van diensrverlening motomjtuigverzekertng, Vrb 1991, biz. 27-29.
63 MvT, BHTK 1991-1992,22337, nr. 3, biz. 1.
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andere Benelux-landen. Deze ruimere WAM-delcking maakt het mogelijk de
controle op de verzekeringsplicht aan de binnengrenzen van de Benelux af te
schaffen." Het gemotoriseerde verkeer kan de grens passeren, zonder dat
gecontroleerd hoeft te worden op de aanwezigheid van het internationale
verzekeringsbewijs (deze zogenaamde groene kaart is uitgereikt door het
Nationale Bureau van het Benelux-land waar het motorrijtuig gewoonlijk
gestald is). Het grensverkeer wordt dus niet langer belemmerd. Voorts worden
de belangen van de verkeersslachtoffers in het oog gehouden, doordat de
Nationale Bureaus instaan voor de bestuurders van de motorrijtuigen uit de
verscbillende Benelux-landen; zelfs indien voor het betreffende voertuig geen
verzekering is gesloten. Veroorzaakt bijvoorbeeld een Nederlands motorrijtuig
in Belgie of Luxemburg een ongeval, dan zal het Nationale Bureau van dat
betreffende land de schadevergoeding regelen. Tegenover de benadeelde treedt
het Bureau op als een verzekeraar.P Het is derhalve tot uitkering gehouden,
wanneer sprake is van burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe een buiten-
lands (in casu Nederlands) motorrijtuig aanleiding heeft gegeven op het
Belgische of Luxemburgse grondgebied.

Het Bureau dat aan de benadeelde heeft betaald, kan dit bedrag op grond
van een interne overeenkomst tussen de Bureaus van de Benelux-Ianden
terugvorderen van het Bureau van het land waaruit het schadeveroorzakende
motorrijtuig afkomstig is. Dit (in het gegeven voorbeeld het Nederlandse)
Bureau kan vervolgens het bedrag verhalen op de verzekeraar van de aanspra-
kelijke persoon. Blijkt diens aansprakelijkheid evenwel niet verzekerd, dan kan
het Nationale Bureau zich verhalen op degene op wie de verplichting tot verze-
kering rust (artikel 3 lid 3, 3e zinsnede WAM), tenzij deze wegens gemoedsbe-
zwaren is vrijgesteld. In dat geval heeft het Bureau verhaal op het Waar-
borgfonds Motorverkeer (artikel 25 lid 2 WAM) en kan het fonds zich vervol-
gens verhalen op de aansprakelijke persoon (artikel 27 lid 1 WAM). "De rege-
ling van de vergoeding der schade door Belgische of Luxemburgse motorrijtui-
gen bier te lande teweeggebracht, vindt op analoge wijze plaats. Daartoe moet
het Nederlands bureau op zich nemen deze schade te vergoeden, onverschillig
of voor deze motorrijtuigen een verzekering van kracht is (artikel 2 lid 8); het
Nederlandse bureau heeft voor het betaalde verhaal op het Belgisch, respectie-
velijk Luxemburgs bureau op grond van de bovengenoemde internationale
overeenkomst tussen de bureaus. 1166

§ 7.5 Aanpassingen als gevolg van EG-regelgeving

Reeds in 1955 stelt de commissie van Rapporteurs over de Justitiebegroting van
dat jaar aan de minister de vraag of hij bereid is de kwestie van de verplichte

64 BHTK 1966-1967, 8819, nrs. 1-3. Wet van 22 december 1966, Stb 1966, 559, i.w.tr, 1
januari 1967.
6S Vgl. artikel 1 WAM. De bepalingen die de positie van de verzekeraar regelen zijn analoog
van toepassing op bet Nationale Bureau (MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 9).
66 MvT, BHTK 1966-1967, 8819, nr. 3, biz. 5.
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autoverzekering aan te pakken in een breder kader dan dat van de Benelux. 67

Deze antwoordt dat er geen aanleiding bestaat voor een initiatief van Neder-
landse zijde, aangezien de commissie voor Iuridische en Administratieve Vraag-
stukken van de Raad van Europa deze mogelijkheid reeds bestudeert." In
1959 komt deze commissie met een Europees Verdrag inzake de verplichte
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtui-
gen." De werking ervan wordt echter voor een groot gedeelte weggenomen
door de voorbehouden die de Verdragsluitende Partijen kunnen maken".
Nederland heeft dit Verdrag. niet ondertekend" en is derhalve niet aan deze
regelgeving onderworpen.

De Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen vormen voor Neder-
land echter wel aanleiding tot wijzigingen van de WAM. Tot nu toe zijn er drie
Richtlijnen door de Raad van de Europese Gemeenschappen uitgevaardigd.

De Eerste Europese Richilijn beoogt belemmeringen van het vrije verkeer van
goederen en personen op te heffen.P Daartoe wordt de controle aan de bin-
nengrenzen van de Europese Gemeenschap op de groene kaart afgeschaft;
aIleen aan de buitengrenzen dient nog gecontroleerd te worden of voor het
betreffende motorrijtuig een verzekering is gesloten die het verkeersrisico in al
de Lid-Staten dekt. De Raad van de Europese Gemeenschappen laat zich bierbij
inspireren door het systeem dat tussen de Benelux-landen gelding heeft. Dit
noodzaakt de Nationale Bureaus van de verschillende EG-Ianden er toe een
overeenkomst te sluiten "volgens welke elk nationaal bureau, overeenkomstig
de nationale wetgeving, de vergoeding waarborgt van schaden waarvoor recht
op vergoeding bestaat en die op zijn grondgebied zijn veroorzaakt door een van
deze - al dan niet verzekerde - voertuigen. ,,73 Deze overeenkomst veron-
derstelt evenwel dat elk communautair motorrijtuig dat zich op het grondgebied
van de EG bevindt, verzekerd is voor het gehele territoir. De Richtlijn verplicht

67 VV van de Commissie van Rapporteurs over het ontwerp van wet tot vaststelling van
hoofdstuk IV (Depanemem van Justitie) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1955, BHEK
1954-1955, 3700, nr. 92, blz. 3.
68 MvA, BHEK 1954-1955, 3700, nr. 92a, blz. 3.
69 Convention europeenne relative a l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en
matiere de vehicules automoteurs, Straatsburg 20 april 1959, European Treaty Studies, nr.
29, vol. I, bIz. 270.
10 Annexe II bij het Europese Verdrag bepaalt dat de Verdragsluitende Staten onder andere
kunnen verldaren dat opzettelijk veroorzaakte schade van dekking is uitgesloten (sub 3).
Voorts kan van het recht op schadevergoeding uitgesloten worden degene die in een
motorrijtuig meerijdt waarvan hij weet dat het op onrechtmatige wijze of door misdrijf is
verkregen (sub 8).
71 Zie MvT, BHTK 1966-1967,8895, nr. 3, biz. 1.
72 Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 april 1972, 72/166/EEG,
PblEG 2 mei 1972, L 10311-4; Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 tot wijziging
van Richtlijn nr. 72/166/EEG, 72/430/EEG, PblEG 28 december 1972, L 2911162;
Rectificatie van de Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 tot wijziging van Richtlijn
nr. 72/166IEEG, PblEG 23 maart 1973, L 75/30.
73 Eerste Europese Richtlijn, PblEG 2 mei 1972, L 103/1.
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dan ook in artikel 3 lid 2 iedere Lid-Staat de nodige maatregelen te treffen
opdat door de verzekeringsovereenkomst de schade, die is veroorzaakt op het
grondgebied van de andere Lid-Staten, is gedekt overeenkomstig de in deze
Staten geldende wettelijke regelingen.

In verband hiermee wordt op 9 juni 1972 een wijziging van de WAM
voorgesteld. Voortaan omvat de verzekering de schade welke aan personen en
goederen wordt toegebracht door feiten, voorgevallen in bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen landen (artikel 3 lid 3 WAM).'4

De Eerste Richtlijn legt de Lid-Staten in artikel 3 lid 1 de verplichting op om
maatregelen te treffen omtrent de verzekeringsplicht. Aangezien zij verder geen
voorwaarden stelde, was de omvang van de dekking per Staat verschillend. De
Tweede Europese Richtlijn beoogt de omvang van de verzekeringsplicht daarom
te harmoniseren."

De Richtlijn bepaalt dat de verplichte verzekering niet aileen de persoons-
schade maar ook de materiele schade omvat. Voorts worden de verzekerde
sommen geharmoniseerd. Voor lichamelijk letsel stelt de Richtlijn een mini-
mum verzekerde som vast van 350.000 ECU76per slachtoffer. Zijn er bij een
ongeval evenwel meerdere slachtoffers, dan wordt dit bedrag vermenigvuldigd
met hun aantal. Voor materiele schade is de verzekerde som minstens 100.000
Ecu per ongeval. De Richtlijn opent tevens de mogelijkheid om in plaats van
deze bedragen een minimumbedrag van 500.000 Ecu vast te stellen voor
lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarbij meerdere slachtoffers
zijn. Bovendien kan een minimumbedrag in de nationale wetgeving opgenomen
worden van 600.000 Ecu per ongeval voor zowel lichamelijk letsel als mate-
riele schade, ongeacht het aantal slachtoffers of de aard van de schade. Het
vierde lid van artikel 1 verplicht de Lid-Staten tot het instellen van een orgaan.
Dit heeft tot taak de bij een ongeval geleden materiele schade en/of lichamelijk
letsel te vergoeden, indien dat ongeval door een onverzekerd of niet-geidenti-
ficeerd motorrijtuig is veroorzaakt. Dit waarborgfonds kan voor materiele
schade die door een niet-geidentificeerd motorrijtuig is veroorzaakt een eigen
risico van ten hoogste 500 Ecu aan het slachtoffer tegenwerpen.

Voor Nederland brengt deze Tweede Richtlijn geen grote wijzigingen."
Nieuw is evenwel een uitbreiding van de taak van het Waarborgfonds Motor-

74 Wet van 8 november 1972, Stb 1972, 616, i.W.tr. 1 juli 1973, gewijzigd bij Wet van 23
november 1992, Stb 1992, 610. KB 23 november 1972, laatstelijk gewijzigd bij KB 11
december 1987, Stb 1987,566.
75 Tweede Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 december 1983,
84/5IEEG, PblEG 11 januari 1984, L 8/17-20. Zie hierover: I. Jansen, Tweede E.G.-Riclu-
lijn aansprakelifkheidsverzekering motorrijtuigen, VR 1984, blz. 55-60.
76 Artikel 1 van de Verordening (BEG) nr. 3180178 van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 18 december 1978 tot wijziging van de waarde van de rekeneenheid die wordt
gebruikt door het Europees Fonds voor monetaire samenwerking, PblEG 30 december 1978,
L 379/1, i.w.tr. 1 januari 1979: 1 Ecu is ongeveer f 2,50.
77 BHTK 1985-1986, 19564, nrs. 1-3. Wet van 28 oktober 1987, Stb 1987, 500, i.w.tr. 1
januari 1988.
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verkeer. Het krijgt ingevolge artikel 1 lid 4 van de Richtlijn de functie van
eerste contactpunt, indien de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig dat
niet is verzekerd of niet is geidentificeerd. "De strekking van deze bepaling is
dat het orgaan de verplichting krijgt het slachtoffer van een dergelijk ongeval
mede te delen wanneer jegens het orgaan een recht op uitkering bestaat. ,,18

Ingevolge .het derde lid van artikel 25 WAM treedt het fonds evenwel ook als
contactpunt op, indien er sprake is van een door diefstal of geweldpleging
verkregen motorrijtuig, een bij een onvermogende verzekeraar verzekerd
motorrijtuig of een motorrijtuig waarvoor wegens erkende gemoedsbezwaren
geen verzekering is gesloten. In deze gevallen geeft het fonds aan degenen die
zich tot hem wenden aan de hand van de inlichtingen die het op zijn verzoek
van hen heeft verkregen, een met redenen omkleed antwoord met betrekking tot
zijn tussenkomst. Deze bepaling ziet met name op degene die feitelijk schade
hebben geleden; degenen die beroepsmatig de schade-afwikkeling regelen weten
(waarschijnlijk) reeds wanneer zij jegens het fonds een recht op schadever-
goeding geldend kunnen maken.

Voorts leidt de Tweede Richtlijn er toe dat artikel 4 WAM wordt gewij-
zigd. Dit artikel gaf de verzekeraar de mogelijkbeid om de echtgenoot en de
(inwonende en onderhouden) bloed- of aanverwanten van de bestuurder, verze-
keringnemer, bezitter of houder van het motorrijtuig, van het recht op uitkering
uit te sluiten. In de praktijk maakten de (Nederlandse) verzekeraars hiervan
evenwel geen gebruik. De WAM-verzekeraar vergoedde de schade door letsel
en dood van de familieleden geleden, tenzij uit hoofde van een andere verze-
kering al recht op vergoeding bestond. De Richtlijn maakt deze praktijk nu tot
wettelijke regeling."

In het streven naar gelijke behandeling van de slachtoffers van verkeerson-
gevallen ongeacht de plaats des onheils, tracht de Derde Europese Richtlijn nog
bestaande leemten op te vutlen." Zo wil zij de positie van de inzittenden in de
verschillende Lid-Staten harmoniseren door te bepalen dat de verplichte verze-
kering dekking moet verlenen voor de aansprakelijkbeid voor lichamelijk letsel
van de inzittenden van een voertuig. AIleen de aansprakelijkbeid voor door de
bestuurder geleden schade kan nog door de verzekeraar van dekking uitgesloten
worden (artikel 1); de aansprakelijkbeid voor door echtgenoten en bloed- en
aanverwanten geleden schade dient derhalve gedekt te worden. Of zij uit hoofde
van een andere verzekering recht op uitkering hebben, is hiervoor niet (meer)
van belang.

Voorts wordt ~m iedere onzekerheid weg te nemeo- herhaald dat de
Lid-Staten maatregelen dienen te nemen, zodat elke verzekering tegen betaling

78 MvT, BHTK 1985-1986, 19564, nr. 3, biz. 4, omtrent artikel 1, vierde lid van de
Richtlijn.
79 Tweede Europese Richtlijn, PblEG 11 januari 1984, L 8/18.
80 Derde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 mei 1990, 90/2321
EEG, PblEG 19 mei 1990, L 129/33-35. Zie ook I.H. Wansink, Gewijzigd ontwerp voor een
derde EEG-richJlijn WA AUlO, Vrb 1990, biz. 21-22.
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van een premie dekking verleent voor het gehele grondgebied van de Europese
Gemeenschap (artikel 2). Verder vult artikel 3 de Tweede Richtlijn aan. Het
bepaalt dat het Waarborgfonds de te betalen schadevergoeding niet atbankelijk
mag stellen van de voorwaarde dat het slachtoffer op enigerlei wijze aantoont
dat degene die aansprakelijk is niet kan of niet wil betalen. De gedachte is "dat
het orgaan beter dan het slachtoffer in staat is verhaal te nemen op degene die
aansprakelijk is. "SI

Hoewel artikel 26 lid 5 WAM met dit laatste in strijd is, vraagt de
minister zich toch af of wetswijziging wel noodzakelijk is. In de praktijk zou
het fonds de beta ling niet afhankelijk stellen van het vervullen van bepaalde
voorwaarden, doch slechts een eenvoudige en zakelijke aansprakelijkstelling
door de benadeelde vereisen. De Raad van State meent evenwel dat de rechts-
zekerheid verlangt "dat ter uitvoering van de richtlijn artikel 26, vijfde lid,
WAM wordt gewijzigd. "82 Dit gebeurt dan ook bij de Wet van 23 november
199283• Thans bepaalt artikel 26 lid 5 WAM dat het fonds slechts aansprake-
lijk is, indien de benadeelde aantoont dat hij aIle bekende als zodanig aanspra-
kelijke personen en, voor zover de aansprakelijkheid van deze personen volgens
deze wet verzekerd behoort te zijn, hun verzekeraars tot betaling heeft aange-
maand.

Verder worden door deze wet nog andere wijzigingen ingevoerd, die
door de Derde Richtlijn noodzakelijk zijn geworden." Werden aanvankelijk de
inzittenden van het schadeveroorzakende verzekerde motorrijtuig gedekt, met
uitzondering van -in een enkel geval- de echtgenoten en (inwonende en
onderhouden) bloed- en aanverwanten van de bezitter, houder of bestuurder van
dit voertuig, thans worden aile inzittenden beschermd. Artikel 4 WAM is in
verband hiermee zodanig gewijzigd dat de verzekeraar aIleen nog de aansprake-
Iijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het
ongeval veroorzaakt van dekking kan uitsluiten. Voorts omvat de verzekering
ingevolge artikel 3 lid 2 WAM voortaan de schade, welke aan personen en aan
goederen wordt toegebracht door feiten die zijn voorgevallen op het grondge-
bied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van
toepassing is. Daarbij omvat de verzekering de schade die in bij AMvB
aangewezen landen is voorgevallen (artikel 3 lid 3 WAM). 85 Uitsluitend
Nederland-dekking is dus niet meer mogelijk.

Nieuw is verder dat "de Lid-Staten, ten einde vertraging bij de uitkering
van schadevergoeding aan het slachtoffer te voorkomen, bij een geschil tussen
bovengenoemd orgaan (het Waarborgfonds -CPR) en een verzekeraar van
wettelijke aansprakelijkheid over de vraag wie van hen het slachtoffer van een

81 Derde Europese Richtlijn, PblEG 19 mei 1990, L 129/34.
82 BHTK, 1991-1992,22520 B, biz. 2.
83 Stb 1992, 610, i.w.tr. 1 januari 1993. Zie ook F.l. Blees, Derde ridulijn motorrijtuigver-
ulcering in WAM verwera, Vrb 1993, biz. 4-5.
84 BHTK 1991-1992, 22520, nrs. 1-4.
U KB van 23 november 1972, laatstelijk gewijzigd bij KB van 11 december 1987, Stb 1987,
566.
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ongeval moet vergoeden, ervoor moeten zorgen dat wordt bepaald welke partij
de schade van het slachtoffer in eerste instantie, in afwachting van de beslech-
ting van het geschil, moet vergoeden.f" Het vierde lid van artikel 25 WAM
bepaalt in dit verband dat degene die als eerste door de benadeelde werd aange-
sproken tot schadeloosstelling moet overgaan. Mocht evenwel blijken dat de
ander geheel of gedeeltelijk tot vergoeding van de schade gehouden is, dan zal
verrekening kunnen plaatsvinden."

§ 8 Toekomstige ontwikkeling

§ 8.1 Inleiding

De WAM creeert geen aansprakelijkheid, doch zij regelt de verzekering van de
door het commune recht te beantwoorden aansprakelijkheidsvraag. Het ant-
woord op deze vraag wordt gegeven aan de hand van de regeling van de aan-
sprakelijkheid zoals die in artikel 6:162 BW is opgenomen. Pas wanneer
bewezen is dat bet (verkeers)ongeval aan de schadeveroorzaker toegerekend kan
worden, heeft de benadeelde aanspraak op gehele dan wei gedeeltelijke vergoe-
ding van zijn schade. Daamaast biedt artikel 31 WVW een ruimere bescher-
ming aan het slachtoffer: de eigenaar of houder van een motorrijtuig is ver-
plicht de door hem --of door degenen voor wie hij aansprakelijk is- aan een
zogenaamde zwakke verkeersdeelnemer veroorzaakte schade te vergoeden.
Indien de gemotoriseerde weggebruiker zich evenwei op overmacbt of eigen
schuld van het slachtoffer kan beroepen, wordt ook bij deze bepaling de
schadevergoeding beperkt of vervalt deze zelfs. Daar komt nog bij dat slechts
30 % van de verkeersslachtoffers hun vordering tot schadevergoeding op artikel
31 WVW kunnen baseren."

Op dit systeem van vergoeding van verkeersschade wordt steeds meer
kritiek uitgeoefend, met name waar bet persoonsschade betreft." Aangezien

86 Derde Europese Richtlijn, PblEG 19 mei 1990, L 129/34.
87 De MvT, BHTK 1991-1992, 22520, Of. 3, blz. 4, wijst er op dat in het geval waarin het
Waarborgfonds in eerste instantie de rnateriele schade vergoedt, deze vergoeding met aftrek
van het eigen risico-bedrag zal geschieden.
88 Aileen de voetgangers, fietsers en andere niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers worden
door artikel 31 WVW beschermd. Volgens de Notitie over de verkeersaansprakelijkheid,
BHTK 1989-1990, 21528, nr. 1, biz. 5, vormen zij 30 % van het aantal verkeersslachtof-
fers.
89 Reeds in 1967 bogen A.R. Bloembergen en H.A. Bongers zich als praeadviseurs over de
vraagDietu de wettelijke aansprakelijkheid bi) verkeersongevallen vervangen te worden door
een stelsel van verzekeringr, Handelingen der Nederlandse Juristen-vereniging 1967, dee! 1.
Zie voorts: A.R. Bloembergen, J.C. Hers-van Oven, P. Vinke, P.J.M. van Wersch, Duizend
botsingen. Een kwanutatieve analyse van civiele rechtbankvonnissen in verkeerszaken,
Deventer 1972; A.R. B1oembergen, P.J.M. van Wersch, met medewerking van P. Vinke,
W.A. Hoyng, Verkeersslachtoffers en hun schade. Victims of traffic accidents and their
losses (with summary in English), Deventer 1973; A. Hoekema, Yergoeding van verkeers-
schade, Serie Recht en Praktijk Of. 24, Deventer 1976, biz. 33-46; B. van Marwijk Kooy,
Afschaffing van aansprakelijkheid voor verkeersongeva/len?, VR 1966, biz. 73-76; L.E.H.
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eventuele wijzigingen van bet verkeersaansprakelijkheidsrecbt ook voor de
WAM gevolgen zullen bebben, wordt in deze paragraaf een en ander kort
besproken.

Het bezwaar tegen bet huidige stelsel is voornamelijk gelegen in de verkeers-
aansprakelijkheid, die volgens de regels van artikel 1401 e.v. BW (oud) , thans
artikel 6: 162 BW, vastgesteld wordt. Iedere weggebruiker, zelfs de meest
voorzichtige, maakt fouten. "Het is de vraag of het gerechtvaardigd is een
dergelijke onvoorzichtigheid in de relatief zeldzame gevallen dat zij gevolgen
heeft, als voldoende te beschouwen voor het vergoeden van een vaak ornvang-
rijke scbade: Aan de andere kant is het evenzeer de vraag of het juist is een
slachtoffer die een kleine onvoorzichtigheid heeft begaan, te straffen door hem
schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te onthouden. ,,90 Voorts beeft de
verplichte verzekering er toe geleid dat de gedachte achter de aansprakelijk-
heidsregeling vervaagt. De aansprakelijke persoon hoeft niet langer de door
hem veroorzaakte schade te betalen, zijn verzekeraar doet dat voor hem.

Een ander punt van kritiek op het huidige systeem is dat een deel van de
door de verkeersslachtoffers geleden schade onvergoed blijft. Weliswaar ont-
vangen de meesten vergoeding uit 'eigen bron', zoals de Ziektewet, de Algerne-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring; niet aIle schade wordt echter vergoed. Vooral bij ernstig letsel blijft een
deel onvergoed. Bovendien kan de benadeelde .krachtens zijn eigen voorzienin-
gen geen recht op smartegeld geldend maken. Tot slot is de slechte positie van
het slachtoffer te wijten aan de schadeberekening. De vasts telling van de
medische kosten, inkomensschade en ideele schade neemt veel tijd in beslag,
waardoor de schade-afwikkeling een langdurig proces wordt.

De op het huidige verkeersaansprakelijkheidsstelsel uitgeoefende kritiek
heeft tot vele wijzigingsvoorstellen geleid. Reeds in 1965 stelt Bloembergen
voor de artikelen 1401 BW (oud) en 31 WVW op dit terrein af te schaffen en
de vergoeding van persoonsschade te laten geschieden via de kanalen van de
sociale verzekering en andere voorzieningen die de slachtoffers zelf getroffen
hebben." Meijers kiest in artikel 6.3.14 NBW daarentegen voor een risico-
aansprakelijkheid voor de bezitter van een motorrijtuig dat in bet verkeer
schade aan personen of zaken buiten dat rijtuig toebrengt, indien bet ongeval is
te wijten aan een gebrek van bet motorrijtuig of aan een fout van iemand aan
wie bet door de bezitter werd toevertrouwd." Deze bepaling wordt echter ge-
schrapt; de minister neemt zich voor om de regeling in boek 8 NBW betref-

Rutten, Naar een afschaffing van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor verkeersonge-
val/en?, VR 1966, biz. 1-8.
90 Aldus het Rapport van de Studiegroep Verkeersaanspeakelijkheid, deel I, Vergoeding van
schade door dood en letseI, 's-Gravenhage 1978, biz. 9.
91 A.R. Bloembergen, Naar een nieuw ongevallenrecht, oratie Leiden 1965, Deventer 1965.
Tijdens de parlementaire behandeling van de WAM wijst minister Beerman, HTK 1962-
1963, bIz. 2234, eveneens op de mogelijkheid van de sociale ongevallenverzekering. Deze
mogelijkheid had commissie Losecaat Vermeer reeds terJoops ter speake gebracht.
!l2 ParI. Oesch. Boek 6, biz. 772 (Ontwerp-Meijers).
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fende verkeersmiddelen en vervoer op te nemen."
Ondertussen wordt een Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid samenge-

steld om "een eerste verkenning van deze zeer gecompliceerde problematiek" te
ondernemen. In 1978 brengt zij haar eerste rapport uit omtrent de vergoeding
van schade door dood en letsel. 94 Daarin wordt het voorstel van Bloembergen
afgewezen en worden twee andere oplossingen onderzocht: een systeem van
risico-aansprakelijkheid, waarin de houder van het motorrijtuig ongeacht de
schuldvraag aansprakelijk is voor de in het verkeer aan personen toegebrachte
schade, en een systeem van een verkeersverzekering, waarin de houder van het
motorrijtuig verplicht wordt een verzekering te sluiten ten behoeve van ver-
keersslachtoffers. In 1990 verschijnt een notitie van de minister van Justitie
waarin deze systemen met het oog op een zo volledig mogelijke vergoeding van
de persoonsschade worden besproken." Omtrent de vergoeding van zaak-
schade blijken in de praktijk weinig problemen (meer) te zijn. De verzekeraars
hebben namelijk een stelsel van vereenvoudigde schaderegeling ingevoerd. Dit
houdt in dat aan de hand van een schematisering van de situatie waarin al of
niet schuld dan weI gedeelde schuld aangenomen moet worden, bekeken wordt
of, en zo ja, in hoeverre de zaakschade vergoed dient te worden.

In het vervolg zal de regeling omtrent de zaakschade derhalve buiten
beschouwing gelaten worden. Deze paragraaf wordt toegespitst op de vergoe-
ding van persoonsschade. Wat wordt in dat verband onder een stelsel van
risico-aansprakelijkheid of verkeersverzekering verstaan?

§ 8.2 Risico-aansprakelijkheid

In het stelsel van risico-aansprakelijkheid, zoals dat is voorgesteld door de
Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, is de houder van een motorrijtuig
aansprakelijk voor de schade geleden door dood of letsel van enig persoon
veroorzaakt door een door dat motorrijtuig in het verkeer teweeggebracht onge-
val. De vraag of het ongeval door het motorrijtuig is veroorzaakt wordt reeds
bevestigend beantwoord op grond van de enkele omstandigheid dat het voertuig
in botsing is gekomen met een voorwerp of persoon."

93 ParI. Oesch. Boek 6, blz. 782 (MvA).
94 Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, deel I, Vergoeding van schade
door dood en letsel, 's-Oravenhage 1978. Dit rapport is onder andere besproken door A.R.
Bloembergen, Het rapport over het verkeersongevallenrecht, NJB 1978, biz. 693-708 en
R.A. Salomons, Yerzekering voor de schade van verkeersslachtoffers, Rapport Studiegroep
Verkeersaansprakelijkheid, VR 1978, biz. 125-131.
95 Notitie over de verkeersaansprakelijkheid, BHTK 1989-1990, 21528, nrs. 1-2. Zie over
deze Notitie: VR 1990, biz. 281-293, 309-333.
96 De zinsnede 'door een motorrijtuig in het verkeer teweeggebracht ongeval' dient ruim
uitgelegd te worden. Wanneer door een manoeuvre met het motorrijtuig een fietser moet
uitwijken en daarbij ten val komt, bestaat er een oorzakelijk verband en kan aangenomen
worden dat het motorrijtuig het ongeval teweeg heeft gebracht, zonder dat er feitelijk een
botsing heeft plaatsgevonden. Vgl. HR 23 november 1939, NJ 1940, 265, m.nt. EMM,
waarin ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 25 Motor- en Rijwielwet (de voorloper
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De aansprakelijkheid is in dit stelsel gekanaliseerd naar de houder. Dat
zal doorgaans de kentekenhouder zijn of degene die zeggenschap heeft over het
gebruik van het voertuig. Deze kanalisatie heeft tot gevolg dat degene die als
eigenaar, bezitter, bestuurder of passagier aansprakelijk kan zijn voor de bij het
ongeval veroorzaakte schade, van zijn aaosprakelijkheid is ontheven. Ook wan-
Deer een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer door zijn gedrag een ongeval
veroorzaakt waarbij een motorrijtuig is betrokken, brengt de kanalisatie mee dat
Diet hij maar de houder van het motorrijtuig aansprakelijk is. Daarentegen blijft
de aansprakelijkheid van de fabrikanten, leveranciers en reparateurs voor gebre-
ken aan het motorrijtuig of van wegbeheerders wegens onvoldoende onderhoud
gehandhaafd. De risico-aansprakelijkheid van de houder is in het voorstel van
de Studiegroep tot een bij AMvB vast te steUen bedrag beperkt. Aangezien de
houder van een motorrijtuig risico-aansprakelijk is, rust op hem de verplichting
om overeenkomstig de WAM een verzekering te sluiten en in stand te houden.

De risico-aansprakelijkheid zoals de Studiegroep haar wil invoeren,
brengt mee dat er bij een botsing tussen twee motorrijtuigen een zogenaamde
kruislingse aansprakelijkheid ontstaat: de houder van een bij een verkeerson-
geval betrokken motorrijtuig is aansprakelijk voor schade die buiten zijn
voertuig is geleden. Hij kan aIleen tot schadevergoeding worden aangesproken
door de iozittenden van het andere bij het ongeval betrokken motorrijtuig of
door de niet-gemotoriseerde weggebruiker met wie het motorrijtuig in botsing is
gekomen. Tegenover de inzittenden (waaronder ook de bestuurder begrepen
dient te worden) van zijn eigen motorrijtuig is de houder dus Diet (risico-)aan-
sprakelijk. Hen komt aIleen een vordering toe jegens de houder van het andere
bij het ongeval betrokken motorrijtuig. Is er geen ander motorrijtuig, omdat het
voertuig waarin zij zaten zonder toedoen van derden in de slip is geraakt en
tegen een boom is gereden of omdat het voertuig met een niet-gemotoriseerde
verkeersdeelnemer in botsing is gekomen, dan ontberen zij een recht op
schadevergoeding. De iozittenden van het verongelukte motorrijtuig hebben dan
immers geen (risico-)aansprakelijke houder van een ander voertuig tegenover
zich. Met het oog op deze gevallen is het wenselijk de houder te verplichten
een (ongevallen)verzekering te sluiten die dekking biedt voor schade die inzit-
tenden hebben geleden naar aanleiding van ongevallen waarbij geen ander
motorrijtuig betrokken is.

Heeft bij een ongeval tussen twee voertuigen ook een fietser of voet-
ganger schade geleden, dan zijn de houders van de betreffende motorrijtuigen
jegeos hem hoofdelijk aansprakelijk. Tussen de houders die voor dezelfde
schade aansprakelijk zijn, bestaat een onderling regres. Dit kan evenwel Diet
ten nadele van de benadeelden uitgeoefend worden.

De vordering jegens de houder verjaart drie jaar na de dag, volgende op

van artikel 31 WVW) werd overwogen, dat zij niet beperkt is tot schade aIs gevolg van een
onmiddellijke of middellijke aanraking tussen bet motorrijtuig en bet slachtoffer. Voor
toepassing van bet artikel is voldoende dat tussen bet ongeval en de schade een causaal
verband aanwezig is. Zie over dit arrest: W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De wegenver-
keerswet, Groningen-Djakarta 1950, biz. 207-210.
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die waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. In dit systeem wordt verder geen
rekening gehouden met de eigen schuld van de benadeelde. De schadever-
goedingsplicht jegens de benadeelde vervalt echter wei indien bet ongeval, of
de dood of het letsel aan zijn opzet is te wijten.

§ 8.3 Yerkeersverzekering

Sinds 1946 kent de Canadese provincie Saskatchewan een verzekeringsstelsel
voor de schadeloosstelling van verkeersslachtoffers. Een dergelijke verkeers-
verzekering is in 1976 ook in Zweden ingevoerd. Naar het voorbeeld van deze
landen stelt de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid een stelsel voor waarin
een directe verzekeringsdekking bestaat voor de potentiele verkeersslachtoffers.
De houder en kentekenhouder van het motorrijtuig worden verplicht een
verzekering te sluiten die voorziet in de vergoeding van schade voortvloeiend
uit dood of letsel veroorzaakt door het gebruik van het motorrijtuig in het ver-
keer in Nederland. De verzekering dekt niet aileen de schade die buiten het
verzekerde motorrijtuig is geleden, maar ook die welke aan de inzittenden
(waaronder ook de houder zelf begrepen kan worden) van het motorrijtuig is
overkomen." Er bestaat evenwel geen dekking indien de persoonsschade te
wijten is aan opzet van de benadeelde. De verkeersverzekering is in het
voorstel van de Studiegroep beperkt tot een bij AMvB vast te stellen bedrag.
Dit is nodig om de verkeersverzekering betaalbaar te houden.

In het onderhavige stelsel is de aansprakelijkheid naar de verkeers-
verzekeraar gekanaliseerd. Dit betekent dat de houder, bezitter, bestuurder,
passagier of iedere andere weggebruiker (zoals een fietser, voetganger of ruiter)
niet aansprakelijk is, ook niet wanneer het ongeval aan zijn schuld te wijten is.
De door de benadeelden geleden schade zal vergoed worden door de verzeke-
raar van het motorrijtuig waarvan zij inzittenden zijn of waarmee zij als niet-
gemotoriseerde weggebruiker in botsing zijn gekomen. Ook een bestuurder die
tegen een boom rijdt zal derhalve schadeloosgesteld worden door de motorrij-
tuigverzekeraar. Vindt er een aanrijding plaats tussen een motorrijtuig en een
voetganger, dan heeft deze laatste een vordering tot schadevergoeding jegens de
verzekeraar van het bij het ongeval betrokken voertuig. Eigen schuld bij de
niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (in dit geval de voetganger) speelt geen
rol. Zijn bij de aanrijding twee of meer voertuigen betrokken, dan kan degene
die zich buiten de motorrijtuigen beyond en persoonsschade heeft geleden de
verzekeraar van aile betrokken motorrijtuigen aanspreken. Deze zijn hoofdelijk
aansprakelijk en dragen de schade onderling voor gelijke delen.

De vordering van de benadeelde jegens de verzekeraar verjaart door
verloop van drie jaar na de dag, volgend op die waarop het ongeval heeft
plaatsgevonden. De door de benadeelde aangesproken verzekeraar kan zich niet
beroepen op uit de wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst
of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende nietigheid, verweer of verval.

97 Deze verzekeringsplicht wordt in het voorstel van de Studiegroep gesanctioneerd met hech-
tenis van ten hoogste dertig dagen of een geldboete van ten hoogste f 2000,-.

118



Indien de verzekeraar ten gevolge hiervan tot schadevergoeding is gehouden
ofschoon hij die schade niet had gedekt, heeft hij een recht van regres op de
verzekeringnemer (dat is de houder of kentekenhouder van het motorrijtuig).

Wanneer om de een of andere reden de benadeelde niet tegen een
motorrijtuigverzekeraar kan ageren, is het Waarborgfonds tot schadevergoeding
verplicht. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de identiteit van het schade-
veroorzakende motorrijtuig onbekend is of wanneer er sprake is van onverze-
kerd rijden. Op deze laatste situatie bestaat een uitzondering indien de verzeke-
ringsplicht op de benadeelde zelf berust. De zwartrijder wordt in dit systeem
derhalve gestraft; heeft de verzekeringsplichtige niet overeenkomstig zijn plicht
gehandeld dan heeft hij ook geen recht op schadevergoeding (tenzij hij bewijst
dat hem geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het niet nakomen
van zijn verzekeringsplicht). Ook de bij hem inwonende gezinsleden en
nabestaanden worden in het voorstel van de Studiegroep van een beroep op het
fonds uitgesloten. Dit acht de minister vanuit het oogpunt van slachtofferbe-
scherming evenwel een te strenge en niet gerechtvaardigde maatregel. 98

Invoering van de verkeersverzekering zou een 'verbouwing' van de
WAM betekenen. Naast de reeds geregelde verplichte aansprakelijkheids-
verzekering (die dekking zal bieden voor zaakschade en voor verkeersschade
door gebruik van het motorrijtuig buiten Nederland ter zake waarvan de
aansprakelijkheid niet door de Nederlandse wet wordt beheerst) zullen regels
opgenomen moeten worden omtrent de verkeersverzekering. Dit tweeslachtige
karakter uit zich onder andere in de door de Studiegroep voorgestelde regeling
voor verkeersongevallen met een internationaal karakter. Ten aanzien van
ongevallen die in Nederland hebben plaatsgevonden en waarop Nederlands
recht van toepassing is, biedt de verkeersverzekering dekking. Is op het hier te
lande plaatsgehad hebbende ongeval evenwel geen Nederlands recht maar de
wet van een ander land van toepassing, dan voorziet de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering in een dekking. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor
wanneer bij het ongeval buitenlandse wagens -van hetzelfde land- betrokken
zijn. De conflictenregels van het Haagse Verdrag inzake de wet welke van
toepassing is op verkeersongevallen op de weg99 wijzen dan de interne wet
aan van het land waar deze wagens zijn geregistreerd. De verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering dekt tevens de aansprakelijkheid, waartoe het gebruik
van het motorrijtuig buiten Nederland aanleiding kan geven. Is daarentegen
Nederlands recht van toepassing op een in het buitenland plaatsgevonden
hebbend ongeval -dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een Nederlands
voertuig met Nederlandse inzittenden in Spanje zonder enige aanleiding in een
ravijn stort- dan is niet de aansprakelijkheidsverzekeraar maar de verkeers-
verzekeraar schadevergoeding verschuldigd.

98 Notitie, biz. 22.
99 Verdrag van 4 mei 1971, Trb 1971, 118, i.w.tr. 30 december 1978.
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§ 8.4 De Notitie van J990

In de Notitie van 1990 komt de minister van Justitie tot de voorzichtige
conclusie dat op dit moment als tussenoplossing een risico-aansprakelijkheid in
het verkeer aanbeveling verdient. 100

In de eerste plaats zou een dergelijk stelsel goed aansluiten bij de aan-
sprakelijkheid voor personen en zaken zoals die in boek 6 BW is geregeld.'?'
Hierin wordt een risico-aansprakelijkheid geregeld voor gebrekkige zaken,
zoals fietsen en karren, en gebrekkige opstaIlen, zoals lantaampalen (artikel
6:173 BW). Deze bepaling heeft echter geen betrekking op motorrijtuigen.
Voor gemotoriseerde voertuigen bestaat (naast de aansprakelijkheid ex artikel
6:162 BW) aIleen artikel 31 WVW dat de eigenaar of houder in beginsel
verplicht om de schade te vergoeden die een fietser, voetganger of andere niet-
gemotoriseerde verkeersdeelnemer bij een botsing heeft geleden.

In de tweede plaats komt risico-aansprakelijkheid overeen met de ontwik-
keling in andere landen.!" Zo is bijvoorbeeld in Frankrijk bij de Wet van 5
juli 1985103 (Loi Badinter) een dergelijk stelsel ingevoerd.'?' De hoofdregel
van deze wet is dat de slachtoffers, die naar aanleiding van een verkeersongeval
letselschade hebben geleden, geen beroep op overmacht (waaronder natuurram-
pen zoals storm) of een gedraging van een derde tegengeworpen kunnen krijgen
(artikel 2). Deze slachtoffers zijn met aileen de fietsers, voetgangers, be-
stuurders of passagiers van niet-gemotoriseerde voertuigen, ook de inzittenden
(waaronder de bestuurder) van gemotoriseerde voertuigen ontvangen in beginsel
schadevergoeding. Een speciale categorie slachtoffers vormen degenen die
jonger zijn dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar, of die ten tijde van het ongeval
voor meer dan 80 % invalide zijn. Zij worden 'dans tous les cas' schade-
loosgesteld, mits zij de schade niet opzettelijk hebben veroorzaakt (artikel 3 lid
2, 3). lOS De slachtoffers die buiten deze categorieen vallen en die geen be-
stuurder van een motorrijtuig zijn, ontvangen vergoeding van de geleden perso-
onsschade zonder dat hen eigen schuld tegengeworpen kan worden. Hierop be-
staat evenwel een uitzondering, indien de fout onverschoonbaar is of zij de
schade opzettelijk hebben ondergaan (artikel 3 lid 1, 3). Is het slachtoffer
bestuurder van een bij het ongeval betrokken motorrijtuig, dan kan hij wei zijn
eigen schuld tegengeworpen krijgen (artikel 4). De schuldaansprakelijkheid is
derhalve in zoverre gehandhaafd'P'; het is evenwel de tegenpartij die de even-

100 Notitie, biz. 33.
101 Notitie, biz. 28-29.
102 Notitie, blz. 29.
103 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant a I'amelioration de Ia situation des victimes
d'accidents de Ia circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, Recueil
Dalloz Sirey 1985, biz. 372.
101 Zie hierover uitvoerig: L. Perez, Commeniaar op de Franse wet van 5 juli 1985 betreffen-
de de schadeloosstelling van verkeersslachtoffers, VR 1986, biz. 169-173.
lOS Bestuurde de benadeeide uit een van deze categorien evenweI het motorrijtuig, dan bepaalt
artikel 4 dat eigen schuld hem wel tegengeworpen kan worden.
106 lngevolge artikel 5 bestaat de schuldaansprakelijkheid tevens ten aanzien van zaa.k:schade.
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tuele schuld moet bewijzen. Dit risico kan bij een Pacs-verzekeraar (protection
assuree du conducteur et des siens) ondergebracht worden. Deze zal na aftrek
van hetgeen de bestuurder van zijn sociale verzekeraar heeft ontvangen diens
persoonsschade vergoeden."?

De Loi Badinter is niet van toepassing op de bestuurder die gewond raakt
bij een ongeval waarbij alleen zijn motorrijtuig betrokken is (eenzijdige onge-
vallen).108 In dat geval wordt de schadevergoeding volgens de commune aan-
sprakelijkbeidsregels vastgesteld (artikel 1382-1384 Cc), doch ook nu kan een
Pacs-verzekering voor de bestuurder uitkomst bieden.

Met de standpuntbepaling van de minister van lustitie is de discussie omtrent
een stelselwijziging met afgerond. Hij pleit dan wei (voorzichtig) voor risico-
aansprakelijkbeid, een ontwerp van wet is er nog met. Ondertussen sleept de
discussie omtrent een eventuele wijziging van de verkeersaansprakelijkbeid zich
voort. De Hoge Raad lijkt daarbij de weg van de risico-aansprakelijkbeid in te
slaan'?', terwijl in de Iiteratuur ook andere oplossingen aangedragen worden.
Zo suggereert de ANWB om de schadevergoedingsplicht van artikel 31 WVW
uit te breiden tot aile persoonsschade in het verkeer.!'? De Nederlandse Ver-
eniging van Automobielassuradeuren'!' en de Federatie van Bedrijfsverenigin-
gen'P achten het wenselijk dat de bestaande praktijk, dat naast de huidige
WAM-verzekering een zogenaamde SVI-verzekering (Schadeverzekering
Inzittenden) wordt gesloten, verplicht gesteld althans aangemoedigd dient te
worden.!" Het aansprakelijkbeidssysteem blijft dan intact, maar de bezitter of
houder van het motorrijtuig kan een verzekering sluiten om dekking te verlenen

1117 Vgl. S. Fredericq, Motorrijtuigenverzekering - De nieuwe polissen tot dekking van de
schade wegens lichamelijke letsels door de bestuurder opgelopen, RW 1988-1989, biz. 1424-
1427; R.A. Salomons, Verlangt Nederland ook naar Pacs?, Vrb 1990, bIz. 47; S. Fredericq,
De Pacs-verzekering in Frankrijk en Belgie, in: Een Salomons oordeeI, vriendschappelijke
reacties aangeboden aan Mr R.A. Salomons, Zwolle 1991, biz. 47-58.
11M De overige inzittenden bij een dergelijk ongeval kunnen zich tot de verzekeraar wenden,
die het betreffende motorrijtuig in dekking heeft.
109 Zie HR I juni 1990, NJ 1991, 720, m.nt. CJHB, VR 1990, 174, m.nt. vWvC (Ingrid
Kolkman) en HR 31 mei 1991, NJ 1991, 721, m.nt. CJHB, VR 1991, 119, m.nt. vWvC
(Marbeth van Uitregt) omtrent de eigen schuld van kinderen beneden veertien jaar respectie-
velijk het al dan niet voor de bezitter van het motorrijtuig overmacht opleverende gedrag van
deze kinderen. Zie voorts HR 28 februari 1992, VR 1992, 93, m.nt. vdH (lZA/Vrerink), ten
aanzien van volwassenen die als niet-gemotoriseerde weggebruikers schade lijden bij een
verkeersongeval dat aan de schuld van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer is te wijten.
110 M.L.M. Renckens, Verkeersaansprakelijkheid: collectieve veratuwoordelijkheid, VR
1990, biz. 327-329.
III Commetuaar van de Nederlandse Yereniging van Auiomobielassuradeuren, VR 1990, biz.
286-288.
112 Commentaar van de Federatie van Bedrifsverenigingen, VR 1990, bIz. 288-290.
113 Vgl. A.R. Bloembergen, 'Vljfentwintig jaar op de bres voor stelselwijtiging', VR 1990,
biz. 329-330; S.L. Predericq, Buitenlandse gedachten over stelselwijziging, VR 1990, biz.
319-320; J. Smit, Verkeersaansprakelijkheid en motorrijtuigverzekering, VR 1990, biz. 320-
322.
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voor schade die door de inzittenden, waaronder de bestuurder, is geleden.
Dezen worden schadeloosgesteld, ongeacht de aansprakelijkheidsvraag.!" Ben
ander voorstel betreft een voorschotregeling. Dit ziet niet op de aansprake-
Iijkheid, maar op de problemen die zich bij de vaststelling van de schade-
omvang kunnen voordoen. De voorlopige uitkering wordt gedaan wanneer er
voldoende zekerheid bestaat omtrent het recht van de benadeelde en een gedeel-
te van de gevorderde schade vaststaat. us

§ 9 Slotbeschouwing

Bij de parlementaire behandeling van de WAM stelt Lankhorst: "Iedereen zal
instemmen met de gedachte, dat slachtoffers van verkeersongevallen, die een
schadeloosstelling wettelijk krijgen toegewezen, de zekerheid moeten hebben,
dat de veroordeelde partij die schadeloosstelling ook zal kunnen voldoen. Ook
zal iedereen het ermee eens zijn, dat dergelijke slachtoffers, wat betreft de
omvang der schadeloosstelling niet afbankelijk moeten worden van de financiele
draagkracht van de veroordeelde partij. 11116 Hoewel deze doelstelling (het schep-
pen van waarborgen voor de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer) reeds
eind twintiger-jaren wordt onderschreven, heeft het zeer lang geduurd voordat
de wet met een zodanige strekking is ingevoerd. Pas in 1961, wanneer de
Benelux Studiecommissie een ontwerp van de Gemeenschappelijke Bepalingen
heeft geformuleerd, wordt een wetsontwerp ingediend. Hierin worden de
Bepalingen van de dan nog ontwerp Benelux-overeenkomst (1966) bijna
letterlijk overgenomen. Het duurt dan toch nog vier jaar voordat het ontwerp
tot wet wordt verheven en in werking treedt. Maar het is dan weI "een geweldi-
ge sprong vooruit. De verplichte verzekering, de directe actie tegen de verzeke-
raar, de beperking van het beroep op excepties tegenover de gelaedeerde en dan
C ... ) het fonds, dat als het ware zijn beschermende armen uitstrekt om al die
gevallen, die nog door de mazen van de verplichte verzekering heen komen, te
omvatten."!'?

Toch is er kritiek op het huidige stelsel van schadeloosstelling van het
verkeersslachtoffer. Deze kritiek betreft niet zozeer de WAM, maar de aanspra-
kelijkbeidsregels die daaraan ten grondslag liggen. Met name artikel 1401 BW
(oud) (thans 6:162 BW) roept bezwaren op, daamaast vormt de schadebereke-
ning een knelpunt bij de afwikkeling van verkeersongevallen. Voorstellen ter
verbetering van de positie van het verkeersslachtoffer betreffen wijzigingen in
het aansprakelijkbeidsregime: een risico-aansprakelijkbeid of een verkeersverze-
kering. Aan beide stelsels kleven voors-en-tegens. Afbankelijk van het doel dat
men beoogt te bereiken is er meer voor het ene of meer voor het andere

114 Zie hierover: I.C.M. Lubbers, Schaderegeling inzittenden. Hb. Schadereg. Motorr., biz.
520-114.
us Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, biz. 36-42; M. Dijkstra, Stelsel-
herziening in verkeersaansprakelifkheidi, VR 1990, biz. 291-293.
116 HTK 1959-1960, biz. 2135.
1\1 Minister Beerman, HTK 1962-1963, biz. 2235.
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verkeersaansprakelijkheidsysteem te zeggen.!"
Kiest de minister van Justitie met bet oog op boek 6 BW en de aanslui-

ting met bet buitenland voor een stelsel van risico-aansprakelijkheid, voor een
stelsel van verkeersverzekering op grond waarvan de benadeelde van zijn eigen
verzekeraar scbadevergoeding kan vorderen, is ook bet een en ander te zeg-
gen.!" Doorgaans zal de betaling niet in een conflictueuze sfeer plaatsvinden.
Bovendien kan de benadeelde uitkering verlangen wanneer bij zonder aanleiding
onopzettelijk in een sloot rijdt en derbalve geen aansprakelijke partij tegenover
zicb beeft. Een ander voordeel van een dergelijke verzekering is dat de zwart-
rijder wordt gestraft, doordat hij als verzekeringsplicbtige geen aanspraak beeft
op een verkeersverzekeraar. Een nadeel is evenweI dat dit stelsel tot aanzienlij-
ke premiestijging aanleiding zal geven. Om deze kosten in de band te houden
zal het recht op schadevergoeding gelimiteerd dienen te worden.

Zolang de wetgever geen keuze maakt omtrent de vraag hoe de verkeers-
aansprakelijkheid geregeld zal moeten worden, gaat de praktijk en de jurispru-
dentie zijn eigen weg. De Hoge Raad past artikel 31 WVW steeds soepeler toe
en de WAM-verzekeraars bieden de verzekeringsplichtigen de mogelijkheid om
een SVI-verzekering te sluiten. Bovendien brengen zij verkeersverzekeringen op
de markt. 120 Men kan zich zo langzamerhand de vraag stellen of de minister
van Justitie deze ontwikkelingen niet alleen nog maar behoeft te volgen.

\18 Zie de tabel in VR 1990, biz. 310, waarin de argumenten voor en tegen de verschillende
stelsels naast elkaar zijn gezet.
119 1.M. Hoogeboorn, De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen, VR 1992, blz,
320-321; Geen schuld hebben maar toch aansprakelijk zijn. Rechtvaardig of onrecht-
vaardig?, ANWB Kampioen juli 1992, biz. 62-64.
120 Zie Assurantie Magazine van 5 november 1992.

123





Hoofdstuk 4 De toepassing van artikel 6 lid 1
WAM

§ 1 Inleiding

Uit het historisch overzicht is gebleken dat lang v66r de invoering van de
WAM voorstellen zijn gedaan om de belangen van de verkeersslachtoffers te
waarborgen. Uiteindelijk is deze sl ti of er es erming verwezenlijkt door de
regeling in het eerste lid van artik 6 W AM. ij geeft de benadeelde van een
verkeersongeval een eigen recht op . a vergoeding jegens de verzekeraar

oor wle tIe --voIgens (Ie regels van het commune recht vast te stellen aansQra-
ke ijRheld an de gemotonseer e schadeveroorzaker is ..,gm~t. 1 D...e_henade.e1ge
hee aarmee e mogelijkheid om, de aansprakelijke Qersoon asserend, diens
verze eraar aan te spreken tot veioeding van de door hem geleden verkeers-
ScfiaCle. it s steem veronderstelt echter wei dat d b We een. vord~ring
hee jegens iemand die ziJD aansJ?rakelijkheid overeenkomstig de eisen van de
wm hee verze~r. et is met het oog hierop dat de wet een verzekerings-
pfiffit op egt: de gemotoriseerde weggebruiker dient zijn aansprakelijkheid voor
in het verkeer veroorzaakte schade verzekerd te hebben.

Ingevolge artikel 6 lid 1 W AM kan de benadeelde zich wenden tot de
debiteur van zijn eigen e It.eUJ. e wet eeft hem hiertoe een ei en recht.
Hieruit voIgt dat de benadeelde ov~r een action directe beschikt· het gaat niet
om een actIOn 061ique. Een rechtstreeks vorderingsrecht wordt immers, anders

1 Tegen de regeling van het eigen recht voert J.C. van Laer, VA 1956, biz. 120-124, aan dat
het belang van de verzekerde bij de schaderegeling uitgeschakeld wordt, waardoor het voor
hem gemakkelijker wordt om -in strijd met de polisvoorwaarden- zijn aansprakelijkheid
tegenover de benadeelde te erkennen zonder daarover overleg te hebben gehad met de
verzekeraar. De inforrnatieplicht van artikel 8 GB (en WAM) biedt hier, volgens Van Laer,
onvoldoende waarborgen tegen. De verzekeraar zal tegenover de benadeelde tot schadever-
goeding gehouden zijn, terwijl hij in zijn verhouding met de verzekerde wegens schending
van de polisvoorwaarden (namelijk die welke artikel 8 GB en WAM verwoordt) geen
uitkeringsplicht zal hebben. Dit zal, zijns insziens, tot een aanzieolijke stijging van de premie
leiden, want in een herstel van het contractuele evenwicht tussen de verzekeraar en de
verzekerde door middel van een recht van regres heeft Van Laer geen fiducie. Zie evenwel
over de voordelen van een bepaling als artikel 6 lid 1 WAM: G. Cassart, P. Bodson, J.
Pardon, L 'assurance automobile obligatolre de responsabilite civile. Loi du ler juillet 1956,
Bruxelles 1957, biz. 157-158.
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_~,.;c;;,_oblique ingevolge waarvan de crediteur in de plaats van zijn

§ 2 Discussie omtrent de verzekeringsplicht

§ 2.1 Inleiding

Met de invoerin van de ac M beoogt de
wetgever de belangen van het ~rkeersslachtoffer te waarborgen. Deze be aling
sc e evenwe te kort wanneer de schadeveroorzaker niet verzekerd blijkt te
zi"n. In dat geval ont6reekt imriiers eeri verzeKeraar die voor de schuld vmr-de
gemotoriseer e we ebruiker fliaftet' -(lnStaat)~ Oiii oeze sitmltre e-vourlromen
heeft de wetgever artikel 6 lid 1 WAM '"iiieteen verzekermgsp ic t geco . bi-
neerd. e gemo onseer e wewbrutkerlent zljil'aanspra elijlffieia voor in het
verkeer veroorzaakte schade te verzekeren. Op deze wijze wordt here t dat,
wanneer IJ sc a e veroorzaakt ter zake waarvan hij aanspra elijk IS en een
vordering op zijn verzekeraar heeft, de benadeelde zijn eigen vorderin tot
schadevergo fig 0 eze verzekeraar kan verhalen.

e verzekeringsplicht en de action directe zorgen samen voor de bescher-
ming van het slachtoffer tegen de oninbaarheid van zijn vordering. Dit blijkt
Diet aIleen uit de werking van de directe actie, het vloeit tevens voort uit de
strekking van de WAM-verzekering. "Zij is voor alles een maatregel ter
bescherming van de benadeelden."? Zou in verband hiermee een rechtstreeks

2 Toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, blz. 39. Zie ook MvT, BHTK
1960-1961, 6342, nr. 3, blz. 10. Volgens P.N. de Vries d'Amblee, diss. 1938, biz. 221,
"spreekt het wel vanzelf, dat het eerste wat men za1 hebben te doen om deze belangen (van
de benadeelde -CPR) 'veilig te stellen" is te zorgen, dat er steeds een verzekeraar is, die de
schade za1 hebben te vergoeden; m.a.w. de eerste stap, welke men za1 hebben te doen om de
(verkeers)slachtoffers onder alle omstandigheden een schadeloosstelling te geven, is het voor-
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vorderingsrecbt ontbreken, dan blijft voor de benadeelde het risico bestaan dat
de verzekerde met de verzekeringspenningen verdwijnt en voor eigen gebruik
aanwendt, of dat bet door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in de failliete
boedel van de verzekerde valt. Een verplicbte verzekering gecombineerd met
een action directe voorkomt deze onzekere factoren. Voor zijn scbadeloos-
stelling is de benadeelde niet meer afhankelijk van de aansprakelijke persoon;
bij kan zijn vordering jegens de scbadeveroorzaker op diens verzekeraar
verhalen.'

§ 2.2 Argumenten voor en tegen de verzekeringsplichi

De discussie omtrent de invoering van een verzekeringsplicbt is reeds in de
twintiger jaren begonnen en werd met name gevoerd over de vraag of de
gemotoriseerde weggebruiker verplicbt kon worden tot bet sluiten van een
aansprakelijkbeidsverzekering. Tegen deze verzekeringsplicbt werd aangevoerd
dat de mentaliteit van de bestuurder er een zou worden van 'eenmaal verze-
kerd, ben ik voor verdere gevolgen gevrijwaard'. 4 Een ander bezwaar tegen
'een dergelijke dwangverzekering? was dat de burger al zoveel verzekeringen
moest sluiten. Nog een verplichte verzekering zou onwenselijk" zijn en een in-
breuk op de contractsvrijheid maken. Bovendien was men van mening dat er
nauwelijks nog onverzekerde automobilisten waren.? Verder werden ook eco-
nomiscbe argumenten aangevoerd: bet autorijden zou door bet stijgen van de
premie te duur worden, wat nadelige gevolgen zou hebben voor de auto-indus-
trie. Voorts zou de invoering van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
hoge kosten meebrengen."

De voorstanders van de verplichte autoverzekering achtten een dergelijke

schrijven van een verplicbte W.A.-verzekering voor aile schadeveroorzakers-in-den-dop. "
3 Hoewel de verkeersslachtofferbescherming in vele landen inderdaad is bereikt door in
eerste instantie een verzekeringsplicht in te voeren (bijvoorbeeld in Noorwegen (1912),
Denemarken (1918), Zweden (1929) en Luxemburg (1932», kunnen de belangen van de
benadeelde ook gewaarborgd worden door hem aIlereerst een eigen recht toe te kennen (zoaIs
in Frankrijk). In Belgie (Wet van 1 juli 1956, recentelijk vervangen door de Wet van 21
november 1989, B.S. van 8 december 1989) en in Nederland (Wet van 30 mei 1963) zijn de
action directe en de verplichte verzekering tegelijkertijd ingevoerd.
4 Van Dis, HTK 1932-1933, biz. 1146; I.W. Holleman, Prae-advies uitgebracht op den
Achtsten Verzekeringsdag van 17 october 1931, De invloed van schuld van den verzekerde
op de gehoudenheid van den verzekeraar, in het bijzonder bij de automobielverzekering, VA
1932, biz. 35-37; I.C. van Laer, VA 1956, blz. 125, 129; P.N. de Vries d' Arnblee, diss,
1938, biz. 231.
S Van Dis, HTK 1931-1932, biz. 684.
6 Van Dis, HTK 1932-1933, biz. 1146.
7 A. van Wulfften PaIthe, Yerpliciue automobielverzekering of een eenvoudiger oplossing?,
Economisch-Statistische Berichten 1935, biz. 1002. Anders: N.R.H. van Essen, Adv.bl.
1934, biz. 93.
8 I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 250, vraagt zich af of deze kosten de maatregel aIs
geheel verwerpelijk maken.
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verzekering gewenst en "zeer noodig".? Zij meenden dat roekeloos rijgedrag
als gevolg van invoering hiervan Diet in de lijn van de verwachtingen lag. 10

De verkeersveiligheid achtten zij van meer factoren afuankelijk dan aileen de
wetenschap verzekerd te zijn tegen in het verkeer veroorzaakte schade. II

Daamaast zou een eventueel strafrechtelijk optreden", premieverhoging, het
opzeggen van de verzekering en het uitsluiten van opzettelijk veroorzaakte
schade" voldoende afschrikken. Daar kwam nog bij "dat de verantwoordelijk-
heid in zedelijke zin in onverminderde mate op de weggebruikers blijft rusten.
Ook burgerrechtelijk blijft de bestuurder van een motorrijtuig volledig aanspra-
kelijk tegenover een benadeelde (... )".14 Het kostenaspect beschouwden de
voorstanders evenmin als een bezwaar tegen de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering. Wanneer een automobilist zijri voertuig aan de kant zou moeten
zetten, omdat hij de premie Diet kan betalen, was te verwachten dat hij evenmin
in staat geweest zou zijn de door hem in het verkeer veroorzaakte schade te
vergoeden. IS

Het was met name het streven naar het waarborgen van de belangen van
de verkeersslachtoffers dat v66r de verzekeringsplicht pleitte. Duys stelde
hierover: "Het is meer dan verschrikkelijk, te lezen, dat bij auto-ongelukken de
gelaedeerde geen verhaal heeft, omdat van een kikker nu eenmaal geen veeren
zijn te plukken." 16 Wanneer de gemotoriseerde weggebruiker zijn aanspra-
kelijkheid moest verzekeren, wist het slachtoffer tenminste dat Diet de schade-
veroorzaker maar diens verzekeraar in beginsel draagplichtig was voor de
verkeersschade. Deze bescherming was wenselijk geworden door de toename
van het aantal emstige verkeersongevallen en de "waarheid (... ) dat de mensch,
die dagelijks te midden van geregeld voorkomende gevaarlijke toestanden ver-
keert, daaraan zoodanig gewent, dat hij zich niet meer voortdurend rekenschap
geeft van de gevaren, waaraan hij is blootgesteld" .17

V66r de verzekeringsplicht pleitte tevens, dat hij aansloot bij het algeme-
ne gebruik om vrijwillig een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. De

9 Duys, HTK 1932-1933, biz. 418. W. Nolst Trenite, Adv.bl. 1934, blz. 127, acht een
verplichte aansprakelijkheidsverzekering op zichzelf wenselijk, doch acht daarvoor een
regeling omtrent het toezicht op het verzekeringsbedrijf onontbeerlijk en wi! voorts de
resultaten in andere landen bezien.
10 Zie 1.1. Bredius, De invloed van de verkeerswetgeving op het streven IUUlr veilig verkeer,
VA 1957, biz. 63.
1\ B. Wachter, RM Themis 1962, biz. 306.
12 Van Itallie-van Embden, HTK 1931-1932, biz. 671, HTK 1932-1933, bIz. 412; Vos, HTK
1931-1932, biz. 693; Reymer, HTK 1931-1932, biz. 701; 1. den Dulk, diss. 1929, biz. 48;
I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 248; B. Wachter, RM Themis 1962, biz. 306.
13 1. den Dulk, diss. 1929, biz. 48. Volgens P.N. de Vries d'Amblee, diss. 1938, biz. 231,
zal de kans op opzettelijk toegebrachte schade stijgen, wanneer het sluiten van een aanspra-
kelijkheidsverzekering verplicht gesteld wordt.
14 MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, bIz. 5.
IS J. den Dulk, diss, 1929, blz. 48-49; N.R.H. van Essen, Adv.bl. 1934, blz, 105; J.Ev.M.
Lippmann, diss, 1951, biz. 245-246.
16 HTK 1932-1933, blz. 418.
17 N.R.H. van Essen, Adv.bl. 1934, blz, 91, citeert hier de wetgever van de vorige eeuw.
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meeste gemotoriseerde weggebruikers hadden hun aansprakelijkheid als bestuur-
der reeds verzekerd om zich te beschermen tegen vorderingen van derden voor
door hen veroorzaakte verkeersschaden. In economische beschouwingen werd
juist hiernaar verwezen -en niet naar de bescherming van de slachtoffers- als
rechtvaardiging voor het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzeke-
ring." Iemand sluit namelijk een verzekeringsovereenkomst uit risico-aversie.
De verschuiving van het risico naar de verzekeraar heeft voor een risico-
mijdend persoon tot gevolg dat hij aan het maatschappelijk verkeer kan (blij-
yen) deelnemen zonder dat de kans op inkornens- en vermogensschade wordt
vergroot. Hoewel risico-aversie persoonsgebonden is, blijkt dat vele gemoto-
riseerde weggebruikers zich verzekeren tegen het risico dat zij aansprakelijk
worden gesteld voor de door hen in het verkeer veroorzaakte schade. Het is
immers waarschijnlijk dat hun vermogen en inkomen te laag zullen zijn voor de
vaak hoge vorderingen tot schadevergoeding. Een wettelijke verplichting tot het
sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verandert daarom weinig aan de
vrije werking van verzekeringen. En voor hen die hun aansprakelijkheid nog
niet verzekerd hebben, is een dergelijke verplichting alleen maar wenselijk. Zij
worden beschermd tegen de schade die zij zullen lijden, wanneer zij door hun
gedrag verkeersschade aan derden berokkenen en daarvoor aansprakelijk
worden gesteld. Bovendien lopen zij niet het gevaar dat zij door een verkeerde
waardering van het risico, of onvoldoende informatie, van het sluiten van een
aansprakelijkheidsverzekering afzien."

§ 2.3 Yerzekeringspllchtigen in de WAM

Aanvankelijk legde de WAM de verzekeringsplicht op de eigenaar van het
motorrijtuig en "met op de houders of gebruikers daarvan. "20 Het nadeel
hiervan was echter dat de eigenaar ook een WAM-verzekering moest sluiten,
wanneer een ander het motorrijtuig duurzaam gebruikte. Zelfs wanneer hij met
de gebruiker had afgesproken dat deze de aansprakelijkheid waartoe het
voertuig in het verkeer aanleiding kan geven zou verzekeren als bedoeld in de
WAM, deed de eigenaar er verstandig aan te controleren of er inderdaad een
verzekering was gesloten. Zijn verplichting was namelijk aIleen voor de duur

18 Zie M. Faure, R. Van den Bergh, Objeaieve Aansprakelijkheid, VerpJichJe Vetzekering en
Veiligheidsregulering, Recht en Economie, Deel 2, Antwerpen-Apeldoom 1989, nrs. 291-
300; R. Van den Bergh, M. Faure LL.M., Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor
Burgerlijk Recht, De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheld: een rechtseco-
nomische analyse, Lelystad 1990, bIz. 24-32.
19 Een ander economisch argument v66r de verzekeringsplicht kan gevonden worden in de
insolvabiliteit van de schadeveroorzaker, Indien deze zich niet heeft verzekerd en de
veroorzaakte schade niet zelf kan vergoeden, zal het slachtoffer door zijn eigen sociale
verzekeraar schadeIoosgesteid worden. Dit betekent dat de gemeenschap de verkeersschade
vergoedt. Door de gemotoriseerde weggebruiker te verplichten tot het sluiten van een
aansprakelijkbeidsverzekering wordt voorkomen dat de samenieving de verkeersschade
draagt.
20 MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, blz. 9.
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van de door de bouder gesloten verzekering gescborst. Buiten deze periode kon
de eigenaar strafrecbtelijk vervolgd worden voor bet niet-nakomen van de
verzekeringsplicbt. 21 Het was met bet oog bierop dat de regel dat de verzeke-
ringsplicbt op de eigenaar rustte spoedig werd aangevuld; ook de bouder werd
wettelijk verplicbt tot bet sluiten van de WAM-verzekering.22

Sinds 1984 is de kring van verzekeringsplicbtigen ruimer. 23 De bezitter
van bet motorrijtuig en degene aan wie bet kenteken in de zin van artikel 9 lid
1, sub 1, WVW voor bet motorrijtuig is opgegeven moeten een verzekering
sluiten (artikel 2 WAM). Op de bezitter van bet voertuig en op de bouder van
bet kenteken rust een nevengescbikte verzekeringsplicht." De verplicbting van
de een is gescborst, zolang een door de ander gesloten verzekering met
betrekking tot bet motorrijtuig van kracbt is.25

De bezitter, die veelal tevens de eigenaar zal zijn, is verzekeringsplicbtig,
omdat bet "voor bet bewijs van de niet-nakoming van de verzekeringsplicbt
(... ) soms gemakkelijker (zal) zijn, om bij tegenspraak aan te tonen dat iemand
zicb (feitelijk) als bezitter gedraagt, dan dat bij eigenaar is."26 Voorts rust op
degene aan wie bet kenteken is opgegeven de verzekeringsplicbt. Hierdoor is
bet mogelijk dat in bet geval waarin na overdracbt van bet motorrijtuig de
voormalige bezitter in bet kentekeoregister geregistreerd blijft en de nieuwe
bezitter daardoor onbekend is, tocb een verzekeringsplicbtige aanwijsbaar blijft.
De voormalige bezitter doet er derbalve verstandig aan er op toe te zien dat bet
kenteken van bet motorrijtuig na de overdracbt wordt overgeschreven.

Uit bet tweede lid van artikel 2 WAM blijkt dat de verzekeringsplicbt
van de bezitter is geclausuleerd. Met uitsluiting van de bezitter rust de plicbt tot
bet sluiten van de WAM-verzekering op de bouder ingeval van buurkoop,
vrucbtgebruik of duurzaam gebruik van bet motorrijtuig. Deze opsomming is
enuntiatief" en sluit aan bij artikel 1 onder 7 WVW. Het is evenweI de vraag
of de uitleg die in verband met de Wegenverkeerswet aan bet begrip 'bouder
van een motorrijtuig' is gegeven aansluit bij 'bouder' in de zin van de WAM.

21 Zie ook B. Wachter, De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, VR 1964, blz.
2; MvT, BHTK 1966-1967, 8819, nr. 3, biz. 6.
22 Wet van 22 december 1966, Stb 1966, 559, i.w.tr. 1 januari 1967, gaf een limitatieve
opsomming van verzekeringsplichtige houders..
23 Wet van 30 november 1983, Stb 1983, 614, i.w.tr. 1 juli 1984.
2A Ktg Hoorn 15 augustus 1990, VR 1991, 133 (strafzaak).
25 Deze in artikel 2 lid 4 WAM geregelde schorsing van de verzekeringsplicht geldt ook ten
aanzien van de in lid 2 genoemde houders. Aan artikel 2 lid 4 WAM is naar aanleiding van
het arrest van de Hoge Raad d.d. 11 juni 1968, NJ 1968, 330, m.nt. Enschede, VR 1968,
71, m.nt. Besier (strafzaak), toegevoegd, dat de verplichting tot verzekering niet geschorst is
gedurende het na-risico van zestien dagen na de dag waarop volgens de kennisgeving aan de
Rijksdienst voor het Wegverkeer de verzekering is beeindigd, vernietigd, ontbonden of ge-
schorst. Tijdens dit na-risico blijven de verplichtingen van de verzekeraar jegens de bena-
deelden weliswaar bestaan, er kan -anders dan de Hoge Raad in vermeld arrest overwoog-
met gezegd worden dat de verzekering nog van kracht is (Nota van wijziging, BHTK 1982-
1983, 14281, nr. 7, blz, 4).
26 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, blz. 15.
T1 MvT, t.a.p., biz. 15.
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Weersma en Polak stellen dat "houder in de zin der wet (wegenverkeerswet -
CPR) s tee d s, maar ook s 1 e c h t s degene (is), die zich als zodanig bij de
administratie beeft gequalificeerd en door deze blijkens vorenbedoelde opgave
en afgifte van kenteken en voertuigbewijs als zodanig is erkend, de 'genummer-
de' houder dus. "28

Deze genummerde houder is echter niet de 'houder' waar het tweede lid
van artikel 2 WAM op doelt. In die bepaling worden de houder en de kente-
kenhouder immers afzonderlijk als verzekeringsplichtigen genoemd. Het
Benelux Gerecbtshof interpreteert 'houder' daarom overeenkomstig het nationa-
Ie burgerlijk recht van de verschillende Benelux-Ianden: houder is degene die
zelf of door middel van een ander, een feitelijke heerschappij over de zaak
uitoefent. 29 Een andere uitleg van het begrip 'houder' -bijvoorbeeld degene
aan wie het kenteken is opgegeven- zou aileen maar verwarring scheppen.

Aanleiding voor deze zaak was bet volgende: vH (2) had de nummer-
plaat van baar auto aan haar verloofde (0) uitgeleend. Deze bevestigde de plaat
aan zijn eigen wagen, die niet geregistreerd en bovendien onverzekerd was, om
vervolgens samen met vH te gaan rijden. Tijdens deze rit veroorzaakte de ver-
loofde (0) als bestuurder van het onverzekerde motorrijtuig een ongevaI, waar-
bij vH om het leven kwam. De vraag was of haar nabestaanden schadever-
goeding konden vorderen van het Waarborgfonds. Het fonds meende van niet.
Het beschouwde vH als houder van het motorrijtuig dat het ongeval had veroor-
zaakt, in welke hoedanigheid haar geen recht op uitkering toekwam (artikel 26
jO 4 WAM (oudj).

Door het Hof van Cassatie voor de vraag gesteld of deze opvatting juist
is, overweegt het Benelux Gerechtshof "dat de enkele omstandigheid dat een
persoon die voor een motorrijtuig een nummerplaat of een ander, voor het
gebruik van dat motorrijtuig vereist, stuk uitIeent, niet volstaat om hem te
kunnen aanmerken als houder van dat motorrijtuig". Voor houderschap is
vereist "dat hij feitelijke heerschappij over het rijtuig uitoefent." In dit geval
kon niet gesproken worden van feitelijke heerschappij; daarvoor is namelijk
meer nodig dan het nut van de zaak hebben of het als passagier meerijden
wetende dat het motorrijtuig noch geregistreerd, noch verzekerd is. De nabe-
staanden van vH hadden derhalve recht op schadevergoeding.

De gemotoriseerde weggebruiker kan in twee situaties van de verplichting tot
het sluiten van de WAM-verzekering uitgezonderd worden. In de eerste plaats
noemt artikel 2 lid 3 WAM de mogelijkheid van opheffmg van de verzekerings-

28 Weersma-Polak, a.w., blz. 73-74.
29 BenGH 22 december 1981, NJ 1983, 755, m.nt. WMK, VR 1982, 44 (Van Hoote-
gem/Motorwaarborgfonds). Vgl. H. Drion, Kanttekeningen bij de aanstaande 'Wet aanspra-
kelijkheidsverzekering motorrijtuigen', VA 1963, blz. 143: "Men zal m.i. als houder moeten
beschouwen ieder die, zonder eigenaar te zijn, het motorrijtuig in zijn feitelijke macht heeft,
hetzij zelf, hetzij via een ander die het voor hem houdt." Zie artikel 3:107 e.v. BW:
ongekleurd houderschap omvat houden voor zichzelf (bezit) en houden voor een ander (ge-
kleurd houderschap). Het ongekleurde houderschap kan middellijk dan wel onmiddellijk
uitgeoefend worden.
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plicht. Dit geldt voor voertuigen die gedurende een langere periode buiten
gebruik worden gesteld en in het kader daarvan buiten het verkeer (niet op een
weg of terrein) worden geparkeerd." In de tweede plaats kent de WAM drie
categorieen vrijstellingen -artikel 17 e. v. WAM- en is er een algemene
vrijstelling voor wagens die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald in lid 6
van artikel 2 WAM.31 Voor deze voertuigen met buitenlandse kentekens
bestaat geen verzekeringsplicht, mits het Nationale Bureau van Nederland
'tegenover de benadeelden de verplichting op zich heeft genomen de schade,
door die motorrijtuigen veroorzaakt, overeenkomstig de bepalingen van deze
wet te vergoeden'.

De in artikel 17 e.v. WAM geregelde vrijstellingen zien op motorrij-
tuigen die nauwelijks gevaar opleveren, motorrijtuigen die aan de Staat32

toebehoren en op verzekeringsplichtigen die gemoedsbezwaren hebben tegen het
sluiten van een verzekering". Wanneer bijvoorbeeld een motorrijtuig van de
Staat een ongeval veroorzaakt waardoor derden schade lijden, krijgen dezen
dezelfde rechten tegen de Staat als zij anders tegen de verzekeraar gehad
zouden hebben. De Staat wordt derhalve met de verzekeraar gelijkgesteld'";
zij is aansprakelijk voor de fout van de bestuurder, ook at is deze de Staat niet
toe te rekenen." Voorts maakt het voor haar schadevergoedingsplicht -even-

30 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, biz. 12, 16.
31 MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, bIz. 4, acht het criterium 'gewoonlijk in het
buitenland gestaId' van feitelijke aard. Uit artikel 2 lid 7 WAM blijkt dat motorrijtuigen ook
als gewoonlijk in het buitenland gestald worden beschouwd, indien de wagens zijn voorzien
van een kenteken met een beperkte geidigheidsduur. Zie het Besluit van de minister van Ver-
keer en Waterstaat van 5 december 1974/no. A-21V 27 830 Directoraat-Generaal van het
Verkeer (Stert. 10 december 1974, 240), dat in dit verband de motorrijtuigen aanwijst
waarvoor een kenteken is afgegeven met de lettercombinatie BN of GN, met de cijfergroepen
00-01 tot en met 79-99.
32 Uit VV, BHTK 1961-1962, 6342, nr. 5, blz. 6, blijkt dat de vrijstelling niet uitgebreid is
tot motorrijtuigen die aan de provincie, gemeente, waterschappen en andere overheidslicha-
men toebehoren.
33 Zie voor het verschil tussen gemoedsbezwaarden en gewetensbezwaarden: G. Blom-
Starrenburg, Gemoedsbezwaarden, VR 1987, bIz. 286-287. J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951,
bIz. 271, is geen voorstander van een vrijstelling voor gemoedsbezwaarden, omdat hij het
ondoenlijk acht om de gegrondheid van de bezwaren te beoordelen.
34 Wanneer een erkende gemoedsbezwaarde een ongeval veroorzaakt, heeft de benadeelde
jegens hem de rechten die hij anders tegenover de verzekeraar gehad zou hebben (artikel 18
lid I, Iaatste zin j 0 17 WAM). De gemoedsbezwaarde is namelijk aansprakelijk voor schade
waarvoor hij anders een verzekering had moeten sluiten, dat wi! zeggen hij draagt de bur-
gerrechtelijke aansprakelijkbeid, waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan
geven, met uitsluiting van het geval waarin het voertuig door diefstaI of geweldpleging is
verkregen of de bestuurder, van deze delicten op de hoogte zijnde, het voertuig zonder
geldige reden gebruikt (vgl. A.-G. Van Oosten in zijn conclusie bij HR 5 januari 1973, NJ
1973, 176, m.nt HB (BankIErkamps)).
35 Vgl. BenGH 19 januari 1981, NJ 1982, 110, VR 1981, 57 (Belgische StaatlMouffe), in
welk geval een dienstplichtige militair de artikelen 418, 420 Belgisch Strafwetboek (onopzet-
telijk doden of toebrengen van letsel door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg) en 27
Arrete royal, 1 decembre 1975, portant reglement general sur la police de la circulation
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ais voor die van de verzekeraar- geen verschil wie bet motorrijtuig van de
Staat ten tijde van bet ongeval bestuurde. Hierop bestaat evenwel een uitzonde-
ring, wanneer de scbadeveroorzaker bet motorrijtuig door diefstal of geweldple-
ging beeft verkregen dan weI, dit wetende, bet motorrijtuig zonder geidige
reden gebruikte (vgl. artikel 3 lid 1 WAM). 36

§ 3 De verpJichte dekking van de WAM-verzekering

§ 3.1 Inleiding

De verplichte WAM-verzekering kan aIleen geldig gesloten worden bij een
verzekeraar die kan verklaren dat zijn verzekeringsvoorwaarden overeenkomstig
de eisen van de WAM zijn." Welke eisen dat zijn, wordt in bet eerste lid van
artikel 3 WAM omschreven: de verzekering moet dekken de burgerrecbtelijke
aansprakelijkbeid, waartoe het motorrijtuig in bet verkeer aanieiding kan geven,
van iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig,
alsmede van degenen die daarmede worden vervoerd. Deze verzekeringsdek-
king is verplicht voorgescbreven; de verzekeraar en de verzekeringnemer
kunnen er Diet van afwijken. Dit voIgt niet aIleen uit de tekst van artikel 3
WAM -ile verzekering m6et dekken-, maar ook uit artikel 16 WAM. Dit
laat afwijkingen van de bepalingen van de wet slecbts toe, indien de bevoegd-
beid daartoe uit de bepaling zelf blijkt. Deze uitzonderingen zijn in de artikelen
3,4 en 22 WAM geregeld.

De WAM-verzekering moet derbalve dekkiog verlenen voor de schade
die in verband met het gebruik van bet motorrijtuig in het verkeer aan andere
weggebruikers is toegebracbt en waarvoor een van de verzekerden aansprakelijk
is. Het is in verband met deze verplicbte dekking dat de benadeelde over een
eigen recht beschikt. Het eerste lid van artikel 6 'WAM zegt immers dat de
benadeeide dit recbt beeft jegens de verzekeraar 'door wie de aansprakelijkbeid
volgens deze wet is gedekt'. Aangezien de WAM de aansprakelijkbeid van de
verzekerden beperkt tot bet verkeersrisico, dat wil zeggen het risico dat de
verzekerde als gemotoriseerde weggebruiker in bet verkeer teweegbrengt, is bet
bestaan van bet eigen recbt ook aan dit risico verbonden.

routiere (te lang parkeren bij een 'zane de stationnement a duree limitee') had overtreden.
Hofvan Cassatie, le kamer, 14 mei 1981, RW 1981-1982, bIz. 2679 (Belgische StaatlMouf-
fe).
36 Anders: Rb Amsterdam 18 februari 1975, NJ 1975, 503, VR 1977, 27, m.nt. HAB (Staat
der Nederlanden/Verzekeringsmaatschappij Gelderland). In deze zaak had de schadeveroorza-
ker zich meester gemaakt van een langs de kant van de weg geparkeerde militaire jeep. De
Reehtbank overwoog "dat volgens art. 3, eerste lid, WAM de Staat als verzekeraar dient op
te komen voor schade met de litigieuze jeep toegebracht, onverschillig wie ten tijde van het
ongeval deze bestuurde.· De rechter ging derhalve niet in op de vraag of hier sprake was
van diefstal dan weI joy-riding. Ingeval van diefstal zou de Staat eehter niet aansprakelijk
geweest zijn voor de door de benadeelde geleden schade.
11 Artikel 14 lid 2 Wet van 18 december 1986, houdende vervanging van de wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Wet toezicht verzekeringsbedrijf), Stb 1986, 637.
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Hieruit voIgt dat de slacbtoffers niet over bet recbt jegens de verzekeraar
beschikken, wanneer bun scbade geen verband boudt met bet verkeersrisico.
Hoewel bet in de praktijk veelvuldig voorkomt dat de verzekering dekking
verIeent voor door of met bet motorrijtuig veroorzaakte scbade, ongeacbt of bet
ten tijde van bet ongeval in bet verkeer werd gebruikt, ziet artikel 6 lid 1
WAM niet op deze feitelijke dekking. De toepassing van deze bepaling is
beperkt tot verkeersscbade; alleen ter zake van deze scbade beschikt de bena-
deelde over bet eigen recbt. Voor de uitoefening van bet eigen recbt is boven-
dien vereist dat een van de verzekerden aansprakelijk is voor de door de
benadeeide geleden scbade. Dit doet de vraag rijzen wie tot de kring van
verzekerden beboort. Hierop zal in paragraaf 3.2 worden ingegaan. De paragra-
fen 3.4 en 4 zullen vervolgens over de verkeersscbade gaan.

§ 3.2 Kring van verzekerden

De WAM-verzekering dekt de burgerrecbtelijke aansprakelijkbeid van de
bezitter, bouder, bestuurder en passagier" van bet verzekerde motorrijtuig.
Tot de kring van verzekerden beboren derbalve de inzittenden en de recbt-
bebbenden op bet voertuig. Wanneer een van ben in bet verkeer scbade aan
derden berokkent, is zijn aansprakelijkbeid gedekt en is er in beginsel een
verzekeraar tegen wie de benadeeiden kunnen ageren.

Het is in bet belang van de slacbtofferbescberming dat bet begrip
'verzekerde' ruim is geformuleerd. Hoe groter de kring van verzekerden, boe
ruimer bet toepassingsgebied van de WAM. Het Benelux Gerecbtsbof beeft in
1986 op deze ruime verplicbte dekking gewezen, toen bet overwoog dat een
verzekering niet aan de Gemeenscbappelijke Bepalingen -en de WAM-
beantwoordt, wanneer zij aIleen de aansprakelijkbeid dekt van de verzekering-
nemer (en diens ecbtgenoot en inwonende kinderen) als bestuurder van elk aan
derden toebeborend motorrijtuig. "Dat immers, zowel deze (Benelux -CPR)
Overeenkomst als de daarbij behorende Gemeenscbappelijke Bepalingen uitgaan
van en uitsluitend betrekking bebben op een verzekering waarvan bet onder-
werp is de burgerrecbtelijke aansprakelijkheid waartoe een bepaald motorrijtuig
aanieiding kan geven.r " Dit veronderstelt dat de verzekering niet aIleen de

38 Het passagiersrisico is naar aanleiding van een opmerking in het VV, BHTK 1961-1962,
6342, nr. 5, blz. 11, in de wet opgenomen (MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, blz. 9).
39 BenGH 17 maart 1986, NJ 1986,515, m.nt. G, VR 1987, 108 (OMlLloyd-Wigham). In
dezelfde zin MvA, BHTK 1982-1983, 14281, nr. 6, biz. 15. Wanneer een evenement zowel
door een dergelijke rijbewijsverzekering als door een WAM-verzekering gedekt wordt, acht
de Hoge Raad blijkens zijn arrest d.d. 12 april 1985, NJ 1985, 867, m.nt. G, VR 1986, 4,
m.nt. vWvC, S&S 1985, 84 (HoUand/Korstanje), artikel 277 K niet van toepassing. Dit
betekent dat de verzekerde zelf kan bepalen wie van beide aansprakelijkbeidsverzekeraars hij
tot schadevergoeding zal aanspreken, "met dien verstande dat hij in totaal niet meer mag
ontvangen dan zijn schade, voor zover verzekerd, beloopt," Zie voorts BenGH 10 december
1990, VR 1992, 83 (OM/Cuyvers), dat de Gemeenschappelijke Bepalingen niet van
toepassing acht op een AVP-verzekering waarin ook dekking wordt verleend voor door
verzekerden (dat is het gezin van de verzekeringnemer) aan derden veroorzaakte schade,
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aansprakelijkheid dekt van de verzekeringnemer, maar van iedere bezitter,
iedere houder, iedere passagier en iedere bestuurder (behoudens enkele in de
wet genoemde uitzonderingen). Hieruit voigt ook dat een verzekering die een
zogenaamd 'exclusief besturen-beding' bevat, dat wil zeggen dat de verzeke-
ringsdekking wordt beperkt tot de verzekeringnemer (dat is de eigenaar) met
uitsluiting van iedere andere bestuurder, niet aan de eisen van de WAM
beantwoordt.f

De wetgever beoogt bij de categorie 'bestuurder'"! een ruime toepas-
sing. Hij maakt geen onderscheid tussen een gemachtigde en een niet-gemach-
tigde bestuurder. 42 Of degene die achter het stuur zit toestemming van de
rechthebbende heeft gekregen tot het besturen van het motorrijtuig, is niet van
belang: hij is 'verzekerde'. De zoon die pas zijn rijbewijs heeft gehaald en in
strijd met de afspraak met zijn vader enige rij-ervaring opdoet in diens auto, is
derhalve verzekerd. Ook de werknemer die de bedrijfswagen voor prive-doel-
einden gebruikt terwijl dat voertuig hem aileen ter beschikking is gesteld in het
kader van zijn werkzaamheden, weet zich verzekerd."

Voorts wordt de aansprakelijkheid gedekt van de passagier." Hierbij

indien de verzekerden een voertuig besturen zonder de daartoe wettelijk vereiste leeftijd te
hebben bereikt en buiten medeweten van hun ouders, van de personen die re onder hun
hoede hebben en van de houder van het voertuig. Zie tevens BenGH 10 mei 1993, NJ 1993,
401 (Royale BelgelWinterthur).
40 Het BenGH 30 november 1990, NJ 1991, 472, m.nt. MMM, VR 1991, 85, Vrb 1991,
biz. 22 (SchonslLecok), voegt er evenwel aan toe dat de feitenrechter de verzekeringsover-
eenkomst die een dergelijk beding bevat in de verhouding tussen de verzekeraar en de
benadeelde toch als een verzekering kan beschouwen waarbij de burgerrechtelijke aansprake-
lijkbeid is gedekt waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven. "Tegenover een benadeelde
heeft (de verzekering dan -CPR) te gelden als een verzekering in de zin van de Gemeen-
schappelijke Bepalingen, ook als de verzekeringsovereenkomst onvoldoende dekking geeft
doordat zij niet ten volle voldoet aan de in art. 3 gestelde voorwaarden. "
41 Bestuurder is degeen die feitelijk achter het stuur zit. De Hoge Raad spreekt in zijn arrest
d.d. 12 juni 1990, NJ 1991, 29 (strafzaak), ook van een bestuurder (in de zin van artikel 1
WVW) in het geval waarin iemand naast een auto lopend deze voortduwde, "terwijl hij door
het geopende raarn van het linkerportier het stuurwiel van de auto bediende en de motor van
het voertuig in werking was. Dusdoende was verdachte in staat dat voertuig (weliswaar niet
snel) vooruit of achteruit te bewegen, dan weI sill te laten staan, terwijl hij tevens het
voertuig van richting kon laten veranderen en (mede daardoor) kon bepalen op welke plaats
op de weg dat voertuig zich bevond.·
42 Dit blijkt met name hieruit dat de wetgever alleen de aansprakelijkbeid van de bestuurder,
die door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft verkregen of die, dit
wetende, het motorrijtuig zonder geldige reden gebruikt, uitdrukkelijk uitsluit.
43 Vgl. de toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 37.
44 Rb Maastricht 15 juni 1967, NJ 1969, 74 (La Paix/Consten), beschouwt degene die
toezicht houdt op het rijden door de feitelijke bestuurder als passagier. Het is echter meer in
overeenstemming met de WVW om degene onder wiens onmiddellijke toezicht wordt
gereden als -juridisch- bestuurder te beschouwen (artikel 1 sub 6 WVW). Wanneer
bijvoorbeeld een leerling een ongeval veroorzaakt is de instructeur als juridische bestuurder
daarvoor aansprakelijk -en niet als passagier- en zal zijn WAM-verzekeraar op die grond
tegenover de benadeelde aansprakelijk zijn. RvT 3 maart 1986, uitspraak nr. 1-86/7, VR
1986, 158, acht het oordeel van de AVP-verzekeraar niet in strijd met de goede naam van
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kan gedacht worden aan de situatie waarin een passagier zonder op te letten het
portier van het motorrijtuig opent en daarbij een passant schade berokkent, of
de situatie waarin bij plotseling de handrem aantrekt waardoor het voertuig in
een slip raakt en schade aan een lantaarnpaal veroorzaakt."

§ 3.3 BurgerrechteJijke aansprakelijkheid van de verzekerde

Voor toepassing van de WAM is vereist dat een van de verzekerden burger-
rechtelijk aansprakelijk is voor de door de benadeelde geleden schade. De term
'burgerrechtelijke aansprakelijkheid' is in Nederland niet gebruikelijk. Zij is uit
de Benelux-overeenkomst (1966) overgenomen en beoogt aan te geven "dat in
casu slechts de civielrechtelijke aansprakelijkheid in het geding is en niet de
strafrechtelijke. "46 Dit blijkt ook uit de officiele betiteling van de Nederlandse
WAM, waar het gaat om de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprake-
lijkheid inzake motorrijtuigen. De wet regelt derhalve de aansprakelijkheidsver-
zekering die dekking verleent voor uit het gebruik van motorrijtuigen voort-
vloeiende schade die aan de verzekerde toegerekend kan worden.

De vraag of, en zo ja in hoeverre, de verzekerde aansprakelijk is voor de
met het voertuig veroorzaakte schade wordt niet door de WAM maar aan de
hand van het commune recht beantwoord. Hierbij spelen de uit artikel 31
WVW voortvloeiende verplichting tot vergoeding van de bij een ongeval met
een gemotoriseerd voertuig door de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemer
geleden schade en de in artikel 6: 162 BW geregelde aansprakelijkheid, een
belangrijke rol. 47 Voor toepassing van de BW-bepaling is vereist dat de verze-
kerde een onrechtmatige daad heeft gepleegd, dat wit zeggen dat hij een
inbreuk heeft gemaakt op een recht, een handeling heeft verricht of juist heeft
nagelaten in strijd met een wettelijke plicht dan wei heeft gehandeld in strijd
met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer be-
taamt. Zo is de bestuurder van een motorrijtuig aansprakelijk voor de schade
die een passagier lijdt naar aanleiding van een aan de bestuurder te wijten
ongeval, Er bestaat geen aanleiding om op deze regel een uitzondering te
maken, wanneer de passagier de moeder van de bestuurder is die met deze
laatste in gezinsverband leeft en op bet moment van bet ongeval kosteloos

het schadeverzekeringsbedrijf "dat een kind, dat op een parkeerplaats vanaf de achterbank
naar voren klimt en vervolgens (... ) de versnellingspook in de neutrale stand zet, de status
van passagier behoudt en niet als bestuurder is aan te merken." Aangezien de AVP-verzeke-
raar de aansprakelijlcheid van de passagier slechts dekte, indien zij niet door een andere
verzekering werd gedekt, was hij niet tot schadevergoeding gehouden. In dit geval viel de
aansprakelijlcheid immers ook onder de WAM-dekking.
45 B. Wachter, VR 1964, biz. 3, noemt ook het geval waarin een passagier verkeerde aanwij-
zingen aan de bestuurder geeft waardoor deze een ongeval veroorzaakt.
46 MvA, BHTK 1962-1963, 6342, or. 6, biz. 1. Zie ook Rb Rotterdam 19 april 1974, NJ
1975, 515 (De ProvinciaielHaasnoot).
47 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, or. 3, biz. 9, wijst er op dat ook contractuele aansprake-
lijkheid door de WAM-verzekering wordt gedekt, bijvoorbeeld aansprakelijkheid uit overeen-
kornst tot vervoer van personen. Zo ook H. Orion, VA 1963, biz. 136.
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meereed." Voor de WAM-verzekeraar, die dekking verleent voor de aan-
sprakelijkheid van de bestuurder, betekent dit dat hij jegens de moeder tot
schadevergoeding is gehouden."

Van aansprakelijkheid wegens schending van hetgeen volgens onge-
schreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, was sprake in het geval
waarin iemand zijn bromfiets onbeheerd en onafgesloten in een onbewaakte
fietsenstalling bij het NS-station had gestald. Ben passant stal het voertuig en
veroorzaakte een dag na de diefstal als bestuurder van de bromfiets een ongeval
waarbij schade werd toegebracht aan een personenauto. Het Hof achtte de
bezitter van de bromfiets aansprakelijk voor de gevolgen van dit ongeval. Het
overwoog dat "de mate van waarschijnlijkheid, dat de handelwijze van Kok tot
gevolg zou hebben, dat jeugdige en onervaren rijders met de bromfiets zouden
gaan rijden en een ongeluk zouden veroorzaken zo groot (was), dat Kok voor
de gevolgen van het ongeluk aansprakelijk moet worden geacht." so Daar de
aansprakelijkheid van de bezitter door een WAM-verzekering gedekt werd, kon
de verzekeraar door de benadeelde tot schadevergoeding aangesproken worden.

De verzekerde kan voorts aansprakelijk zijn voor gedrag van anderen, of
voor zaken die hij onder zijn toezicht heeft. Dit deed zich bijvoorbeeld voor
toen een minderjarig kind met het motorrijtuig van zijn ouders schade veroor-
zaakte en deze laatsten aansprakelijk werden geacht op grond van de omstan-
digheid dat zij hun kind geen goede opvoeding hadden gegeven (artikel 1384
Belgisch Burgerlijk Wetboek; vgl. artikel 6: 169 lid 2 BW). In dit geval kon de
schadelijdende partij zich tot de WAM-verzekeraar van de ouders wenden. Het
Benelux Gerechtshof overwoog: "dat in de verplichting tot het dekken van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het motorvoertuig door
de verzekeraar mede is begrepen de aansprakelijkheid van de eigenaar, berus-
tende op een bepaling van de nationale wet die de vader en de moeder verant-
woordelijk verklaart voor de schade veroorzaakt door hun minderjarig kind.'?'

48 HR 11 april 1975, NJ 1975, 373, m.nt. GIS (Zopp/Mijnwerkersfonds). De Hoge Raad
overweegt voorts dat de genoemde omstandigheden wel een rol kunnen spelen bij het bepalen
van de omvang van de te betalen schadevergoeding, "maar alleen voor zover de vermogens-
toestand van de aansprakelijke persoon van dien aard is, dat het mede gezien deze omstan-
digheden Dietgerechtvaardigd lOU zijn, haar de volledige schade te doen vergoeden.·
49 Vgl. ook Rb Rotterdam 19 april 1974, NJ 1975,515 (De ProvincialelHaasnoot), waarin de
WAM-verzekeraar aansprakelijk werd geacht voor de schade die de won had geleden toen
hij als passagier met zijn vader meereed en gewond raakte bij een ongeval waarvoor deze
laatste aansprakelijk was.
50 Hof 's-Gravenhage 2 februari 1984, NJ 1985, 344, VR 1984, 137 (NS-station). Vgl. HR 2
december 1966, NJ 1967, 42, m.nt. GJS, VR 1967, 23, m.nt. P (Haringkar). Zie ook W.G.
Belinfante, Enkele juridische aspecten van het wetsontwerp aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen, VA 1962, biz. 292, noot 3; H. Drion, VA 1963, biz. 144.
SI BenGH 21 december 1990, NJ 1991,428, m.nt. MMM, VR 1992,96, Vrb 1991, biz. 22
(Be1gische Boerenbond/Ford Tractor Belgium). Vgl. de toelichting op de Benelux-overeen-
komst.rl'rb 1966, 178, biz. 37.
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§ 3.4 Yerkeersrisico

De WAM-verzekering dekt de uit het civiele recht jegens de benadeelde
voortspruitende aansprakelijkbeid van een van de verzekerden, mits zij betrek-
king heeft op met het motorrijtuig verrichte handelingen. De strekking van de
wet is immers de rechten van de slachtoffers van ongeval1en, die door motorrij-
tuigen zijn veroorzaakt, te waarborgen."

Aanvankelijk bleek niet duidelijk uit de wetstekst of de schade waarop de
WAM van toepassing was in verband met het verkeer moest zijn toegebracht.
Deze vraag rees in de zaak waarin ene Cordes schade had geleden doordat zijn
hand tussen het portierraam van een geparkeerd staande auto bekneld was ge-
raakt, toen een inzittende dit dichtdraaide juist op het moment dat Cordes zijn
hand naar binnen stak om afscheid te nemen. Was bier sprake van een schade
waarvoor de WAM-verzekering dekking bood?

Bij de beantwoording van deze vraag wees de Rechtbank Zwolle er op
dat de wet de belangen van de slachtoffers in het verkeer beoogde veilig te stel-
len. De wettelijke regeling strekte zich derhalve niet uit tot elke aanspra-
kelijkheid van de verzekerde, maar beperkte zich tot schade die met het verkeer
verband bield. Voor toepassing van de WAM verlangde de rechtbank dan ook
een relatie tussen het motorrijtuig en het verkeer. Het moest gaan om een "risi-
co eigen aan het motorverkeer. Dat het hier het raam van een motorrijtuig
betreft, maakt daarom nog niet dat de WAM toepasselijk is. ,,53 De hand van
Cordes had immers ook onder andere omstandigheden bekneld kunnen ra-
ken. 54 Het was bierom dat de Rechtbank de schade niet onder de verplichte
WAM-dekking begreep. Het gevolg was dat de benadeelde een eigen recht
jegens de verzekeraar ontbeerde.

Naar aanleiding van dit vonnis is de WAM gewijzigd en is het verkeers-

S2 Vgl. Preambule, Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178.
S3 Rb Zwolle 3 april 1974, NI 1975, 263 (pols tussen portierraam). Hierbij zij evenwel
opgemerkt dat de WAM-polis in de praktijk dikwijls een ruimere dekking biedt, namelijk de
aansprakelijkheid voor door of met het motorrijtuig veroorzaakte schade. Bij deze feitelijke
dekking speelt de verwezenlijking van het verkeersrisico geen rol. Dit was ook de reden
waarom in een vergelijkbaar geval (Bindend Advies 17 februari 1981, TvA 1982/1, nr. 3
(Duim bekneld) het letsel, dat Shad opgelopen doordat zijn duim bekneld was geraakt toen
I de kofferbak of het portier dichtgegooide, weI onder de WAM-polis begrepen werd. Vgl.
I.H. Wansink, diss. 1987, bIz. 203.
Sol De Verbondscomrnissie Samenloop 10 juli 1991, VR 1993, 81 (Beknelde vinger),
oordeelde evenwel anders in het geval waarin de bestuurder van een motorrijtuig -met de
bedoeling om meteen door te rijden- even was uitgestapt om een passagier uit de wagen te
helpen. Deze laatste sloeg vervolgens zijn portier dicht, ten gevolge waarvan een Yinger van
de bestuurder bekneld raakte. De Verbondscomrnissie meende dat het letsel met het motorrij-
tuig was veroorzaakt, terwijl dit aan het verkeer deelnam en stelde de (verplichte) WAM-
verzekeraar aansprakelijk. In dit kader kan de vraag gesteld worden of de uitgestapte
bestuurder nog 'bestuurder' is als bedoeld in artikel 4 WAM. Deze vraag is van belang
omdat deze bepaling de verzekeraar de mogelijkbeid biedt om de aansprakelijkbeid uit te
sluiten voor persoonsschade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het
ongeval veroorzaakt.
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nsico expliciet in artikel 3 lid 1 WAM verwoord." Er wordt thans bepaald
dat de verzekering de aansprakelijkheid moet dekken, waartoe het motorrijtuig
in het verkeer aanleiding kan geven. Schaden die door motorrijtuigen zijn
veroorzaakt, maar waarbij de relatie met het verkeer ontbreekt, worden niet
onder de verplichte WAM-dekking begrepen.

De woorden 'in het verkeer' komen niet voor in de Gemeenschappelijke
Bepalingen van de Benelux-overeenkomst (1966). Toch blijkt uit de strekking
van deze Bepalingen dat deze uitsluitend zien op de aansprakelijkheid in
verband met het verkeer. In 1984 wordt dit door het Benelux Gerechtshof
bevestigd, waar het overweegt: "dat - gelijk mede blijkt uit de Gemeenschap-
pelijke Toelichting waarin menigmaal sprake is van 'verkeersslachtoffers' - de
strekking van de Benelux-Overeenkomst en de daarbij behorende Gemeen-
schappelijke Bepalingen is, in de drie landen door middel van een verplichte
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid een in hoofdzaken overeenstem-
mende bescherming te geven aan de slachtoffers van het gemotoriseerde
verkeer; dat een bescherming ter zake van schade die wei is veroorzaakt door
een motorrijtuig, maar zonder dat deze schadeveroorzaking verband houdt met
de deelneming van het motorrijtuig aan het verkeer als bedoeld in art. 2 par. 1
eerste zin GemeenschappeIijke Bepalingen, buiten eerdergenoemde strekking
van deze regeling valt; dat dan ook de aansprakelijkheid voor schade, ver-
oorzaakt bij het manoeuvreren van een motorrijtuig, zonder dat sprake is van
deelneming door dat motorrijtuig aan het verkeer, niet is een aansprakeIijkheid
welke krachtens art. 3 par. 1 Gemeenschappelijke Bepalingen moet zijn ge-
dekt. ,,56 Uit deze overweging blijkt dat het door de verplichte verzekering
gedekte verkeersrisico is verwezenlijkt, wanneer de schade door een motorrij-
tuig is veroorzaakt (§ 3.4.2) dat ten tijde van het ongeval aan het verkeer
deelnam (§ 3.4.1).57

§ 3.4.1 Verkeersdeelneming

'Verkeersdeelneming' is synoniem voor 'verkeersrisico'; van het schade-
veroorzakende motorrijtuig moet gezegd kunnen worden dat het ten tijde van
het ongeval aan het verkeer deelnam, wil het verkeersrisico verwezenlijkt zijn.
Bij de vraag of er in een bepaald geval sprake is van verkeersdeelneming acht
het Benelux Gerechtshof "uitsluitend van belang (... ) of de schadeveroorza-
kende manoeuvre, op zichzelf beschouwd en los van de bedoelingen van de be-
stuurder, geacht kan worden verband te houden met de deelneming van het

55 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, biz. 16-17. Wet van 30 november 1983, Stb 1983,
614, i.w.tr. 1 juli 1984.
56 BenGH 23 oktober 1984, NJ 1986,458, VR 1985, 1, BR 1985, biz. 314, m.nt. Kamphui-
sen (Visser/Centraal Beheer).
57 Vgl. Rb Rotterdam 21 augustus 1981, VR 1982, 20 (Hulpverlening na ongeval), waarin de
eiser zijn vordering baseerde op de door hem na het plaatsgehad hebbende ongeval verleende
hulp en daarbij niet het oorzakelijk verband tussen het verkeersgedrag van de verzekerde en
de door hem geleden schade stelde, op grond waarvan de vordering van de benadeelde
jegens de verzekeraar niet-ontvankelijk werd verklaard.
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motorrijtuig aan het verkeer". 58 Er zal derhalve aan de hand van objectieve
maatstaven beoordeeld moeten worden of het schadetoebrengende motorrijtuig
ten tijde van het ongeval aan het verkeer deelnam. Het motief waarmee gereden
wordt, speelt geen rol. Dit bracht het Hof er toe van schadeveroorzaking in het
verkeer te spreken toen een auto als stormram werd gebruikt ten einde toegang
tot een juwelierszaak te verkrijgen." Het Hof motiveerde deze beslissing door
er op te wijzen dat "de schade is veroorzaakt door de mechanische kracht van
een motorrijtuig dat vanaf de openbare weg tegen een aan die weg gelegen
pand is aangereden. "

Uit deze overweging lijkt te volgen dat het voortbewegen door een
mechanische kracht van doorslaggevende belang is voor verkeersdeelneming.
Toch moet aangenomen worden dat ook een 'freewheelend' voertuig aan het
verkeer deelneemt. 60 Het deelnemen aan het verkeer dient immers op zichzelf
beoordeeld te worden; het al dan niet ingeschakeld zijn van de motor is niet
beslissend, Dit blijkt ook uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 12 januari 1979.
Hier ging het om de vraag of een door iemand aan de hand meegevoerde
bromfiets, waarvan de motor uitgeschakeld was, aan het verkeer deelnam. De
Rechtbank beantwoordde deze vraag in ontkennende zin, omdat de motor uitge-
scbakeld was en de bestuurder v66r het ongeval niet aan het verkeer bad
deelgenomen en dit evenmin van plan was geweest. De Hoge Raad casseert dit
vonnis. Ter wille van de rechtszekerheid bescbouwt hij ieder aan de hand mee-
voeren van een bromfiets op de openbare weg -een manoeuvreren met een
motorrijtuig waardoor dit bij een daarbij gemaakte fout aanleiding kan geven tot
burgerrechtelijke aansprakelijkbeid- als deelnemen van een motorrijtuig aan
het verkeer. 61 Of de motor van het scbadeveroorzakende motorrijtuig ten tijde
van bet ongeval in werking was, is irrelevant voor de vraag of de schade in bet
verkeer is toegebracbt. Bepalend is of op bet moment van het ongeval met het
motorrijtuig manoeuvres werden verricht ten gevolge waarvan de schade is
ontstaan.

Verkeersdeelneming veronderstelt derbalve een manoeuvreren (welk
begrip overigens ruim uitgelegd moet worden) met bet motorrijtuig, dat al of
niet door middel van een mechaniscbe kracht wordt voortbewogen. De Hoge
Raad leek deze verrichtingen -in verband met de in cassatie vaststaande
feiten- tot de openbare weg te beperken. Van deelnemen aan bet verkeer zal
evenwel ook sprake zijn, wanneer het motorrijtuig op een terrein wordt

S8 BenGH 11juni 1991, NJ 1992,82, m.nt. MMM, VR 1992, 18 (Juwelierszaak te Ede).
59 Zie ook bet geval waarin in bet holst van de naeht op een zandpad op konijnen werd
gejaagd, waarbij de auto a1s wapen werd gebruikt. Rb Almelo 18 maart 1992, VR 1993, 20,
m.nt. RvL (SymonowiezlStad Rotterdam), ziet terecht "niet in waarom het rijden op een
voor het verkeer toegankelijk zandpad louter op grond van het motief waarmee werd
gereden, i.e. konijnenjacht, geen deelname aan het verkeer in de zin van artikel 3 lid 1 van
de WAM zou zijn.·
60 Aldus M.M. Mendel in annotatie bij BenGH 11 juni 1991, NJ 1992, 82, biz. 262, r.k.
(Juwelierszaak te Ede).
61 HR 12 januari 1979, NJ 1979, 291, m.nt. ARB, VR 1979, 62, m.nt. HAB (Bromfiets aan
de hand).
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gebruikt dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal personen
die het recht hebben daar te komen (artikel 1 WAM). Hiertoe worden gerekend
"haventerreinen, goederenstations, fabrieksterreinen, opslagplaatsen, expedi-
tiehoven't", gevangenisterreinen'" en kazerneterreinen'". De schade die een
over een dergelijk terrein rijdend voertuig aan derden veroorzaakt, dient als in
bet verkeer toegebracbt onder de verplicbte WAM-dekking begrepen worden.
Zo ook de schade die een met pulp geladen vracbtwagen veroorzaakte aan bet
dek van een mengmestkelder toen hij over een boerenerf reed. 65

Zoals gezegd moet 'bet manoeuvreren met bet verzekerde motorrijtuig'
-op de openbare weg of terrein- ruim opgevat worden. Het woord 'manoeu-
vre' veronderstelt een in beweging zijnd voertuig, docb uit de Memorie van
Toelicbting blijkt dat ook stilstaande voertuigen verkeersrisico kunnen mee-
brengen. Het gaat niet aileen om "schade, die door het verzekerd motorrijtuig
wordt toegebracht, wanneer het zelf in beweging is: daaronder valt bij voor-
beeld ook de schade die ontstaat doordat het - stilstaande - verzekerde
motorrijtuig verkeerd staat geparkeerd.t''" Ben auto die dubbel is geparkeerd
omdat de bestuurder een brief in een brievenbus doer" of een bromfiets die
even wordt stilgezet omdat een zak wortelen van de bagagedrager is afgevallen
en weer opgeraapt moet worden", nemen eveneens deel aan bet verkeer. Dat
ook stilstaande motorrijtuigen schade in het verkeer kunnen veroorzaken waar-
voor de WAM-verzekering dekking verleent, blijkt tevens uit de beslissing van
het Benelux Gerechtshof d.d. 10 december 1990. In deze zaak repareerde de
verzekerde zijn auto; met behulp van een snijbrander wilde bij de knalpot
verwijderen. Op zeker moment vatte het voertuig vlam, waardoor er schade
ontstond aan de garage waarin hij bezig was. De vraag of in dit geval sprake
was van verkeersdeelneming wilde het Hof niet per definitie ontkennend beant-
woorden. Het overwoog, dat de schade "veroorzaakt terwijl het tot stilstand
gebrachte motorrijtuig wordt gerepareerd in een garage die, naar de rechtbank
kennelijk als uitgangspunt neemt, toegankelijk is voor het publiek of althans
voor een beperkt aantal personen die het recht bebben er te komen, door de
verzekeraar aileen dan behoeft te worden vergoed indien op grond van de
bijzonderheden van het geval dient te worden aangenomen dat de schadeveroor-
zaking desondanks verband houdt met deelneming van het motorrijtuig aan het

62 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 9.
63 Vgl. HR 12 januari 1982, NJ 1983,244, VR 1982, 41 (strafzaak).
64 Krijgsraad Amhem 11 september 1969, VR 1970, 22. Anders: Ktg Wageningen 22
februari 1980, VR 1982, 66 (strafzaak), dat een 'tankbaan' als openbare weg beschouwde.
6S Rb Zutphen 28 september 1989, NJ 1991, 88 (Aegon/Mulder), "is van oordeel dat Witjes,
rijdend op het boerenerf van Mulder, deelnam aan het verkeer a1s bedoeld in de WAM.
Immers een boerenerf - aan te merken als een bedrijfsterrein - kan geacht worden toegan-
kelijk te zijn voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen (in de zin van
aldaar niet onbevoegd aanwezig zijn), zoals leveranciers, loonwerkers en afnemers. "
66 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, biz. 17. Toelichting op de Benelux-overeenkomst,
Trb 1966, 178, blz. 37-38.
(i/ Rb 's-Gravenhage 9 mei 1967, VR 1969,33 (ResidentielAchilles Garage).
61 Rb Groningen 16 augustus 1968, VR 1969, 8 (DoddemalDe Vries).
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verkeer (. .. ). ,,69 Br zal vastgesteld moeten worden of de schade door een aan
het verkeer deeloemend motorrijtuig is veroorzaakt. AIleen in dat geval biedt
de verplichte WAM-verzekering dekking en beschikt de benadeelde over het
eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM. Het is evenwel aannemelijk dat de
eigenaar van de onderhavige garage zich wegens het ontbreken van verkeers-
deeloemiog Diet tot de WAM-verzekeraar kan wenden.

§ 3.4.2 Door het motorrijtuig veroorzaakte schade

In verband met de beperking van de verplichte verzekering tot het verkeersri-
sico bepaalt artikel 3 lid 5 WAM dat de verzekering de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid moet dekken voor de door het motorrijtuig veroorzaakte schade
(zoals die aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet"). Deze
bepaling verlangt een causaal verband tussen de schade en het motorrijtuig. De
oorzaak van de schade moet, met andere woorden, in (het gebruik van) het
motorrijtuig zijn gelegen. Dit is het geval, wanneer de schade "zijn oorzaak
vindt in een gebrek in het motorrijtuig, in een gedraging met het motorrijtuig,
waarbij zich een gevaar, eigen aan het motorrijtuig als zodanig of aan het
gebruik daarvan, verwezenlijkt, of in een gedraging die de verzekerde vanwege
het bezit van een motorrijtuig moet worden toegerekend. "71

Het verband tussen de schade en het motorrijtuig wordt door de Hoge
Raad ruim uitgelegd. Hierdoor worden veel schadegevallen onder de verplichte
WAM-dekking begrepen en is in evenveel gevaUen het eerste lid van artikel 6
WAM van toepassing. In HR 9 januari 1976 ging het om de volgende situatie.
Buiten de bebouwde kom en bij donker kreeg een bromfiets een lekke band. De
bestuurder stopte in de reehter berm van het fietspad en boog zich, om het lek
te vinden, zodanig over zijn bromfiets dat zijn hoofd en bovenlichaam boven

69 BenGH 10 december 1990, NJ 1992, 81, VR 1991, 44 (Drouot Belgium/Mastrangioli). In
een vergelijkbare situatie kwarn de vraag of het verkeersrisico zich verwezenlijkt had niet ter
sprake, omdat de WAM-verzekering dekking bood voor door of met motorrijtuigen veroor-
zaak:te schade ongeacht de verkeersdeelneming. In dat geval oordeelde de Verbondscommis-
sie Sarneoloop 10 september 1980, uitspraak Dr. 5, VR 1983, 2, "dat, in het onderhavige
geschil, het motorrijtuig Diet een onmisbare schakel in de veroorzaking was. Het motorrijtuig
speelde bier slechts een toevallige rol en was daarin door een ander brandbaar voorwerp te
vervangen, waaraan met een snijbrander gewerkt kan worden. Relevante oorzaak van de
schade was het onwrgvuldig handelen van verzekerde bij het snijbranden." De algemene
aansprakelijkbeidsverzekeraar moest derhalve de veroorzaakte schade vergoeden. Anders
oordeelt I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 204. Hij meent dat "dit handelen tegelijkertijd een
gedragiog (is) met het motorrijtuig waarvan bet onwrgvuldig karakter mede werd bepaald
door het brandgevaarlijk karakter van het motorrijtuig." Vgl. verder B. Wachter, RM
Themis 1962, biz. 334.
70 Tee zake van bier te lande plaatsgehad hebbende wgenaamde internationale ongevallen zal
meestal aan de hand van het internationaal privaatrecht vastgesteld worden dat het Neder-
landse recht van toepassing is op de aansprakelijkbeidsvraag. Het kan echter zijn dat het
Haagse Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg
(Trb 1971, 118) de interne wet van een ander land aanwijst.
71 Aldus I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 201.
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het rijwielpad hingen. Een naderende bromfietser merkte hem Diet tijdig op met
als gevolg dat deze tegen de gebogen bestuurder botste en ten val kwam. In het
geding ging het om de vraag of de door de (naderende) bromfietser geleden
schade door het (defecte) motorrijtuig was veroorzaakt. Het Hof antwoordde in
ontkeooende zin. Het achtte de oorzaak van het ongeval hierin gelegen dat de
bestuurder zich op gevaarlijke wijze op het rijwielpad had opgesteld, nadat de
bromfiets onberijdbaar was geworden. Dft gevaarscheppend gedrag van de
bestuurder en Diet het manoeuvreren met de bromfiets, beschouwde het Hof als
oorzaak van de schade.

De Hoge Raad laat het arrest van het Hof Diet in stand. Hij overweegt:
"dat een dergelijk gedrag van een bromfietser in zodanig nauw verband staat
met het per bromfiets deelnemen aan het wegverkeer, en met de daaraan
verbonden risico's, dat een uit dit gedrag voortvloeiende schade valt aan te
merken als te zijn 'veroorzaakt door de bromfiets' in de zin van art. 3 lid 4
WAM (thans lid 5 -CPR); dat immers een ruime uitIeg van de uitdrukking 'ver-
oorzaakt door het motorrijtuig' is geboden, nu de WAM beoogt om door
middel van een verplicbte verzekering en een waarborgfonds de slacbtoffers
van door een motorrijtuig toegebracbte scbade te bescbermen tegen het risico
van oninbaarheid van bun vordering tot scbadevergoeding als gevolg van insol-
ventie of onvindbaarbeid van de eigenaar of de bestuurder van bet bewuste
motorrijtuig, en de wetgever daarbij blijkens de wettekst - met name de term
'aanleiding kuooen geven' in art. 2 lid 1 (thans artikel 3 lid 1 -CPR) - en
blijkens de wetsgescbiedenis, beeft gestreefd naar een ruime afbakening van de
gevallen, waarin de wet toepasselijk is.''72

Wansink acht de uitkomst van dit arrest terecbt niet verrassend.P "Scha-
de voortvloeiend uit fouten gemaakt bij of i.v.m. bet gebruik van bet motorrij-
tuig in het wegverkeer", dient immers door de verplicbte verzekering gedekt te
worden." Belangrijker lijkt het dat de Hoge Raad ook in bet geval waarin het
verband tussen de schadeoorzaak en het motorrijtuig minder direct is, toch
WAM-dekking aaooeemt. Daarvoor is vereist dat de scbade voortvloeit uit een
gedraging of manoeuvre met bet motorrijtuig die in nauw verband staat met de
verkeersdeelneming of de daaraan verbonden risico's. Zo zal de verplicbte
verzekering ook dekking moeten verlenen voor de schade die een automobilist
heeft geleden doordat hij tegen een boom is gereden, nadat hij moest uitwijken
voor iemand die van zijn bromfiets was gevallen en naast dit motorrijtuig op de
weg lag." Deze scbade kan beschouwd worden als veroorzaakt door de brom-
fiets, nu zij het gevolg was van een met de bromfiets verricbte gedraging die
nauw samenhangt met de aan de verkeersdeelneming verbonden risico's.

'n HR 9 januari 1976, NJ 1976, 310, m.nt. ARB, VR 1976,59 (Bromfiets repareren).
73 J.H. Wansink, diss. 1987, biz. 202-203.
74 Aldus A.R. Bloembergen in annotatie bij HR 9 januari 1976, NJ 1976, 310, biz. 910, r.k.
(Brorofiets repareren).
75 Vgl. Ktg Nijmegen 3 augustus 1973, VR 1974, 58 (Op de weg liggende bromfietser).
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§ 4 Uitbreiding van de verplichte WAM-dekking

§ 4.1 Inleiding

IngevoJge artikel 3 WAM dekt de verplichte verzekering de schade die in
verband met het verkeer is toegebracht en die zijn oorzaak vindt in het manoeu-
vreren met het motorrijtuig. Hieronder worden echter Diet alleen schaden
begrepen die bij frontale aanrijdingen of andere verkeersbotsingen met auto's
en bromfietsen veroorzaakt zijn. De wet breidt mede gelet op haar totstandko-
mingsgeschiedenis de verplichte dekking uit tot andere schaden die het gevolg
zijn van het per motorrijtuig aan het verkeer deelnemen.

Doordat onder het begrip 'motorrijtuig' ook graaf- en hijswerktuigen
worden verstaan", kunnen de door deze voertuigen berokkende schade even-
eens onder de verplichte dekking begrepen worden. Voorwaarde daarvoor is
wel dat het verkeersrisico verwezenlijkt is. Voorts beschouwt artikel 1 WAM
als deel van het motorrijtuig de daaraan gekoppeJde aanhangwagen en de
daarvan losgeraakte aanhangwagen zolang deze Diet buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen. Dit brengt mee dat de schade waartoe de aanhangwagen
in het verkeer aanleiding kan geven, gedekt kan zijn door de verzekering die op
het (trekkende) motorrijtuig betrekking heeft. Tot slot blijkt uit de wetsge-
schiedenis dat de schade die door het motorrijtuig is veroorzaakt doordat het
zijn lading verloor, eveneens onder de verplichte dekking wordt begrepen.

Dit zogenaamde werk-, aanhangwagen-, en ladingrisico breidt de verplichte
dekking uit. Het gevolg hiervan is dat de benadeelde zijn in verband met deze
risico's geleden schade eveneens op de verzekeraar kan verhalen; hij beschikt
ter zake hiervan over het eigen recht op schadevergoeding van artikel 6 lid 1
WAM. In deze paragraaf zal nader op deze risico's worden ingegaan.

§ 4.2 Aanhangwagenrisico

§ 4.2.1 Inleiding

Het Ontwerp-verdrag (1952) construeerde in artikel 1 de fictie dat de aanhang-
wagen als deel van het motorrijtuig werd aangemerkt. De gedachte was dat
"indien deze bepaling Diet werd gemaakt en de mogelijkheid zou bestaan, dat
de verzekering Diet voor de aanhangwagen zou gelden, (... ) voor ieder ongeval
een beslissing nodig (zou) zijn, of de schade zou zijn veroorzaakt door het
motorrijtuig als zodanig dan wei door de aanhangwagen . .,77 Overeenkomstig
deze opmerking stelde ook het Benelux-verdrag (1955) dat 'de aanhangwagen,
al of Diet met het rij- of voertuig verbonden' als een deel van het te verzekeren

76 Artikel 1 WAM definieert 'motorrijtuigen' als aIle rij- of voertuigen, bestemd om anders
dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een
mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan weI door electrische
tractie met stoomtoevoer van elders.
77 Toelichting op het Ontwerp-verdrag, BHTK 1952-1953, 2996, nr. I, blz, 12.
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motorrijtuig werd aangemerkt. Aan deze omschrijving kleefden evenwel enkele
praktische bezwaren. De aanhangwagen die eenmaal aan een motorrijtuig
verbonden was geweest, zou voor altijd als deel van dat motorrijtuig be-
schouwd worden ook al zou hij losgekoppeld zijn." De Benelux-overeenkomst
(1966) lost dit probleem op door in artikel 1 GB als deel van het motorrijtuig
aan te merken al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld. Dit brengt mee
dat de verzekering die op het voertuig betrekking heeft, tevens dekking verleent
voor de aansprakelijkheid waartoe de daaraan gekoppelde aanhangwagen
aanleiding geeft. Is de aanhangwagen niet meer aan het trekkende motorrijtuig
verbonden, dan wordt zij als zelfstandige wagen beschouwd.

Deze omschrijving van artikel 1 GB is in artikel 1 WAM overgenomen.
In de Memorie van Toelichting wordt er evenwel uitdrukkeJijk op gewezen dat
niet aIleen gekoppelde aanhangwagens, maar ook losgekoppelde of losgeraakte
aanhangers als deel van het motorrijtuig beschouwd kunnen worden. Het is
namelijk denkbaar dat "een zodanig nauw verband met het door de verzekering
gedekte risico bestaat, dat de rechter de verzekeraar tot schadevergoeding
jegens de benadeelde gehouden kan achten. ,,79 Een voorbeeld in dit verband is
het geval waarin een aanhanger of caravan tijdens het rijden losraakt en in zijn
'vrije rit' schade aan het wegmaterieel toebrengt. Om de rechter in dergelijke
gevallen enig houvast te bieden bij de beantwoording van de vraag of de
verplichte verzekering ook voor deze schade dekking verleent, bepaalt artikel 1
WAM thans: 'als een deel van het motorrijtuig wordt aangemerkt al hetgeen
aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is Iosgemaakt of
Iosgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen'. 80

Deze zinsnede doet twee vragen rijzen: wat kan aan bet motorrijtuig gekoppeld
worden (§ 4.2.2) en wanneer is de losgekoppelde of Iosgeraakte aanhangwagen
buiten bet verkeer tot stilstand gekomen (§ 4.2.3)?

§ 4.2.2 Al hetgeen gekoppeld is

Al hetgeen aan bet motorrijtuig is gekoppeId, of na koppeling is Iosgemaakt of
losgeraakt, is als een deel van bet motorrijtuig te bescbouwen. Het gaat bier
niet aIleen om voertuigen die bestemd zijn om door een ander voertuig te
worden voortbewogen." Ieder voorwerp, ongeacbt de aard ervan, kan als deel

78 MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, biz. 8.
79 MvT, t.a.p., blz, 8.
aoNota van wijzigingen, BHTK 1962-1963,6342, nr. 8. Naar aanleiding van het VV, BHTK
1961-1962, 6342, nr. 5, blz, 4, merkt de minister in de MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr.
6, blz. 3, op dat "deze afwijking van de tekst van het Benelux-verdrag (... ), als strekkende
tot het verlenen van een sterkere bescherming aan de benadeelde, geoorloofd (is)."
81 Het Hof van Cassatie, Ie kamer, 3 april 1975, Arresten van het Hof van Cassatie 1975,
blz. 836, oordeelde anders over het in Belgie gebruikte begrip 'aanhangwagen' . Het
overwoog dat "onder het woord -aanhangwagen- verstaan wordt het voertuig dat bestemd is
om door een ander te worden voortbewogen, dat wil zeggen, het inzonderheid voor dat doel
ontworpen en gefabriceerde voertuig, namelijk met uitsluiting van het al dan niet in een
ongeval betrokken motorrijtuig dat, bij gelegenheid, door een ander motorrijtuig gesleept
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van het motorrijtuig aangemerkt worden." Een niet-rijklare kiepauto die door
een vrachtwagen wordt gesleept, wordt bijvoorbeeid ais een deel van het motor-
rijtuig aangemerkt." Dit is ook het geval wanneer een auto zodanig op de
aanhangwagen van een vrachtwagen is geplaatst, dat zijn achterwielen op deze
aanhanger rusten maar zijn voorwielen over de grond bewegen." Voorts is het
aannemelijk dat een aan een tractor gebonden koe, ais deel van het motorrijtuig
wordt aangemerkt. Anders zal evenwel geoordeeid moeten worden over een
fietser die zich aan een bromfietser vasthoudt. In dat geval kan Diet meer
gesproken worden van hetgeen aan het motorrijtuig gekoppeld of verbonden is.

De gedachte achter de uitbreiding van het begrip 'motorrijtuig' is de
benadeeide schadeloosstelling te waarborgen, door de verzekeraar van het trek-
kende voertuig de mogelijkheid te ontnemen zijn aansprakeIijkheid te betwisten
met de stelling dat het ongeval aan de aanhanger is te wijten.8S Door deze ais
deel van het trekkende voertuig te beschouwen dient de verplichte WAM-
verzekering van dit voertuig ook dekking te verienen voor de aansprakelijkheid
waartoe de aanhanger in het verkeer aanleiding kan geven. Trekt het voertuig
een ander -verzekeringsplichtig- motorrijtuig omdat dit panne heeft en
veroorzaakt deze sleep een ongevaI, dan komt het slachtoffer derhaive in
beginsel een eigen recht jegens de WAM-verzekeraar van het trekkende
voertuig toe. Hieraan doet niet af dat het gesleepte motorrijtuig zelf overeen-
komstig de WAM is verzekerd. Staat in casu evenwel vast dat het gesleepte en
Diet het trekkende voertuig de schade heeft veroorzaakt, dan zal uiteindeIijk de
verzekeraar van het gesleepte motorrijtuig de schade moeten dragen. Dit brengt
mee dat de verzekeraar van het trekkende voertuig --die op grond van de
uitbreiding van artikel 1 WAM eveneens aansprakelijk is tegenover het slacht-
offer- het door hem betaalde bedrag zal kunnen verhalen;"

wordt. "
82 Toelichting op de Benelux-overeenkornst, Trb 1966, 178, biz. 34; MvT, BHTK 1960-
1961, 6342, nr. 3, biz. 8. In dit verband is het in de WAM gebruikte begrip ruimer dan
artikel 1 lid 1 onder b WVR, waarin uitdrukke!ijk wordt bepaald dat "niet rijklaar zijnde
motorvoertuigen, welke door een ander motorvoertuig worden voortbewogen, uitsluitend met
het doel om een plaats van berging of herstel te bereiken of om het motorrijtuig rijklaar te
rnaken", niet als aanhangwagen worden beschouwd.
83 Rb Haarlem 16 november 1971, VR 1972,46 (Ongeluk in een tunnel).
84 BenGH 30 november 1990, NJ 1991, 263, VR 1991, 15, Vrb 1991, biz. 21 (Procureur-
GeneraallDidier) overweegt, "dat immers in zo'n geval degene aan wie bij dit rijden door
deze auto schade wordt toegebracht, het best wordt beschermd door aan te nemen dat deze
auto moet worden aangemerkt als deel van de aanhangwagen die op zijn beurt krachtens
meergenoemde bepaling (artike1 1 GB -CPR) dee! uitmaakt van het voertuig. "
8S MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, biz. 8.
16 Het Hof's-Gravenhage 16 september 1981, NJ 1982, 359, VR 1982, 11 (De Noord- en
Zuidhollandsche Lloyd/Alliance), stelt vast dat de tweede zinsnede van artikel 1 W AM Ween
uitbreiding (is) van de aansprakelijkheid van de verzekeraar van een slepend motorrijtuig
(... ). De wetgeschiedenis zwijgt over de aansprakelijkheid van de verzekeraar van het
gesleepte motorrijtuig. Evenwel is de opvatting van appellante, dat de laatstgenoemde
aansprakelijkheid door de eerstgenoemde zou worden verdrongen, in strijd met de strekking
van de W.A.M., een sluitende regeling in het leven te roepen inzake de verplichting tot
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Is het gesleepte motorrijtuig onverzekerd, dan staat de uitbreiding van
artikel 1 WAM er Diet aan in de weg om overtreding van de verzekeringsplicht
aan te nemen (artikel 30 WAM).81 Elk motorrijtuig dat zich op de openbare
weg bevindt dient immers overeenkomstig de WAM verzekerd te zijn, ook een
voertuig dat gesleept wordt. Bovendien beoogde de wetgever met het aanhang-
wagenrisico de positie van de verkeersslachtoffers te regeIen door hen de
mogelijkheid te geven de verzekeraar van het trekkende voertuig tot schadever-
goeding aan te spreken. Hij bedoelde Diet de verzekeringsplicht te beinvloeden.

§ 4.2.3 Buiten her verkeer tot stilstand gekomen

Wanneer de aanhangwagen losraakt van het trekkende motorrijtuig en vervol-
gens schade aan derden berokkent, is het de vraag of de verplichte verzekering
van het motorrijtuig daarvoor dekking verleent. Het antwoord hierop is gelegen
in de zinsnede 'buiten het verkeer tot stilstand komen' (artikel 1 WAM).
Zolang de Iosgemaakte of Iosgeraakte aanhangwagen nog niet buiten het ver-
keer tot stiistand is gebracht, wordt deze geacht deeI uit te maken van bet
trekkende motorrijtuig. De veroorzaakte schade wordt dan onder de WAM-
verzekering van dit motorrijtuig begrepen, tengevolge waarvan de benadeelde
een eigen recht op schadevergoeding jegens deze verzekeraar toekomt. Kan
evenwel gezegd worden dat de aanhangwagen buiten het verkeer is gezet, dan
wordt deze niet meer als deel van het motorrijtuig beschouwd. De aansprake-
lijkheid van de bezitter of houder van de aanhanger is dan niet gedekt door de
verplichte verzekering van het trekkende motorrijtuig. Het kan nog weI zo zijn
dat de bezitter of houder van de aanhangwagen zijn aansprakelijkheid door een
algemene aansprakelijkheidsverzekering heeft gedekt. 88 De benadeelde heeft in
dat geval geen eigen recht, maar weet zich toch enigszins verzekerd van
schadeloosstelling doordat niet de aansprakelijke persoon zeIf maar diens
verzekeraar uiteindelijk in beginsel de schade zal betalen.

Aanvankelijk gaf de Hoge Raad in een arrest uit 1971 een enge inter-
pretatie aan bet begrip 'verkeer' in de zinsnede 'buiten bet verkeer tot stilstand
gekomen'. De feiten waren aldus. In juni 1968 had een chauffeur van de Fa.
F.B. van den Donk een aanhangwagen losgekoppeld van een vrachtwagen en
aan de kant van een bellende, openbare weg geparkeerd. Op een gegeven
moment kwam de aanbangwagen in beweging als gevolg van de omstandigbeid
dat de wielen Diet of onvoldoende waren geblokkeerd en botste tegen een
eveneens aan de kant van de weg geparkeerde personenauto . .Het geschil betrof

verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van motorrijtui-
gen. Die opvatting van appellante zou nameIijk tot het - met die strekking onverenigbare -
gevoig leiden, dat de aansprakelijkheid ook dan vervalt, wanneer een aansprakelijke verzeke-
mar van het slepende motorrijtuig ontbreekt ."
81 Anders: Rb Arnhem 9 november 1979 en 6 juni 1980, VR 1981,50 (strafzaak:). Zij achtte
niet bewezen dat de verdachte als bestuurder van een motorrijtuig aan het verkeer had deel-
genomen zonder dat er een verzekering overeenkomstig de W AM van kracht was, aangezien
het motorrijtuig van de verdachte werd getrokken door een voertuig dat wel verzekerd was.
88 Zie ook J.H. Wan sink, diss. 1987, blz. 214-216.
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de vraag of de WAM-verzekeraar van de vrachtwagen de schade aan deze auto
diende te vergoeden; was de aanhangwagen al of niet buiten het verkeer
stilgezet?

De Hoge Raad overwoog hieromtrent het volgende: "Ben losgekoppelde
aanhangwagen die aan de kant van een voor het openbaar verkeer openstaande
weg geparkeerd staat op een plaats waar zulks niet verboden is, (moet) in
beginsel geacht worden buiten het verkeer tot stilstand te zijn gekomen in de
zin van art. 1 WAM, gelijk mede uit de geschiedenis van die wetsbepaling
blijkt. "89 Dit had tot gevolg dat de aanhangwagen, geparkeerd op een plek
waar dat geoorloofd was, geen deel meer uitmaakte van de vrachtwagen. De
verplichte verzekering bood geen dekking, waardoor de benadeelde het eigen
recht van artikel 6 lid 1 WAM ontbeerde. 'Dit was nogal onbevredigend. De
Hoge Raad kwam de benadeelde daarom te hulp door vervolgens te overwegen
dat de schade bij het manoeuvreren met het verzekerde motorrijtuig was
veroorzaakt, waardoor het verzekerde verkeersrisico van artikel 3 WAM was
verwezenlijkt: "dat gemelde fout (verzuimen de wielen te blokkeren -CPR) door
van Bokhoven is gemaakt bij het parkeren van de vrachtauto met aanhangwagen
en het losmaken van de koppeling tussen de beide delen van dat motorrijtuig,
en mitsdien is een fout, gemaakt bij het manoeuvreren met het motorrijtuig,
hetgeen met zich brengt dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de
gevolgen van die fout is een aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanlei-
ding kon geven in de zin van art. 2 (thans artikel 3 -CPR) WAM." Op grond
hiervan had de benadeelde toch een eigen recht op schadevergoeding jegens de
verzekeraar.

Interpreteerde de Hoge Raad in bovengenoemd arrest het woord 'verkeer'
nog beperkt, in de zin van er aan deelnemen, sinds 1979 wordt dit beg rip
ruimer uitgelegd, namelijk als het territoir -de wegen, paden en terreinen-
waarop verkeer voorkomt. Deze ontwikkeling tekende zich in de volgende
casus af. In dichte mist en bij duisternis reed een door de wachtmeester van de
Surveillance Groep Autosnelwegen bestuurde Porsche tegen een op de vlucht-
strook geparkeerde, onverlichte mest-aanhangwagen. Deze bleek de dag tevoren
daar te zijn neergezet, omdat de rechterachterband lek was geraakt en de
reserveband na enkele kilometers daarmee gereden te hebben eveneens een lek
vertoonde. Ten aanzien van de vraag of de op artikel 6 lid 1 WAM gebaseerde
vordering van de schadelijdende partij tot vergoeding ontvankelijk was, besliste
het Hof in de lijn van bovengenoemd arrest van de Hoge Raad: "Nadat Van
Haaster aldus de vrachtauto met aangekoppelde aanhangwagen had doen
stilstaan op een plaats waar dat onder de gegeven omstandigheden niet verbo-
den was en vervolgens de aanhangwagen had losgekoppeld en was weggereden,

19 HR 12 november 1971, NJ 1972,49, VR 1972,35 (Losgekoppelde aanhangwagen I). Vgl.
Hof 's-Gravenhage 27 februari 1975, NI 1976, 227, VR 1975, 57 (Het Hollandsche
KruislVan der Veen), dat een tijdsspanne in de beoordeling laat meewegen. In dat geval was
een caravan vrijwel direct -en niet eerst een half uur later- na aankomst op het kampeer-
terrein van de auto losgekoppeld en van een glooiing gerold. Het Hof acht de caravan nog
niet buiten het verkeer tot stilstand gekomen.
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moet die aanhangwagen geacht worden buiten het verkeer tot stilstand te zijn
gekomen en dus niet meer deel uit te maken van het motorrijtuig, in de zin van
art. 1 WAM. H90

Deze uitspraak werd door de Hoge Raad gecasseerd. "Oat het doen
stilstaan en achterlaten van de aanhangwagen (... ) niet verboden was brengt
evenwel nog niet mede dat de vraag, of de aanhangwagen in de zin van de
WAM buiten bet verkeer tot stilstand is gekomen bevestigend moet worden
beantwoord. De van een autoweg deel uitmakende vluchtstrook is bestemd voor
het gebruik door bet verkeer in noodsituaties, daaronder begrepen het verkeer
van voertuigen van hulpverleningsdiensten die de plaats van een ongeval
moeten kunnen bereiken wanneer de rijbaan geblokkeerd is. Ben op de vlucht-
strook tot stilstand gekomen en achtergelaten aanhangwagen kan daarom niet
gezegd worden - zoals de M.v.A. (Bijl. Hand. lIe kamer, zitting 1962-
1963/6342 or. 6, biz. 3) het uitdrukt - 'veilig buiten ieder verkeer te zijn
gehouden'." (curs. CPR)91

Bij de vraag of een losgemaakte of losgeraakte aanhangwagen een
motorrijtuig is in de zin van de WAM, is derhalve van belang of hij gevaarzet-
tend is voor het overige verkeer. Zolang de aanhangwagen nog tot schade
aanJeiding kan geven, wordt hij aangemerkt als een deel van bet trekkende
motorrijtuig en dient de verplichte verzekering dekking te verlenen. Ben op de
middenberm van Rijksweg 44 achtergelaten kermiswagen die door een overver-
hitte lekke band in brand raakt, levert nog gevaar op en is derhalve niet veilig

90 De aansprakelijkheid van de WAM-verzekeraar kon volgens het Hof even min gebaseerd
worden op fouten die bij het manoeuvreren met de vrachtwagencombinatie waren gemaakt,
zoals het feit dat a) de aanhangwagen in het duister en onverlicht was .achtergelaten, b) niet
was voorzien van reflecterende lengtedriehoeken welke aan de wettelijke voorschriften
voldeden, c) zonder noodzaak op de vluchtstrook was geplaatst. Het Hof liet deze punten in
het midden; waar het zijns inziens om ging was de omstandigheid dat de bestuurder van de
vrachtwagencombinatie na loskoppeling had nagelaten de aanhangwagen weg te halen althans
zorg te dragen voor voldoende verlichting. Hieromtrent overwoog het Hof dat "de aanspra-
kelijkheid voor het nalaten met betrekking tot de aanhangwagen ( ... ) niet een burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid (is) waartoe het door Ennia verzekerde motorrijtuig, aan het verkeer
deelnemend, aanleiding kon geven in de zin van art. 2 WAM (thans artikel 3 W AM -CPR);
tijdens dat nalaten maakte de aanhangwagen immers geen deel meer uit van het motorrij-
tuig." Aan het tegen deze overweging ingebrachte cassatiemiddel kwam de Hoge Raad niet
toe. De A.-G. Berger meende evenwel in zijn conclusie (biz. 242) dat de bestuurder bij het
loskoppelen van de aanhangwagen en voor het achterlaten van die aanhangwagen was te kort
geschoten in het nemen van veiligheidsmaatregelen. "Ik meen dat een dergelijk gedrag van
een bestuurder van een vrachtauto met aanhangwagen in zodanig nauw verband staat met het
met een zodanige combinatie aan het verkeer deelnemen aan het wegverkeer en met de
daaraan verbonden risico's, dat een uit dit gedrag voortvloeiende schade valt aan te merken
als te zijn veroorzaakt door het motorrijtuig (., .)" .
91 HR 16 maart 1979, NJ 1980, 76, m.nt. FHJM, VR 1979, 52 (Losgekoppelde aanhangwa-
gen Il), Doordat de aanhangwagen nog als deel van het trekkende motorrijtuig werd
beschouwd, was de vordering van de benadeelde tegen de WAM-verzekeraar ontvankelijk.
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buiten het verkeer gezet. 92 Dit geldt ook voor de aanhangwagen die is losge-
koppeld op een plek waar een parkeerverbod geldt en na enkele uren in een
parkeerhaven wordt geduwd waarbij een andere auto beschadigd wordt." In
dit geval kan niet gezegd worden dat de aanhanger veilig buiten het verkeer is
gebracht en gehouden; de benadeelde kan derhalve ter zake van de veroorzaakte
schade tegen de WAM-verzekeraar van het trekkende motorrijtuig ageren. Of
hij dit eigen recht ook heeft wanneer vandalen de kraan van een melktankwagen
openzetten, die midden in de nacht als aanhangwagen langs de kant van de weg
is gezet, waardoor melk in een nabij gelegen sloot stroomt, kan echter betwij-
feld worden. Weliswaar kan het op de openbare weg parkeren van een aan-
hangwagen die niet de voorgeschreven verlichting voert als een onveilige situa-
tie aangemerkt worden, ten gevolge waarvan de aanhangwagen nog als deel van
het trekkende motorrijtuig beschouwt moet worden", het is echter de vraag of
de milieuschade wei voortvloeit uit een met het motorrijtuig in verband met de
verkeersdeelneming gemaakte manoeuvre of gedraging. In dit geval lijkt het
vereiste verkeersrisico niet verwezenlijkt.

§ 4.3 Ladingrisico

Uit de wetsgeschiedenis van de WAM blijkt dat de verplichte WAM-verze-
kering ook dekking verleent voor schade die door de lading van het verzekerde
motorrijtuig aan derden is toegebracht. 95 Voorwaarde is vanzelfsprekend dat
de verzekerde aansprakelijk is. Gezien artikel 13 lid 2 WVR zal hiervan in de
meeste gevallen weI sprake zijn. Dit artikel verbiedt de bestuurder van een
voertuig daarmee te rijden alsmede de eigenaar of houder om daarmee te doen
of te Iaten rijden, indien de lading gevaar oplevert voor het overige verkeer.

Yoorts is voor WAM-dekking van het Iadingrisico vereist dat de schade-
oorzaak verband houdt met het aan het verkeer deeinemen door het motor-

92 Ktg Amsterdam 18 april 1986, VR 1987, 19 (Staat/Erste Allgemeine), overwoog: "De
vraag of een deel van het motorrijtuig als bedoeld in art. 1 W.A.M. na loskoppeling daarvan
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen kan niet in algemene bewoordingen worden
beantwoord, maar is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daartoe dient telkens
in concreto te worden nagegaan of het losgekoppelde deel van het motorrijtuig veilig buiten
het verkeer is gehouden.·
93 Verbondscommissie Samenloop 15 maart 1989, De Beursbengel 1989, 51. Hieruit kan
afgeleid worden dat het losgekoppelde motorrijtuig ook veilig buiten het verkeer gehouden
moet worden. Zie ook Verbondscommissie Samenloop 7 januari 1982, VR 1983, 4, waarin
een aanhangwagen werd geacht op het moment van het ontstaan van de schade niet veilig
buiten het verkeer te zijn gehouden, aangezien deze toen slecht zichtbaar was ten gevolge
waarvan een automobiliste daarmee in botsing kwam. Hieraan deed niet af dat de aanhanger
nadat deze omstreeks de rniddag was losgekoppeld aan de zorg van een ander was toever-
trouwd en deze verzuimd had bij het invallen van de avond waarschuwingsmaatregeien te
treffen.
94 Zo ook Verbondscomrnissie Samenloop 1 mei 1990, VR 1991, 59, m.nt. HAB, De
Beursbengel 1990, 57 (Melktank).
9S VV, BHTK 1961-1962, 6342, nr. 5, biz. 11; MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, blz,
9. Zie over het ladingrisico ook: J.H. Wansink, diss. 1987, biz. 208-210.
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rijtuig. Dit verband bestaat hieruit dat het motornjtuig zich in het verkeer
begeeft, terwijl het ondeugdelijk is beladen en daardoor schade aan derden
teweegbrengt. Het voorbeeld in dit verband is het geval waarin "een bestuurder
gaat rijden met een slecht gestuwde lading en er valt iets af, waardoor een
ander wordt getroffen". 96 Deze aansprakelijkheid waartoe de vrachtwagen
aanleiding geeft, wordt door de WAM-verzekering gedekt.

In bovengenoemd voorbeeld is het verband tussen de schade en de lading
duidelijk aanwezig. De vraag rijst echter of de verplichte verzekering tevens
dekking verleent wanneer de schade niet het directe gevolg is van het vallen
van de lading. Aanleiding hiertoe was het geval waarin een automobilist schade
leed doordat hij in botsing kwam met een voor de bestuurder niet tijdig
waameembare op de rijbaan liggende kist, waarvan vastgesteld was dat hij van
een --onbekend- motorrijtuig was afgevallen." Is deze schade door dit
motorrijtuig veroorzaakt of kan men de stelling verdedigen dat "op de weg stil-
liggende zaken, al zijn deze afkomstig van de lading van een motorrijtuig of
hebben deze dee! uitgemaakt van een motorrijtuig, een zelfstandige zaak zijn
gaan vormen wanneer zij eenmaal tot stilstand zijn gekomen, zodat schade, die
door aan- of overrijding van dergelijke zaken wordt geleden , niet kan worden
aangemerkt als schade door een motorrijtuig veroorzaakt"?" De Hoge Raad
verwierp deze stelling, omdat het verband tussen het motorrijtuig en de schade
in ruime zin opgevat moet worden. Hij achtte de schade te wijten aan het ge-
bruik van het motorrijtuig in het verkeer. 99

Deze causaliteit bestaat waarschijnlijk ook in het geval waarin X als
bestuurder van een motorrijtuig een aanrijding veroorzaakt ten gevolge waarvan
zijn hond uit de auto kan ontsnappen, en deze binnen een kort tijdsbestek en op
betrekkelijk korte afstand van het verongelukte voertuig in botsing komt met en
daardoor schade veroorzaakt aan een over dezelfde weg rijdende wagen. De
Verbondscommissie Samenloop acht hier het ladingrisico verwezenlijkt en
overweegt "dat de aanrijding die de hond heeft teweeggebracht een rechtstreeks
gevolg is geweest van het door de heer X veroorzaakte verkeersongeval. ( ... )
Het feit dat de hond door eigen energie schade berokkende (... ), kan hierin
geen verandering brengen. "100

96 Minister Beerman, HTK 1962-1963, biz. 2237.
'TI Het Hof had als het meest waarschijnIijk aangenomen dat de kist -ten gevolge van een
menselijke tekortkoming, namelijk onvoldoende zorg voor de beJading van het voertuig-
van een vrachtwagen was afgevallen, waardoor de causaliteit tussen het van het motorrijtuig
vallen van de lading en het ongeval vaststond. In een vergelijkbare zaak overwoog Rb
Amsterdam 11 januari 1977, VR 1977, 86 (Uitwijken voor een kist), dat "de meest voor de
hand liggende oorzaak van de aanwezigheid van het kistje op de rijbaan van een weg als de
onderhavige, die aileen toegankelijk is voor motorrijtuigen die met een grotere snelheid dan
40 km/uur mogen en kunnen rijden, is - tot op het bewijs van het tegendeel - dat dit
voorwerp van een over een dergelijke weg rijdend motorrijtuig is gevallen ."
93 HR 2 januari 1970, NJ 1970, 162, VR 1970, 31, m.nt. vMK (Op de weg liggende kist).
99 In dezelfde zin reeds B. Wachter, RM Themis 1962, bIz. 335.
100 Verbondscomrnissie Samenloop 4 februari 1993, uitspraak nr. 69, VR 1993, 82 (Uit
autowrak ontsnapte hond).
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Een ander voorbeeld van gevaar dat de lading van bet verzekerde
motorrijtuig tijdens de verkeersdeelneming kan opleveren, is dat van uitste-
kende lading. 101 Voorts was dit gevaar verwezenlijkt in bet geval waarin tij-
dens bet vervoer van mandflessen zoutzuur een van die flessen scbeurde, waar-
door dampen vrijkwamen en een dichte mist ontstond die aanleiding was tot een
kettingbotsing. 102 Over de verwezenlijking van bet ladingrisico in verband
met bet gebruik van bet motorrijtuig in bet verkeer diende evenwel anders
geoordeeld te worden, toen een in de bagageruimte liggende gedemonteerde
gastank lekte en er een explosie ontstond toen Y een sigaret opstak. Het
verband tussen het schadeveroorzakende motorrijtuig en bet verkeer ontbrak
hier (verkeersrisicoj.!" De in casu door Y geleden brandschade was Diet
eigen aan bet motorverkeer en bad ook onder andere omstandigbeden veroor-
zaakt kunnen zijn.

Het ruime verband tussen de schade en het motorrijtuig dat de Hoge Raad
banteerde in bet arrest 'Op de weg liggende kist' lijkt een oplossing te bieden
voor bet volgende probleem. Het gebeurt wei eens dat een verzekerd motor-
rijtuig klei of zand van de lading of van bet bandprofiel verliest, waardoor de
weg bevuild en glad wordt met als gevolg dat er een verkeersongeval plaats-
vindt. Een voorbeeld is bet geval waarin een aannemersbedrijf in opdracbt van
de gemeente grond heeft afgegraven voor voetbalvelden.'?' Tijdens het afvoe-
ren van de afgegraven grond wordt de weg besmeurd door modder ,afkomstig
van de wielen en bet bandprofiel van de gebruikte vrachtwagens. Deze onver-
wacbte gladheid beeft tot gevolg dat twee autobussen, een personenauto en een
motorrijder in de slip raken en schade lijden. De vraag is of deze schade door
de vracbtwagens is veroorzaakt en derhalve onder de verplicbte dekking van
hun verzekering begrepen dient te worden. Of is de schade, gezien de tijdsduur
die tussen de bevuiling en bet ongeval is gelegen, meer bet gevolg van het Diet
tijdig scboonmakenr'"

Aangezien de Hoge Raad vrij snel aanneemt dat de scbade door bet

101 Zie VV, BHTK 1961-1962, 6342, nr. 5, biz. 11. Vgl. HR 11 mei 1934, NJ 1934, biz.
1041 (Uitstekende lading), waarin een tram beschadigd werd doordat hij in botsing kwam
met ijzeren, ver naar achteren uitstekende balken die op een vrachtwagen waren geladen.
102 Hof's-Gravenhage 13 april 1973, NJ 1973, 439, VR 1974, 16 (Vervoer van zoutzuur in
mandflessen).
un De Verbondscommissie Samenloop, 18 januari 1980, VR 1983, 1 (Ontplofte gastank),
achtte de autoverzekeraar uitkeringsplichtig, omdat de motorrijtuigpolis Hookvan toepassing
is op schade veroorzaakt door goederen die zich bevinden op dan wei vallen of gevallen zijn
van het motorrijtuig. De Maatschappij verzekert echter niet de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor de schade veroorzaakt door goederen terwijl ze geladen worden op of in of
gelost worden van of uit het motorrijtuig". Hierbij vormde het verkeersrisico, anders dan bij
de verplichte verzekering, geen beperkende factor.
104 Verbondscomrnissie Samenloop 27 november 1987, uitspraak nr. 41, VR 1988, 132
(Geslipte bussen).
lOS Vgl. Justice de Paix Bergen 7 november 1962, BA 1963, biz. 267, die bet ongeval ten
gevolge van het op de weg laten liggen van modder, afkomstig van wielen van vrachtwa-
gens, als een 'risque d'exploitation' beschouwt en niet als een verkeersrisico.
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motorrijtuig is veroorzaalct lijkt het aannemelijk dat hier sprake is van een
WAM-risico. De schade kan aangemerkt worden als veroorzaakt door een op
de weg gevallen goed, dat van een motorrijtuig -hieronder mede begrepen de
wielen van dat motorrijtuig- afk:omstig is.I06 Tot deze opvatting bestaat des
te meer aanleiding nu de schade verband houdt met het gebruik van het
motorrijtuig in het verkeer. Er kan derhalve gezegd worden dat het door de
WAM-verzekering gedelcte verkeersrisico is verwezenlijkt.!'"

§ 4.4 Laad- en losrisico

Wordt de ladingschade onder de verplichte verzekering begrepen, de schade die
bij het laden en lossen veroorzaakt is, wordt in beginsel niet onder de verplich-
te WAM-dekkiog begrepen.F" Oat is een risico dat door de algemene aan-
sprakelijkheidsverzekering dient te worden gedekt, omdat het in het algemeen
geen verband houdt met het per motorrijtuig deelnemen aan het verkeer. Er kan
bij de schadeveroorzaking tijdens het laden op en/of het lossen van de vracht-
wagen doorgaans Diet gesproken worden van een door het motorrijtuig in het
verkeer veroorzaakte schade; het betreft meer een onzorgvuldige handeling van
degene die laadt of lost.

Het laad- en losrisico werd bijvoorbeeld verwezenlijkt geacht toen een
monteur, terwijl hij een niet goed sluitende zijklep van eeo juist geladen
vrachtwagen repareerde, een zak chernicalien op zijn hoofd kreeg.t'" Deze
schade hield geen verband met de verkeersdeelneming van het motorrijtuig en
werd dan ook niet door de verplichte verzekering gedekt, docb door de alge-
mene aansprakelijkheidsverzekering. Dit was eveneens het geval toen een klein
meisje een surfplank tegen zich aan kreeg doordat deze, op het dak van een
geparkeerde auto liggend, door een plotselinge rukwind wegwaaide. De WAM-
verzekeraar meende terecht dat bet hier nog om een wezenlijk onderdeel van
bet laden ging, waardoor hij op grond van de WAM niet tot scbadevergoeding
was gebouden. Hij stelde: "Het feit dat de plank enige tijd op de auto zou
blijven liggen doet niet af aan bet feit dat bet wegwaaien van de plank een

106 Aldus Verbondscommissie Samenloop 27 november 1987, uitspraak nr. 41, VR 1988, 132
(Geslipte bussen). In dezelfde zin: Tribunal de commerce Bergen 27 juli 1962, BA 1963,
biz. 100, m.nt. RVG.
107 De NVVA begrijpt deze situatie's eveneens onder het door de WAM-verzekering te
dekken ladingrisico (Circulaire van 9 maart 1982, no. AAV L-82/lO, no. NVVA L-82120).
106 Circulaire van 22 september 1964, no. NVVA L-64/52, no. WAY L-64/12 . Zie ook J.H.
Wansink, diss. 1987, biz. 211-213.
109 De Verbondscommissie Samenloop 23 oktober 1989, uitspraak nr. 54, VR 1990, 143, De
Beursbengel 1989, 54 (Vallende zak chemicalien), overwoog "dat het laden nog niet voltooid
was. Dit is eerst het geval indien alle daarmee verband houdende handelingen ten einde zijn
gebracht. De behandeling van de niet goed sluitende zijklep behoort nog tot het laden en
lossen omdat het dicht doen van de klep in zijn algemeenheid het einde van het laden en
lossen kenmerkt."
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risico is dat samenhangt met het laden van de auto. 11110

Is bij het laden en/of Iossen van goederen uit een stilstaand motorrijtuig,
wanneer deze handelingen door mankracht worden verricht, in beginsel geen
sprake van een door het motorrijtuig veroorzaakte schade, bij het laden en/of
lossen uit een vrachtwagen met behulp van een (ander) motorrijtuig kan daar
wei sprake van zijn. In dit verband kan gedacht worden aan bij het laden dan
weI lossen ontstane schade, die te wijten is aan een gebrek van het motorrijtuig
met behulp waarvan de goederen geladen en/of gelost zijn. Hiervan was
bijvoorbeeld sprake toen tijdens het met een autolaadkraan lossen van een glas-
container schade ontstond doordat twee bevestigingen van de hefarm afbra-
ken'!', en in het geval waarin schade ontstond bij het overbrengen van kool-
poeder uit een tankwagen in een silo en een van de dekseis van de tank door
slijtage werd cpengewrongen'P. In dit soort gevallen rijst de vraag of deze
door het motorrijtuig veroorzaakte schade door de verplichte W AM-verzekering
gedekt is. Dekt deze bijvoorbeeld de schade die bij het lossen van veevoer aan
een gebouw is ontstaan, doordat de tankwagen de tank te ver omhoog duw-
de? 113

In de hierboven genoemde gevallen betreft het voertuigen die niet aIleen
zijn ingericht voor het verplaatsen van personen of goederen, maar die mede
dienen ais werktuig en bij hun gebruik als zodanig schade veroorzaken. Dat dit

110 Enkel doordat de feitelijke verzekering niet beperkt was tot het verkeersrisico maar
dekking hood voor 'schade veroorzaakt - anders dan bij het laden of lossen - door goede-
ren die zich bevinden op dan weI vallen of gevallen zijn van het motorrijtuig' oordeelde de
Verbondscommissie Samenloop 10 februari 1983, uitspraak nr. 14, VR 1984, 18 (Van auto
gevallen surfplank), dat de WAM-verzekeraar de veroorzaakte schade moest vergoeden.
111 Verbondscommissie Samenloop, uitspraak nr. 44, VR 1989, blz. 90 (Afgebroken
autolaadkraan). Zie ook Verbondscommissie Samenloop, uitspraak nr. 20, VR 1989, biz. 87
(mangatdeksel).
112 In dit geval oordeelde de bindend adviseur (Bindend Advies 13 oktober 1981, TvA
1982/4, nr. 25 (Koolpoederj), dat naar Belgisch recht (de casus had zich namelijk in dat land
afgespeeld), de verplichte WAM-verzekering geen dekking verleende. "Oorzaak van de
schade was het gebrekkig bevestigde deksel op de tankwagen, dat de hoge luchtdruk ten
behoeve van het lossen niet heeft kunnen weerstaan. Daarmee is een verband tussen de
schade en de staat van de tankwagen gegeven en rijst de vraag of aileen om die reden sprake
is van 'enig gebruik in het verkeer'. Deze vraag beantwoordt de bindend adviseur ontken-
nend nu het gebrek de tank betrof waarin het koolpoeder was opgeslagen en dit gebrek
uitsluitend doordat de bovenvermelde verrichtingen met de tank ten behoeve van het lossen
plaats vonden, tot schade heeft geIeid." Ook volgens Nederlands recht lOU naar de mening
van de bindend adviseur niet van verkeersrisico gesproken kunnen worden.
\13 Vgl. Verbondscommissie Samenloop, uitspraak nr. 36, VR 1989, biz. 89 (Kiepende
tankwagen) en Verbondscommissie Samenloop 3 november 1981, uitspraak nr. 10, VR 1983,
3, TvA 1982/3, nr. 20, m.nt. LM (Heffen van laadbak). I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 213,
acht het "heel weI verdedigbaar om met name het laden en lossen van een motorrijtuig dat
specifiek voor het vervoer van goederen is ingericht (... ) aan te merken als een gedraging
die in zodanig nauw verband staat met het per motorrijtuig deelnemen aan het wegverkeer en
met de daaraan verbonden risico's dat een uit dit gedrag voortvloeiende schade valt aan te
merken in de zin van artikel 3 lid 5 WAM. "
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werktuig de scbade beeft veroorzaakt staat vast, maar dekt de verplicbte
verzekering ook dit (werk)risico? Het antwoord luidt bevestigend wanneer
gezegd kan worden dat bet schadeveroorzakende motorrijtuig (gebruikt als
werktuig) ten tijde van bet ongeval aan het verkeer deelnam. Immers dan is bet
verkeersrisico verwezenlijkt, waarvoor de verplichte WAM-verzekering
dekking biedt.

§ 4.5 Werkrisico

Motorrijtuigen zijn doorgaans bedoeld voor bet vervoer op wegen of terreinen.
Zij kunnen evenwel tevens voor andere verrichtingen dienen, zoals bet laden
en/of lossen dan wei bet stapelen van goederen. De vraag is of de bij deze
werkzaamheden veroorzaakte scbade, dus schade waarvan de oorzaak is
gelegen in bet tevens of uitsluitend gebruik van het motorrijtuig als werktuig,
door de verplichte WAM-verzekering is gedekt. Voor de beantwoording van
deze vraag is bet van belang na te gaan of dergelijke werktuigen verkeersrisico
kunnen verwezenlijken.

In 1983 stelde de Hoge Raad aan het Benelux Gerechtsbof onder andere
de prejudiciele vraag of "de omstandigheid dat een motorrijtuig ten tijde van
bet ongeval als werktuig werd gebruikt, eraan in de weg (staat) om aan te
nemen dat bet alstoen deelnam aan het verkeer." 114 In deze zaak had een
werknemer van Koen Visser Produkten B.V. opdracht gekregen om met een
vorkheftruck enkele pallets, waarop ca. 20 balen rijst van elk ongeveer 50 kg
waren geladen, van bet magazijn naar de opslagplaats in de bedrijfsruimte
--een afstand van ongeveer 100 meter- te verplaatsen. Bij het opstapelen van
een van deze pallets bief bij met de vorkheftruck de vracbt omboog en manoeu-
vreerde met zijn wielen om in de juiste positie te komen. Op dat moment
gingen enkele balen rijst van een reeds opgestapelde pallet scbuiven en vielen
naar beneden, waardoor een werkneemster van het bedrijf gewond raakte.

Bij de beantwoording van de vraag stelde het Benelux Gerecbtsbof "dat
wanneer bet motorrijtuig bij bet zicb op een openbare weg of op terreinen, als
bedoeld in art. 2 par. 1 verplaatsen schade zou veroorzoken op een wijze die
karakteristiek is voor schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer,
bet feit dat bet motorrijtuig tegelijkertijd als werktuig in bovenbedoelde zin
werd gebezigd, Diet eraan in de weg zou staan dat de scbade zou moeten
worden aangemerkt aIs in bet verkeer veroorzaakt, zodat de burgerrecbtelijke
aansprakelijkheid daarvoor kracbtens art. 3 par. 1 door de verzekering gedekt
moet zijn; dat bierbij opmerking verdient, dat het voor het antwoord op de
vraag of de scbade is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor
scbadeveroorzaking door een motorrijtuig in bet verkeer, van belang kan zijn of
de scbade is veroorzaakt op een voor het verkeer bestemde weg, dan weI op
een bedrijfsterrein; dat immers in het eerste geval een schadeveroorzaking door
bet motorrijtuig eerder als karakteristiek voor schadeveroorzaking door motor-

114 HR 8 april 1983, NJ 1986,457, VR 1984, 28 (Visser/CentraaJ Beheer).
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rijtuigen in het verkeer is te beschouwen dan in het tweede geval." (curs.
CPR) I IS

De WAM-verzekering verleent derhalve dekking voor schade die is
veroorzaakt bij het verplaatsen van het motorrijtuig dat als werktuig wordt
gebruikt, mits het een voor het wegverkeer karakteristieke schadeveroorzaking
betreft.!" Wat onder 'karakteristieke schadeveroorzaking' verstaan moet
worden, is met geheel duidelijk. Aaonemelijk is echter dat hiervan sprake was
toen een vorkheftruck in het Antwerpse bavengebied bij kaai nr. 361 een
metalen constructie vervoerde van ongeveer vier ton en deze er bij bet passeren
van een stilstaande vracbtwagen afscboof waardoor de lading op een geparkeerd
motorrijtuig terecbt kwam.!" Door de lading van een aan bet verkeer deelne-
mend motorrijtuig teweeggebrachte schade zal als karakteristiek voor het
gemotoriseerde verkeer aangemerkt kunnen worden. Dit geldt ook voor het
geval waarin een zekere Kiewiet, een mobiele laadschop besturend, in botsing
kwam met een op een voor bet openbaar verkeer openstaande weg spelend
kind 118, en voor het geval waarin een heftruck, die planken van een kade naar
een loods moest vervoeren, tegen een werknemer aanreed doordat zijn remmen
plotseling weigerden!". Voorts zal de WAM-verzekeraar aansprakelijk zijn in
de door Van der Grinten'P' opgeworpen casus, waarin een over de openbare
weg of bouwterrein rijdend motorrijtuig, dat met een betonmolen is ingericht,
door bet breken van de wand tengevolge van bet draaien van de molen specie
verliest waardoor derden schade Iijden.

Er was echter geen sprake van WAM-dekking in bet geval waarin er
schade aan een loads ontstond doordat er olie uit een hogedrukslang van de
hefinstallatie spoot op het moment dat de kiepbak van de vrachtwagencom-
binatie op de hoogste stand stond om aardappelen te lossen.P' In dit geval
kan weliswaar gezegd worden dat de schade door het motorrijtuig is veroor-
zaakt. Bij de verplaatsing van bet als werktuig gebruikte motorrijtuig is er
evenwel geen schade berokkend op een wijze die kenmerkend is voor motorrij-
tuigen in het verkeer (waardoor niet gezegd kan worden dat het verkeersrisico
verwezenlijkt is). In de eerste plaats niet, omdat het motorrijtuig zich met
verplaatste, het stond juist stil. In de tweede plaats met, omdat in dit geval de
schade met bescbouwd kan worden als veroorzaakt op voor het gemotoriseerde
verkeer karakteristieke wijze: het veroorzaken van schade door uitschuifbare

us BenGH 23 oktober 1984, NJ 1986, 458, VR 1985, 1, BR 1985, biz. 314, m.nt. Kamphui-
sen (Visser/Centraal Beheer).
116 Uit BenGH 11 juni 1991, NJ 1992, 82, m.nt. MMM, VR 1992, 18 (Juwelierszaak te
Ede), blijkt dat deze maatstaf aileen van toepassing is wanneer het schadeveroorzakende
motorrijtuig uitsluitend of mede is irigericht om als werktuig te dienen.
111 Hof van Cassatie, 3e karner, 12 juni 1989, RW 1989-1990, bIz. 229 (Kaai nr. 361).
\18 Vgl. HR 25 september 1981, NJ 1982, 254, m.nt. CJHB (SmitlRoyai Nederland).
119 Cour de Cassation, Ire chambre, 26 oktober 1972, Pasicrisie Beige 1973, biz. 205.
120 W.C.L. Van der Grinten in annotatie bij HR 7 februari 1986, NJ 1986, 459, biz. 1769,
r.k, (Visser/Centraal Beheer).
121 Verbondscommissie Samenloop, uitspraak nr. 18, VR 1989, biz. 87 (Gesprongen
hogedrukleiding) .
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onderdelen is waarschijnlijk niet karakteristiek te noemen.
Om deze redenen wordt ook door graafmachines bij de uitvoering van

werkzaamheden veroorzaakte schade, zoals kabelschade, niet door de WAM-
verzekering gedekt.F'

In de bovengenoemde zaak Visser stond de vorkheftruck, anders dan in
de bierboven genoemde gevaIlen, echter niet stil. Hij bewoog met zijn wieIen
om in een juiste positie te komen. Brengt dit mee dat gezegd kan worden dat
het motorrijtuig bij het verplaatsen schade veroorzaakte? Het Benelux Gerechts-
hof beantwoordt deze vraag in ontkennende zin, "als het zich verplaatsen van
het motorrijtuig redelijkerwijs slechts gezien kan worden als een onderdeel van
de manoeuvre waarbij het motorrijtuig als 'werktuig' wordt gebezigd en als de
schade niet is veroorzaakt op een wijze die overigens karakteristiek is voor
schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer." Dit betekent dat de
door Visser geleden schade niet door de WAM-verzekering werd gedekt; het
verkeersrisico was niet verwezenlijkt. 123 Daaraan deed ook niet af dat de
vorkheftruck aan het verkeer heeft moeten deelnemen ten einde op de plaats
van het 'werk' te komen.

Uit het voorgaande blijkt dat het niet uitgesloten is dat een motorrijtuig, dat als
werktuig wordt gebruikt, aan het verkeer deelneemt. De verplichte verzekering
zal evenwei aIleen voor het werkrisico dekking verlenen, indien de schade door
dit motorrijtuig is veroorzaakt. Dit vereiste van causaliteit tussen schade en
motorrijtuig heeft in de jurisprudentie wei tot vragen geleid in de gevallen
waarin de schade het gevolg was van het verkeerd uitvoeren van een opdracht.

Aanleiding tot deze kwestie was de zaak waarin X opdracht had gekregen
om met een landbouwtractor, waaraan een cultivator bevestigd was, enige
stukken land te cultiveren (de grond los en gelijk maken). Hij bewerkte echter
ook een -niet in de opdracht begrepen- aangrenzend stuk land met als gevolg
dat er schade aan de gewassen van derden ontstond. De WAM-verzekeraar wei-
gerde deze schade te vergoeden. Hij stelde zich op het standpunt dat de oorzaak
van de schade was gelegen in de onjuiste, onduidelijke en onvolledige opdracht
en beschouwde de tractor slechts als een toevallige, niet van belang zijnde
schakel; met het motorrijtuig was immers geen foute manoeuvre verricht. Naast
deze WAM-verzekering had X ook een aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven (AVB). Deze verzekeraar stelde zich echter op het standpunt dat bier
sprake was van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvoor bij
een dekkingsuitsluiting had opgenomen.

In deze zaak stond vast dat het verwezenlijkte risico -door een van beide
verzekeringen werd gedekt, maar de verzekeraars wezen elkaar aan als degene
die de schade moest vergoeden. In de praktijk worden dergelijke patstellingen
opgelost doordat een van beide verzekeraars de schadepenningen uitkeert tegen
cessie van de vordering die de verzekerde op de andere heeft. De betaald

In Vgl. MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, bIz. 17.
123 HR 7 februari 1986, NJ 1986, 459, m.nt. G, VR 1986, 115, m.nt. vWvC (Visser/Cen-
traal Beheer).
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hebbende assuradeur zal vervolgens de andere aanspreken en proberen zijn
gelijk te krijgen, eventueel met inschakeling van de Verbondscommissie Samen-
100p.124In bovengenoemde casus stelde deze commissie vast "dat redelij-
kerwijs van een verkeerssituatie geen sprake is. ( ... ) De commissie is van
oordeel dat de schade weliswaar materieel is teweeggebracht met of door een
motorrijtuig, maar dat beslissend is of dit ook de relevante oorzaak van de
schade is. De commissie is van mening dat, in het onderhavige geschil, het
motorrijtuig niet een onmisbare schakeI in de veroorzaking was. Het motor-
rijtuig speelde hier slechts een toevallige rol. Relevante oorzaak van de schade
was het onzorgvuldig handelen van verzekerde bij het cultiveren. ,,125

Het is terecht dat deze door een tractor met cultivator veroorzaakte
schade niet onder de verplichte WAM-verzekering werd begrepen. De oorzaak
van de schade aan de gewassen was gelegen in een menselijke beoordelings-
fout. Bij het manoeuvreren met het motorrijtuig was geen fout begaan; de
opdracht was gewoon verkeerd begrepen. Er was dan ook geen sprake van een
door, maar met, de tractor -als motorrijtuig- veroorzaakte schade. Toch oor-
deelde de commissie in een volgende, vergelijkbare situatie dat deze uitspraak
"als achterhaald" beschouwd moest worden.

Een werknemer (X) ploegde met een tractor waaraan een ploeg was
bevestigd een verkeerd stuk land om, waarin zich leliebollen van een derde
bevonden. Ook bier deed zich de vraag voor of de schade door de AVB-
verzekering dan wei door de WAM-verzekering gedekt was.126 De commissie
conformeerde zich in deze zaak aan de algemeen geldende rechtsopvatting die
zij uit het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 10 mei 1984, VR 1984, 119,
meende te herleiden. In deze laatste zaak werden door een drag line sloopwerk-
zaamheden verricht aan een voormalig klooster. Door onvoldoende deskundig-
heid bij het slopen stortte een gedeelte van het gebouw in op een andere wijze
dan was voorzien. Hierdoor ontstond er schade. De Rechtbank Utrecht was van
mening dat "van een betrekkelijk rechtstreeks verband (dat meer direct is dan
de enkele omstandigheid dat het motorrijtuig gebruikt is tijdens de werkzaam-
heden waarbij de schade is ontstaan -CPR) tussen de schade en het aandeel dat
de dragline/graafmachine heeft gehad in het toebrengen van de schade niet kan
worden gesproken. De machine is kennelijk slechts gebruikt als krachtbron op
afstand (... )".

Dit oordeel van de Rechtbank dat niet de WAM-verzekeraar maar de
AVB-verzekeraar de schade diende te vergoeden, werd door het Hof Amster-
dam verworpen. Het overwoog dat de polis van de WAM-verzekeraar uitdruk-
kelijk onderscheid maakt tussen schade die door het voorwerp en schade die
met het voorwerp is veroorzaakt. "Dit laatste kan in dit verband niet anders

124 Zie J.C.M. Lubbers, Samenioopcommissie, Hb, Schadereg. Motorr., blz. 553-1/3; J.H.
Wansink, diss. 1987, blz, 201.
125 Verbondscommissie Samenloop 8 maart 1984, uitspraak nr. 23, TvA 1986/6, nr. 28, VR
1984, 79, m.nt. vWvC (Gecultiveerd land).
126 Verbondscommissie Samenloop 2 september 1986, uitspraak nr. 33, TvA 1986/6, nr. 29,
m.nt. LM, VR 1986, 87 (Omgeploegd bollenveJd).
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betekenen dan: schade die is veroorzaakt doordat van het voorwerp gebruik is
gemaakt zonder dat de oorzaak in of op het voorwerp zelf is gelegen. De
kennelijke strekking van deze bepaling is dat deze mede omvat de dekking van
het risico van de verzekeringnemer voor aansprakelijkheid die kan voortvloeien
uit het gebruik maken van een machine als de onderhavige, ongeacht of de
schade is veroorzaakt door een fout van of op de machine zelf dan wei van
iemand die haar gebruikt." De sloper had het gebruik van de dragline als
krachtbron ingevolge de WAM verzekerd "en het valt niet in te zien dat zijn
wettelijke aansprakelijkheid terzake daarvan niet onder de polis zou zijn gedekt
indien hij zelf door een onjuiste sloopmetbode de machine verkeerd ge-
bruikt" . 127

Deze uitspraken hebben tot gevolg dat de schaden aan het leliebollenveld
en het klooster door de WAM-verzekeraar vergoed dienden te worden (mits
tevens vaststond dat het motorrijtuig ten tijde van de schadeveroorzaking aan
het verkeer deeloam). De reden was hierin gelegen dat de in werkelijkheid
gesloten verzekering dekking bood voor met de tractor en dragline veroorzaakte
schade en deze zinsnede zeer ruim geinterpreteerd werd. Tegen deze uitleg is
evenwel in te brengen dat de schade weliswaar met het motorrijtuig is ontstaan,
maar niet door het voertuig is veroorzaakt (zoals de verplichte WAM-verzeke-
ring verlangt). De oorzaak van de schade was geJegen in de onjuiste methode
van het ploegen respectievelijk slopen. Ret gingin casu om een onzorgvuldige
gedraging die aan het gebruik van het motorrijtuig voorafging. De schade-
oorzaak stond niet in verband met het gebruik van het motorrijtuig; een foute
manoeuvre met het motorrijtuig lag, met andere woorden, niet aan de schade
ten grondslag. Ret was veeleer de opdracht die verkeerd werd uitgevoerd. Nu
het motorrijtuig derhalve op zichzelf niet op onjuiste wijze was gebruikt, was er
ook geen sprake van een WAM-risico (waardoor het eigen recht van artikel 6
lid 1 WAM niet bestond) maar diende de AVB-verzekering dekking te bie-
den. 128

127 Hof Amsterdam 10 mei 1984, VR 1984, 119 (Gesloopt Idooster). Vgl. Hof Amsterdam
17 december 1976, VR 1977, 83, S&S 1977, 45 (Assuradeuren/Gemeente Temeuzen), in
welke zaak aan een afvalwaterleiding schade was veroorzaakt door een dragline, die in
verband met de bouw van een sporthal heiwerkzaamheden verrichtte in opdracht van de
gemeente. Deze laatste had onvoldoende aanwijzingen gegeven omtrent de aanwezigheid van
pijpleidingen. Het Hof verwierp terecht de stelling dat de aan een dragline gekoppelde hei-
installatie -bestaande uit een heistelling met automatisch diesel-heiblok- een motorrijtuig
in de zin van de WAM was. Op grond hiervan verleende de verplichte verzekering al geen
dekking. Zou de hei-installatie echter wel als zodanig beschouwd kunnen worden, dan stond
de schade-oorzaak in generlei verband met deelneming van het motorrijtuig aan het verkeer.
Er was geen sprake van een fout die voortvloeide uit het gebruik van het voertuig, zodat op
grond hiervan evenmin WAM-dekking aanwezig geweest lOU zijn.
128 Zie ook I.H. Wansink, diss. 1987, blz, 204-208.
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§ 5 Welte/ijk toegelaten beperkingen op de verplichte WAM-dekking

§ 5.1 Inleiding

Artikel 3 WAM bepaait de inhoud van de WAM-verzekering. Het schrijft
dwingendrechtelijk voor dat de verzekering dekking moet verlenen voor door
een van de verzekerden bij het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer
veroorzaakte schade. Op deze dekking kunnen slechts beperkingen gemaakt
worden, wanneer de wet aan de verzekeraar en de verzekeringnemer de be-
voegdheid verleent om van de bepaling af te wijken. Dit voIgt uit artikel 16
WAM. Zou een dergelijke bepaling ontbreken, dan zouden de bij de verze-
keringsovereenkomst betrokken partijen het eigen recht van het verkeers-
slachtoffer illusoir kunnen maken door uitsluitingen op te nemen waardoor de
verzekeraar van zijn uitkeringsplicht ontheven wordt. Dit zou strijden met de
strekking van de WAM, die juist de belangen van de verkeersslachtoffers
beoogt te waarborgen. De wet geeft dan ook expliciet aan welke inbreuken zij
op deze slachtofferbescherming geoorloofd acht. 129

Aileen op grond van in de WAM genoemde bepalingen kan derhalve van
de verplichte dekking afgeweken worden. Zo staat het eerste lid van artikel 3
WAM de verzekeraar toe om geen dekking te verlenen voor de aansprakelijk-
heid van degene die zich door diefsta! of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig heeft verschaft en van hen die, dit wetende, dat motorrijtuig
zonder geldige reden gebruiken. Evenmin behoeft de verzekering de aanspra-
kelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van bet motorrijtuig dat
het ongeval veroorzaakt, te dekken (artike! 4 WAM). Voorts is de verplicbte
verzekering beperkt tot ongevallen die binnen een bepaald territoir bebben
plaatsgevonden (dat wi! zeggen binnen de Europese Gemeenscbap en bij AMvB
aangewezen landen) en is de omvang van de dekking beperkt tot een bepaalde
verzekerde som (artikel 22 WAM).

In deze paragraaf zullen de door de WAM toegelaten beperkingen op de
verplicbte dekking besproken worden. Deze in de wet genoemde uitsluitingen
staan namelijk aan het bestaan van het eigen recbt in de weg. Andere door de
verzekeraar in de verzekeringsovereenkomst opgenomen uits!uitingen regarde-
ren de benadeelde Diet. De verzekeraar kan daarmee we! in zijn verbouding met
de verzekerde bet door hem te dragen risico begrenzen. Voor zover deze
beperkingen niet door de WAM zijn toegelaten, vormen zij voor de benadeel-
den echter een dode letter. Zij kunnen zicb tot de verzekeraar wenden en
ondanks de uits!uiting scbadevergoeding verlangen.

§ 5.2 Diefstal, geweldpleging, zonder geldige reden gebruiken

De WAM-verzekering kent een ruime kring van verzekerden; zij dekt (onder
andere) de aansprakelijkheid van een ieder die bet motorrijtuig bestuurt,
ongeacbt of die persoon door de bezitter of houder gemachtigd is. Overeen-

129 Zie H. Drion, VA 1963, biz. 150-151; B. Wachter, RM Themis 1962, biz. 346-347.
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komstig de Benelux-overeenkomst (1966) maakt het eerste lid van artikel 3
WAM een uitzondering op deze ruime kring. Het zondert van de WAM-
verzekerden uit degene die zich door diefstal of geweldpleging de macht over
het motorrijtuig verschaft, alsmede degene die, dit wetende, dat motorrijtuig
zonder geldige reden gebruikt. 130 In deze gevallen wordt zonder toestemming
van de rechthebbende met het verzekerde motorrijtuig gereden, terwijl de
gebruiker zich het voertuig door middel van een strafbaar feit heeft 'toegeei-
gend'. Het is begrijpelijk dat de wetgever de door deze personen veroorzaakte
schade niet onder de verplichte verzekering heeft willen brengen: dit risico kan
in redelijkheid Diet meer ten laste van de verzekeraar (en de verzekerde)
worden gebracht, omdat het niet in een redelijke verhouding staat tot de te
ontvangen (te betalen) premie.!"

Nu de WAM-verzekering geen dekking verleent voor de aansprakelijk-
heid van degene die zich door diefstal of geweldpleging de macht over bet
motorrijtuig heeft verschaft en van degene die, dit wetende, dat motorrijtuig
zonder geldige reden gebruikt, is de positie van de benadeelde in deze gevallen
precair. Het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM zal hem geen uitkomst bieden
in zijn wens schadeloosgesteld te worden; de verzekeraar kan hem tegenwerpen
dat hij Diet tot uitkering verplicht is, omdat hij geen dekking verleent voor het
betreffende schade-geval. Voor de vergoeding van zijn schade is de benadeelde
derhalve afhankelijk geworden van het vermogen en/of inkomen van de
aansprakelijke persoon. Om evenwel ook in dergeJijke gevallen aan de belangen
van de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer tegemoet te komen, heeft de
wetgever hen in artikel 25 lid 1 (sub c) WAM de mogelijkheid geboden een
recht op schadevergoeding tegen het Waarborgfonds Motorverkeer geldend te
maken. Dit fonds zal de geleden materiele en persoonsschade vergoeden, echter
onder aftrek van een eigen risico van f 300,_.132

130 Bij Wet van 30 november 1983, Stb 1983,614, i.w.tr. 1 juli 1984, is aan deze uitsluiting
een voorwaarde verbonden. De diefstal, de geweldpleging en het, daarvan op de hoogte
zijnd, zonder geldige reden gebruik maken van het motorrijtuig moet 'na het sluiten van de
verzekering' hebben plaatsgevonden. De reden om deze zinsnede in te voegen, is dat "anders
de aansprakelijkheid van de dief die zelf een verzekering heeft gesloten, met zou worden
gedekt" (MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, bIz. 17). Hoewel de Memorie van Toe-
lichting enkel diefstal noemt, valt uit de bepaling af te leiden dat 'na het sluiten van de
verzekering' ook betrekking heeft op geweldpleging en op wetende van de diefstal en/of
geweidpleging zonder geidige reden gebruiken.
131 Hierbij zij evenwel opgemerkt dat de verplichte verzekering geen aansprakelijkheid
creeert, maar alleen de verzekering ervan regelt. Dit betekent dat wanneer de bezitter of
houder van het motorrijtuig volgens regels van het commune recht wel aansprakelijk
gehouden kan worden voor het ongeval dat de dief en/of de geweldpleger en/of de van de
diefstal dan weI geweldpleging wetende (zonder geldige reden) gebruiker beeft veroorzaakt,
de WAM-verzekering hiervoor dekking verleent (toelichting op de BeneIux-overeenkomst,
Trb 1966, 178, bIz. 37; MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 9). Oit deed zich voor in
BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 428, m.nt. MMM, VR 1992, 96, Vrb 1991, biz. 22
(Belgische BoerenbondlFord Tractor Belgium). Zie hieromtrent paragraaf 3.2.
132 Artikel 26 lid 4 WAM en het Besluit van 18 juni 1991, Stb 1991, 325, i.w.tr, 1 juli
1991.
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§ 5.2.1 Diefstal en joy-riding

De vraag rijst hoe 'diefstal' in artikel 3 lid 1 WAM uitgelegd dient te worden.
De minister sprak in dit verb and over stelen, "althans er heeft onvrijwillig
bezitsverlies plaatsgevonden." \33 De heer Versteeg (ARP) stelde daarop de
vraag "of die woorden, die wij plegen te gebruiken in artikel 2014 B.W. -
waarscbijnlijk zal de Minister ze daaraan hebben ontleend - inderdaad weI
accuraat weergeven hetgeen bier staat." 134 De minister erkende dat bij te
civielrechtelijk had gesproken. "Bedoeld is: diefstal of geweidpleging. ,,13S

Erg duidelijk is dit Diet. Waarschijnlijk neigt de minister naar een
strafrechtelijke interpretatie.!" Dat lijkt ook terecht, nu 'diefstal' geen civiel-
rechtelijk begrip is, maar een zuiver strafrechteIijk. Artikel 310 Sr verstaat
daaronder het wegnemen van een goed dat aan een ander toebehoort met het
oogmerk van wederrechtelijke toeeigening. De WAM-verzekering sluit derhaive
de aansprakelijkheid uit van degene die een aan een ander toebehorend motor-
rijtuig heeft weggenomen met het oogmerk om als heer en meester daarover te
beschikken.

Aangezien de beperking op de verplichte WAM-dekking een inbreuk maakt op
de bescherming die de wet aan de verkeersslachtoffers beoogt te verlenen, legt
het Benelux Gerechtshof de in artikel 3 lid 1 WAM geformuleerde diefstal-
uitsluiting restrictief en letterlijk uit. Aanleiding voor zijn uitspraak vormde een
in Antwerpen plaatsgevonden hebbend verkeersongeval tussen een ruim twee
maanden eerder door een zekere Neville gestolen Austin Princess (met Britse
nummerplaat) en een motorrijtuig dat bestuurd werd door ene Potz. Na de
aanrijding waren de inzittenden van de Austin met achterlating van het motor-
rijtuig gevlucht en onbekend gebleven. Toen Potz vergoeding verlangde van de
door hem geleden schade, rees de vraag of de aansprakelijkheid van de bestuur-
der van het gestolen voertuig wei door de WAM-verzekering van de Austin
was gedekt. Het Hof van Beroep antwoordde in bevestigende zin. Het achtte de
diefstal-uitsluiting aIleen van toepassing wanneer bewezen was dat het motor-
rijtuig op het moment van het ongeval door de dief zelf werd bestuurd. Daar-
van was in casu echter Diet gebleken.

Naar aanleiding van het tegen deze uitspraak ingestelde cassatieberoep
stelde het Hof van Cassatie de prejudiele vraag of artikel 3 GB voor zover het
"van verplicht te verstrekken dekking uitsluit 'hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft' in die zin
(moet) worden uitgelegd dat mede van de verplicht te verstrekken dekking

133 Minister Beerman, HTK 1962-1963, biz. 2235.
134 HTK 1962-1963, biz. 2239. Artikel 2014 BW (oud) is thans artikel 3:86 BW.
135 Minister Beerman, HTK 1962-1963, blz. 2240.
136 Zo ook H.I.I. de Bosch Kemper, De WAM in werking, 25 jaar junsprudeniie, Deventer
1990, biz. 25; S. Fredericq, Handboek van BeJgisch handelsrechi, 2e herziene en vervolle-
digde druk, Brussel 1978, or. 1176; L. Schuermans, D. Sirnoens, Preadvies voor de
Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie en Nederland, Ver-
keersaansprakeJijkheid en verzekering naar BeJgisch rechi, TvP 1978, biz. 1107.



wordt uitgesloten de aansprakelijkbeid van de bestuurder die met het motorrij-
tuig, waarvan vaststaat dat het korte of langere tijd voordien was gestolen, de
schade heeft veroorzaakt en onbekend is gebleven, bij voorbeeld omdat hij ge-
vlucht is. 01 137 Het Benelux Gerechtshof beantwoordde deze vraag in ontken-
nende zin.!" Met het oog op de zeer ruime strekking van de verzekering
dient de uitsluiting strikt toegepast te worden, in die zin dat zij slechts van
toepassing is indien aan de daarin gestelde voorwaarde is voldaan. Conform de
tekst van de bepaling is derhalve aIleen de aansprakelijkheid van degene die
door diefstal de macht over het motorrijtuig heeft verkregen, van dekking
uitgesloten.

Deze beslissing heeft tot gevolg dat voor de toepassing van de uitsluiting
vereist is dat de gestolen wagen op het moment van het ongeval door de dief
zelf werd bestuurd. Wordt de auto bestuurd door een persoon die niet de
diefstal heeft gepleegd doch er weI van op de hoogte is, dan kan de verzekeraar
zich dus niet op de diefstal-uitsluiting beroepen. WeI zal hij de benadeelde het
eigen recht op schadevergoeding kunnen ontzeggen door hem op een andere
wettelijke dekkingsuitsluiting te wijzen, namelijk dat de verzekerde wetend van
de diefstal het motorrijtuig zonder geldige reden heeft gebruikt. Blijft de be-
stuurder van het gestolen voertuig daarentegen onbekend en kan derhalve niet
vastgesteld worden of hij de wagen gestolen heeft of dat hij wist dat hij in een
gestolen auto reed, dan is de uitsluiting van artikel 3 WAM niet van toepassing.
In dat geval verleent de verplichte verzekering dekking en kan de benadeelde
zich ingevolge artikel 6 lid 1 WAM tot de verzekeraar wenden.

Diefstal wordt in artikel 310 Sr omschreven als het wegnemen van een goed dat
aan een ander toebehoort met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te
eigenen. Hiervan te onderscheiden, maar er wei nauw aan verwant is joy-
riding: het opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrij-
tuig op een weg gebruiken (artikel 37 WVW). In beide gevallen is het verze-
kerde motorrijtuig door middel van een strafbaar feit verkregen en daarna door
de verdachte gebruikt die daartoe -uiteraard- geen toestemming heeft gekre-
gen van de rechthebbende. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat wanneer
de WAM-verzekering de aansprakelijkheid uitsluit van degene die door diefstal
het voertuig heeft verkregen, zij ook de aansprakelijkheid uitsluit van degene
die als joy-rider het motorrijtuig gebruikt.

De vraag of onder het begrip 'diefstal' tevens joy-riding verstaan moet
worden, beantwoordden de ministers van Justitie, Financien en Verkeer en
Waterstaat tijdens de parlementaire behandeling echter niet zonder meer
bevestigend of ontkennend.!" Zij verwezen naar de strafbepaling van diefstal:

\37 BenGH 26 juni 1989, NJ isso, 763, m.nt. MMM, VR 1989, 173 (Belgisch BureaulPotz).
Het Hof van Cassatie, Ie kamer, 2 maart 1990, RW 1990-1991, biz. 469 (Belgisch Bureau/
Potz), verklaart het eigen recht van de benadeelde jegens het Nationaal Bureau ontvankeIijk.
138 In dezelfde zin reeds: H. Drion, VA 1963, bIz. 144.
139 VV, BHTK 1961-1962, 6342, nr. 5, biz. 11; MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, biz.9.
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overeenkomstig "de uitleg die de rechtspraak: daaraan geeft, valt onder deze
omschrijving onder omstandigheden ook 'joy-riding'. 11140 In het Eindverslag
wordt echter medegedeeld dat het instituut van het Waarborgfonds een voorzie-
Ding geeft voor onder andere joy-riding;"! Deze opmerking veronderstelt een
gelijkstelling met diefstal: zowel de door een dief als de door een joy-rider
veroorzaakte schade is van de verplichte dekking uitgesloten. De benadeelden
kunnen geen schadevergoeding vorderen van de verzekeraar, doch hebben de
mogelijkbeid om het Waarborgfonds daarvoor aan te spreken.

Het Benelux Gerechtshof huldigt eveneens de opvatting, dat joy-riding
naast diefstal is uitgesloten van de verplichte WAM-dekking. Dit kwam aan het
licht in de zaak waarin de minderjarige Guy de autosleutels van zijn vader,
buiten diens weten en tegen diens wil, had weggenomen voor een kortstondig
gebruik van bet motorrijtuig. Tijdens deze rit veroorzaakte Guy een verkeerson-
geval waarbij ene Lenglet verwondingen opliep. Deze sprak de WAM-verzeke-
raar aan en vorderde schadevergoeding. De vraag was of de verzekeraar zich er
op kon beroepen dat bij de aansprakelijkbeid van degene die door diefstal de
macht over het voertuig heeft verkregen, van dekking had uitgesloten. Bij de
beantwoording van deze vraag verwijst het Benelux Gerechtshof naar het recht
van Belgie en Luxemburg waar joy-riding aan diefstal gelijk is gesteld. In
verband daarmee overweegt het, "dat de term 'diefstal' in art. 3 § 1 bij gebreke
van elke tegenovergestelde aanwijzing in de tekst van de Overeenkomst en de
Bijlage daarvan alsmede in de gemeenschappelijke toelichting moet worden
uitgelegd als omvattend het bedrieglijk wegnemen van een motorrijtuig toebeho-
rende aan een ander voor een kortstondig gebruik en met de bedoeling het
motorrijtuig terug te geven." 142 Het Benelux Gerechtshof begrijpt joy-riding
derhalve --overeenkomstig de Belgische en Luxemburgse opvattingen- onder
'diefstal' met als gevolg dat de aansprakelijkheid van de joy-rider niet gedekt
wordt door de verplichte verzekering. Deze conclusie geldt echter Diet voor
Nederland. Het Hof laat namelijk uitdrukkelijk de Nederlandse jurisprudentie in
stand.

Reeds in 1968 heeft de Hoge Raad een interpretatie gegeven van het
begrip 'diefstal' in artikel 3 WAM. De aanleiding was het geval waarin een
zekere Van der Veen 's nachts de autosleutels uit de broekzak van zijn broer
bad gepakt om een plezierritje door Hardegarijp te maken. Tijdens deze rit
botste bij tegen de in de grasberm geparkeerde wagen van Hardenbroeks
Veevoederfabriek. Voor de beantwoording van de vraag of de verzekering die
ter zake van bet gebruikte motorrijtuig gesloten was, dekking verleende voor de

140 De ministers verwijzen naar HR 10 december 1957, NJ 1958, 49, m.nt. WP (strafzaak),
waarin de Hoge Raad overweegt dat het zich tijdelijk de heerschappij verschaffen over eens
anders goed 'diefstal' kan opleveren, wanneer de verdachte na verwrikking van het portier-
raam het motorrijtuig tijdelijk en beperkt gebruikt daarbij voomemens zijnde het daama
onbeheerd op een andere plaats achter te laten dan waar hij het heeft aangetroffen.
141 Eindverslag, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 9, blz, 3. Zie ook Van Bruggen (CHU), HEK
1962-1963, biz. 2328.
142 BenGH 20 mei 1983, NJ 1985, 10, m.nt. PRIM, VR 1983, 59, m.nt. HAB (Leng-
let/Royale BeIge).
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aansprakelijkheid van Van der Veen als joy-rider, verwijst de Hoge Raad zowel
naar het Benelux-verdrag (1955) als de geschiedenis van de totstandkoming van
de WAM. Hieruit leidt hij af dat de Benelux- noch de WAM-wetgever 'dief-
stal' wilden uitbreiden tot het wederrechtelijk gebruik van eens anders motorrij-
tuig. De WAM-wetgever had de bedoeling "om ten aanzien van handelingen
met betrekking tot motorrijtuigen welke in het spraakgebruik als 'joy-riding'
plegen te worden aangeduid zich te conformeren aan de rechtspraak betreffende
art. 310 Sr., welke deze handelingen als diefstal kwalificeert, indien sprake is
van wegnemen met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening in de zin van
dat artikel. Dat voorts met de strekking van de wet, 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 waarborgen, niet in overeenstemming is een uitbreidende inter-
pretatie te geven aan een uitzonderingsbepaling, waardoor het gebied van de
verplichte verzekering zou worden ingeperkt." 143

Naar de opvatting van de Hoge Raad is in Nederland de aansprakelijk-
heid van de joy-rider derhalve door de verplichte verzekering van het gebruikte
motorrijtuig gedekt. Het Benelux Gerechtshof heeft deze rechtspraak expliciet
in stand gehouden. Dit betekent dat de benadeelde zich ingevolge artikel 6 lid 1
WAM tot de verzekeraar kan wenden. Deze regeling geldt evenwel enkel voor
Nederland. De aansprakelijkheid van de Nederlandse joy-rider in Belgie of
Luxemburg zal van dekking zijn uitgesloten. De buitenlandse (in dit geval dus
de Nederlandse) automobilisten zijn immers aan de regels van het bezochte land
gebonden. Hun verzekering moet aan de wet van dat land voldoen en dat bete-
kent dat joy-riding, in de andere Benelux-Ianden gelijkgesteld aan diefstal, niet
door de verplichte WAM-verzekering wordt gedekt. Doet de omgekeerde
situatie zich voor, bevindt een Belgische of Luxemburgse joy-rider zich op
Nederlands grondgebied, dan is de in Nederland geldende strengere wetgeving
op hem van toepassing; dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van de joy-
rider gedekt is.

De Hoge Raad legt in 1968 (evenals jaren later het Benelux Gerechtshof
in Belgisch Bureau/Potz zal doen) de uitsluiting van artikel 3 lid 1 WAM
beperkt uit. Aldus wordt de inbreuk die zij op de strekking van de wet -de
rechten van de slachtoffers van verkeersongevallen te waarborgen- maakt, zo
klein mogelijk gehouden. Het is met het oog op deze strekking dat het Benelux
Gerechtshof in 1983 voor Nederland de mogelijkheid openlaat om de aan-
sprakelijkheid van de joy-rider onder de verplichte dekking te begrijpen. Het
Gerechtshof baseert zich er op dat "de Verdragsluitende Partijen op grond van
art. 1 § 2 van de Overeenkomst de Gemeenschappelijke Bepalingen kunnen ver-
vangen door bepalingen die grotere waarborgen geven aan de benadeelden; dat
zulks het geval zou zijn indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van

143 HR 19 april 1968, NJ 1968, 327, VR 1968, 58, m.nt. P, AA 1968, m.nt. HK.K (Harde-
garijpse joy-rider). In dezelfde zin reeds: G.F. Palm, WAM. Beknopte toelichting op de wet
aansprakeltjkheidsverzekering InOlorrijtuigen (w.a.m.), Amsterdam 1965, bIz. 16.
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degene die een motorrijtuig bedrieglijk heeft weggenomen voor een kortstondig
gebruik en met de bedoe1ing dat motorrijtuig terug te geven, in Nederland door
de verzekering zou moeten worden gedekt. "144De betere bescherming van het
verkeerssiachtoffer blijkt hieruit dat de WAM-verzekeraar, anders dan het
Waarborgfonds, geen eigen risico (voor Nederland ter grootte van f 300,-) op
het schadebedrag in mindering brengt.

Het onderscheid tussen diefstal en joy-riding brengt mee dat de positie
van de benadeeide afhankelijk is van het opzet van de bestuurder. Wilde deze
zich het motorrijtuig toeeigenen -in dat geval is er sprake van diefstal en
wordt de schade Diet vergoed door de verzekeraar- of wenste de bestuurder de
wagen slechts te gebruiken, in welk geval de WAM-verzekering weI dekking
biedt?14s Deze bedoeling van de bestuurder is moeilijk te bepalen en zal afge-
Ieid moeten worden uit zijn eigen verklaring en/of uit de omstandigheden van
het geval. 146Het is in beginsel aan de verzekeraar te bewijzen dat de bestuur-
der het verzekerde motorrijtuig door middel van diefstal onder zich heeft
gekregen, dat er dus sprake was van wederrechtelijke toeeigening''", waar-
door de benadeeide zich niet met succes tot hem kan wenden. 148

§ 5.2.2 Geweldpleging

Artikel 3 WAM zondert niet aIleen de dief uit van de kring van verzekerden,
maar sluit tevens de aansprakelijkheid uit van degene die door geweldpleging
de macht over het verzekerde motorrijtuig heeft verkregen.!" "Onder geweld-

144 BenGH 20 mei 1983, NJ 1985, 10, m.nt. FHJM, VR 1983, 59, m.nt. HAB (Leng-
let/Royale Beige).
145 Rb Amsterdam 9 januari 1973, VR 1974, 9 (BVOlDe Goudse), sprak niet van diefstal
aangezien aannemelijk was dat de bestuurder de bedoeling had om de bromfiets naderhand
weer terug te brengen.
146 In Ktg Rotterdam 8 januari 1976, VR 1977, 73 (Schiedam/Stad Rotterdam), meende de
aangesproken WAM-verzekeraar dat de diefstal-uitsluiting van toepassing was, terwijl de
eiser van oordeel was dat er sprake was van joy-riding. "Nu niet vaststaat dat er een
strafvervolging van diefstal of een veroordeling voor diefstal heeft plaatsgevonden, rust op
gedaagde de last te bewijzen dat de auto gestolen is", aldus de rechter. Voorts overwoog hij
dat "in de praktijk (... ) de grenzen tussen diefstal en joy-riding niet zo eenvoudig te trekken
(rijn). De rechter moet rich verdiepen in de innerlijke gesteldheid van de dader.·
147 Noyon-Langemeijer-Remmelink, losbl.ed. WvSr., art. 310, nr. 9, spreekt reeds van
wed.errechtelijke toeeigening (diefstal) in het geval waarin de puur tijdelijk gebruiker eerst
het raampje van een motorrijtuig openwrikt. "Deze handeling gaat het gebruik te boven.·
143 Hof 's-Hertogenbosch 3 november 1987, VR 1990, 87 (MijnstreekIHet Hollandse Kruis),
vermoedde evenwel dat gezien de feiten (aangifte van diefstal, sporen van braak, afgebroken
sleutel in contactslot) sprake was van diefstal. Het was aan de eiser (benadeelde) te bewijzen
dat er sprake was van joy-riding.
149 Overeenkomstig de beslissing van het Benelux Gerechtshof d.d. 26 juni 1989, NJ 1990,
763, m.nt. MMM, VR 1989, 173 (Belgisch Bureau/Potz), moet deze uitsluiting strikt
geinterpreteerd worden. Alleen wanneer de geweldpleger zelf het schadeveroorzakende
motorrijtuig bestuurt, is zijn aansprakelijkheid van de verplichte dekking uitgesloten en wordt
het eigen recht van de benadeelde gefrustreerd.
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pleging valt zowel geweldpleging tegen een persoon als zaakbeschadiging. "ISO

Degene die het slot van een motorrijtuig forceert of de bestuurder uit zijn auto
sleurt om daarmee te gaan rijden en vervolgens een verkeersongeval veroor-
zaakt, weet zijn aansprakelijkheid dus met gedekt door de verzekering die voor
het motorrijtuig is gesloten. Ook de aansprakelijkheid van een joy-rider die het
voertuig heeft verkregen door een portierraam in te tikken valt op grond van
het gepleegde geweld buiten de dekking.!" Voorts is het aannemeIijk dat deze
uitsluiting kan zien op afpersing: iemand wordt met geweld gedwongen tot de
afgifte van -in casu- het motorrijtuig (artikel 317 Sr).152 Veroorzaakt deze
afperser vervolgens een verkeersongeval, dan is zijn aansprakelijkheid met door
de WAM-verzekering gedekt.

§ 5.2.3 Zonder geldige reden

Naast degene die door diefstal of geweldpleging zich de macht over het
motorrijtuig heeft verschaft, zijn tevens van de kring van verzekerden uitgeslo-
ten degenen 'die, dit wetende, dat motorrijtuig zonder geldige reden gebrui-
ken' .153Voor toepassing van deze dekkingsuitsluiting is vereist 1) dat de
bestuurder wist dat het motorrijtuig door middel van diefstal of geweldpleging
was verkregen, en 2) dat hij geen geldige reden had om met het voertuig te
rijden. De aansprakelijkheid van de heler van een gestolen auto is derhalve van
de verplichte dekking uitgesloten.!" Daarentegen is de politieman die een ge-
stolen motorrijtuig inbeslagneemt en naar het politiebureau rijdt wel onder de
verzekering begrepen. Er kan immers niet gezegd worden dat de agent 'zonder
geldige reden' gebruik maakt van de wagen.!" Evenmin wordt "de aanspra-
kelijkheid van de chauffeur die in strijd met een hem door zijn werkgever
opgelegd verbod diens auto voor privedoeleinden bezigt" onder deze dekkings-
uitsluiting begrepen. In dit geval ontbreekt het vereiste van diefstal of geweld-
pleging.P"

Volgens A.-G. Spielmann is de zinsnede 'wetende van de diefstal of
geweldpleging het motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken' in artikel 3 GB

ISO MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, blz. 9.
lSI Vgl. MvT, t.a.p., biz. 9.
152 Gelet op de restrictieve uitleg van de uitsluitingsgronden (vg!. Belgisch Bureau/Potz) zal
afpersing door middel van bedreiging met geweld niet van de verplichte WAM-dekking
uitgesloten zijn. Dit lijkt evenwel niet wenselijk.
\S3 De toelichting op de BeneIux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 37, spreekt hier van het
'zonder wettelijk rnotief' gebruik maken van het voertuig.
154 Ret Cour de Cassation, 2e chambre, 6 december 1971, Pasicrisie BeIge 1972, biz. 338,
m.nt. EK, sluit de aansprakelijkbeid van degene die door heling het motorrijtuig onder rich
heeft gekregen van verzekeringsdekking uit op grond van een ruime interpretatie van het
begrip 'diefstal': "Que celui-ci n'a pu entrer en possession dudit vehicule que par le vol qui
a precede Ie recel." Hoewel het Benelux Gerechtshof in Belgisch Bureau/Potz een restrictie-
ve uitleg voorstaat, is deze ruime uitleg bij Wet van 21 november 1989, B.S. van 8
december 1989, gecodificeerd in artikel 3 Belgische WAM.
15S MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 9.
156 Idem.
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opgenomen met het oog op eenmaking van de wetgeving van de verschillende
Benelux-landen. "Immers, destijds gaven de wetten van Nederland en Luxem-
burg voor het misdrijf gebruiksdiefstal Goy-riding -CPR) een andere straf-
rechtelijke kwalificatie dan die van diefstal. Dat geval diende derhalve in de
Gemeenschappelijke Bepalingen te worden voorzien, opdat het eveneens
dezelfde uitsluiting met zich zou brengen als de gebruiksdiefstal naar Belgisch
recht, die met diefstal zonder meer werd gelijkgesteld". IS7 De zinsnede 'zon-
der geldige reden gebruiken' zou derhalve beogen in de landen waar diefstal en
joy-riding afzonderlijk strafbaar zijn gesteld, de aansprakelijkheid van de joy-
rider uit te sluiten van de verzekeringsdekking.

Deze opvatting lijkt evenwel onjuist. In de betreffende zinsnede wordt de
aansprakelijkheid uitgesloten van degene die zonder wettelijk motief gebruik
maakt van een motorrijtuig wetende dat dit gestolen of door geweldpleging
verkregen is. Bij joy-riding is echter geen sprake van diefstal; het oogmerk tot
toeeigening ontbreekt immers. Evenmin is geweld vereist om aan joy-riding
schuldig te zijn. Is er in een concreet geval weI sprake van geweldpleging, dan
is de aansprakelijkheid van de joy-rider reeds op grond van het gebruikte
geweld van dekking uitgesloten.

§ 5.2.4 Tot slot

Uit de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof blijkt dat de in artikel 3 GB en
W AM genoemde uitsluitingsgronden restrictief uitgelegd moeten worden ten
einde de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer een zo groot mogelijke
bescherming te bieden. Bij uitzondering verklaart het Benelux Gerechtshof ook
joy-riding onder het begrip 'diefstal' begrepen.

Andere wijzen van ongeoorloofde verkrijging van het motorrijtuig
worden niet onder de uitsluiting begrepen. Te denken is aan afpersing door
bedreiging met geweld (artikel 317 Sr), afdreiging (artikel 318 Sr) of oplichting
(artikel 326 Sr). Ook diefstal en geweldpleging worden niet door artikel 3 GB
of W AM omvat, indien de dief of geweldpleger ten tijde van het ongeval niet
zelf het schadeveroorzakende motorrijtuig bestuurde. Ten aanzien van verduis-
tering (artikel 321 Sr) zou echter wei verdedigd kunnen worden dat de pleger
van dit strafbare feit van verzekeringsdekking is uitgesloten. Van degene aan
wie de rechthebbende het motorrijtuig ter beschikking heeft gesteld, kan gezegd
worden dat hij in zekere zin zijn bevoegdheden overschrijdt als hij vervolgens
als heer en meester over de wagen gaat beschikken. De toelichting op de Bene-
lux-overeenkomst verwijst uitdrukkelijk naar deze situatie, waarin iemand zijn
bevoegdheden overschrijdt, en acht dit door de verplichte verzekering ge-
dekt.lss

1S7 A.-G. Spielmann in conclusie bij BenGH 20 mei 1983, NJ 1985, 10, biz. 60, l.k. (Leng-
let/Royale Beige). In dezelfde zin: L. Schuermans, J. de Ceuster, A. van Oevelen, W.
Verellen, De weuelifke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in de Benelux,
Brussel 1978, nr. 48.
IS8 Teb 1966, 178, biz. 37.
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De restrictieve uitleg van de uitsluitingsgrond van artikel 3 GB en WAM
wekt enigszins bevreemding. De bedoeling van deze uitsluiting was immers de
verzekeraar (en de verzekerde) niet die risico's te laten dragen die niet in een
redelijke verhouding staan tot de ontvangen (te betalen) premie. Deze redene-
ring geldt echter niet aIleen voor de gevallen waarin de bestuurder zich
schuldig heeft gemaakt aan diefstal en/of geweldpleging, maar ook voor de
gevallen waarin het motorrijtuig door andere delicten is verkregen. Waarom de
Benelux-overeenkomst en de WAM de dekkingsuitsluiting in artikel 3 GB en
WAM desondanks tot diefstal en/of geweldpleging beperken, blijkt niet uit hun
toelichtingen.

Er is thans derhalve sprake van een tweeslachtige situatie. Dit Iijkt
onwenselijk. Zou het niet consequenter zijn om hetzij de uitsluiting van artikel
3 GB en WAM zodanig uit te leggen dat iedere wijze van ongeoorloofde
verkrijging uitgesloten wordt van de verplichte dekking, hetzij de uitsluiting af
te schaff en, zodat ook de door de dief en geweldpleger met het motorrijtuig
veroorzaakte ongevallen gedekt zijn? Gelet op de ratio van de WAM en de
huidige ontwikkeling in het verkeersaansprakelijkheidsrecht zou scbrappen van
de uitsluitingsgrond het meest voor de hand Iiggen. Dit te meer omdat artikel 2
lid 2 van de Tweede Richtlijn er eveneens van uit lijkt te gaan dat in beginsel
dekking wordt verleend in de gevaUen waarin voertuigen door diefstal of
geweldpleging zijn verkregen.!"

§ 5.3 Territorialiteit

Uit de opzet van het Ontwerp-verdrag (1952) 160 en het Benelux-verdrag
(1955)161bleek dat de verplichte verzekering aanvankelijk enkel dekking bood
voor op het nationale grondgebied veroorzaakte schade. In 1966 wordt deze
dekking door de Benelux-overeenkomst uitgebreid tot de drie Beneluxlan-
den162 en in 1972 noopt de Eerste Europese Richtlijn de Lid-Staten er toe de
schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de Europese Gemeenschap
onder de WAM-verzekering te brengen.!" Deze ruime dekking wordt -om
iedere onzekerheid hieromtrent weg te nemen- door de Derde Richtlijn van de
Europese Raad (1990) nog eens onderstreept. 164Ingevolge artikel 2 van deze
Richtlijn moet de verzekering tegen betaling van een premie dekking verschaf-
fen voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap. In verband hiermee
bepaalt artikel 3 lid 2 WAM thans dat de verzekering de schade moet 'omvat-
ten, welke aan personen en aan goederen wordt toegebracht door feiten die zijn
voorgevallen op het grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de

159 PblEG 11januari 1984, L 8/19.
160 Toelichting op het Ontwerp-verdrag, BHTK 1952-1953,2996, nr. 1, biz. 15.
161 Artikel 3 lid 2 van het Benelux-verdrag Brussel 7 januari 1955, Trb 1955, 16.
162 Toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 37.
163 Artikel 3 lid 2 van de Eerste Europese Richtlijn, PblEG 2 mei 1972, L 103/1-4.
164 Derde Europese Richtlijn, PblEG 19 mei 1990, L 129/33-35.
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Europese Gemeenschap van toepassing is'. 165 Het derde lid van artikel 3
WAM voegt hieraan toe, dat de WAM-verzekering voorts op bij AMvB
aangewezen landen betrekkiog heeft.

De territorialiteit beperkt de dekking van de verplichte verzekering onder
andere in die zin dat de benadeelde ter zake van buiten deze grenzen voorgeval-
len schade geen gebruik kan maken van de in artikel 6 lid 1 WAM gegeven
bevoegdheid. De vraag kan echter gesteld worden of hij het eigen recht op
schadevergoeding eveneens ontbeert, wanneer de feitelijk gesloten verzekering
een ruimere dekking verleent dan welke verplicht is voorgeschreven en derhal-
ve wel de buiten het grondgebied van de Europees Gemeenschap voorgevallen
ongevallen dekt. Heeft de Nederlandse benadeelde bijvoorbeeld een eigen recht
op schadevergoeding ex artikel 6 lid 1 WAM, wanneer in Roemenie een
verkeersongeval plaatsvindt dat door een Nederlands motorrijtuig is veroorzaakt
en de betreffende verzekering -anders dan de wet voorschrijft- dekking
verleent voor schade die in dit buitenland is voorgevallen'l'f"

Drion pleit voor een bevestigend antwoord. Hij stelt zich op het stand-
punt, dat artikel 3 WAM slechts een minimum dekking voorschrijft: "Er is
geen enkele aanwijzing in de wet, die er toe noopt de bepalingen van de artt. 6
e.v. (directe actie, bevoegde rechters, uitsluiting van verweren uit het verzeke-
ringscontract) in geen geval toepasselijk te achten op ongevallen in het buiten-
land wanneer deze in de betreffende W.A. verzekering medegedekt wa-
ren. "167 Wanneer de in feite gesloten verzekering een ruimere dekking biedt
dan in de wet is voorgeschreven, komt de benadeelde een eigen recht toe nu de
betreffende verzekering in ieder geval aan de wettelijke minimumeisen voldoet.

In een voordracht en vordering tot cassatie in het belang der wet sluit
Langemeijer zich bij deze opvatting aan.168 Hoewel volgens hem de wetsge-
schiedenis geen duidelijke argumenten v66r of tegen oplevert, is hij van mening
"dat voorschriften als art. 3, lid 2, der wet niet bepalen wat de inhoud der
verzekeringsovereenkomst is, maar wat deze 'moet omvatten'. M.a.w. ook een
verzekering die meer omvat - bijv. dekking voor een groter territoir - is
evenzeer een verzekering in de zin der wet. Dit brengt m.i. mee dat art. 6 een

165 Wet van 23 november 1992, Stb 1992,610, i.w.tr, 1 januari 1993.
166 VgL Hof Amsterdam 16 april en 20 oktober 1976, VR 1978, 3, m.nt. HAB (Bloss!
Wetrisico), dat het eigen recht van een Duitse benadeelde jegens de Nederlandse WAM-
verzekeraar van de Nederlandse aansprakelijke persoon erkende, toen de wet de verplichte
verzekering nog tot het Benelux-gebied beperkte.
167 H. Drion, VA 1963, biz. 145. Anders: G.F. Palm, Q.W., blz, 15.
168 Voordracht en vordering tot cassatie van P.-G. Langemeijer bij HR 23 juni 1972, NJ
1973, 36, m.nt. ARB, VR 1974, 8, m.nt. vMK (Ongeval in Duitsland), in de tijd dat de ver-
plichte verzekering nog beperkt was tot de Benelux-landen en het verkeersongeval in
Duitsland had plaatsgevonden. De aanleiding tot deze cassatie in het belang der wet was het
vonnis van Rb 's-Gravenhage 18 november 1971, NI 1972, 100, VR 1972, 58 (Staat der
NederiandenJDe Auto Onderlinge), waarin werd overwogen "dat de WAM, die over
verzekering van schade toegebracht buiten voormelde (Benelux -CPR)landen niet rept, niet
van toepassing is op ongevallen die in Duitsland plaats vinden." Hieruit leidde de Rechtbank
af dat de territoriale werking van de verzekering aan een eigen recht van de benadeelde in de
weg stond.
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directe actie verbindend aan 'de verzekering' niet dwingt om daaronder aIleen
te verstaan een verzekering die voldoet aan het minimumvereiste van dekldng
voor het Beneluxgebied (thans: EG-gebied -CPR), maar elke verzekering die
voldoet aan het bij of krachtens de wet bepaalde, dus ook een die dekking geeft
voor andere landen. "

De Hoge Raad verwerpt dit cassatieberoep. Met verwijzing naar enerzijds
de wetsgeschiedenis waaruit zou blijken dat de verplichte verzekering tot een
bepaald territoir is beperkt en anderzijds de nauwe samenhang tussen de ver-
plichte verzekering en het eigen recht leidt hij af "dat de wetgever bij de toe-
kenning van de rechtstreekse actie van de benadeelde in art. 6 aileen gedacht
heeft aan de schaden waarop art. 3 bij de regeling van de omvang van de
verplichte verzekering betrekking heeft, tot welke schaden die veroorzaakt door
buiten Nederland (Belgie en Luxemburg) (thans: EG-gebied -CPR) voor-
gevallen feiten niet behoren." 169 Ret systeem van de WAM is derhalve zo,
dat de benadeelde aileen een eigen recht jegens de verzekeraar heeft wanneer
het verkeersrisico is verwezenlijkt in een bepaald territoir. Ter zake van de
schade die daarbuiten, bijvoorbeeld in Roemenie, is voorgevallen beschikt de
benadeelde krachtens de wet niet over een recht op schadevergoeding jegens de
WAM-verzekeraar van de aansprakelijke persoon.'?" Toch is zijn kans op
schadeloosstelling niet geheel verkeken.'?' Mogelijkerwijs biedt het Verdrag
inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg een
oplossing.J"

Dit Haags Verdrag uit 1971 (dat het op de verkeersaansprakelijkheid
toepasselijke recht aanwijst) beoogt er uitdrukking aan te geven dat het recht-

169 HR 23 juni 1972, NJ 1973, 36, m.nt. ARB, VR 1974, 8, m.nt. vMK (Ongeval in Duits-
land).
170 Betwijfeld kan worden of de tweede zinsnede van artikel 11 W AM een argument tegen
deze opvatting vormt (zoals H.J.J. de Bosch Kemper, a.w., noot 26, betoogt). Uit deze
zinsnede kan afgeleid worden dat wanneer de in de WAM-verzekering overeengekomen
verzekerde som hoger is dan de krachtens artikel 22 W AM vastgestelde minimumbedragen
en in die zin dus afwijkt van het wettelijk kader, de benadeelde wei een eigen recht jegens de
verzekeraar heeft, doch de beperking op de door deze laatste in te roepen verweren -zoals
door artikel 11, eerste zin W AM omschreven- niet geldt. In dit verband is artikel 6 lid 1
WAM derhalve wei op het meerdere van toepassing. Het betekent echter waarschijnlijk niet
dat de wetgever aan de benadeelde ook een eigen recht heeft willen toekennen, wanneer de
verzekeringsovereenkomst op andere wijze het kader van de verplichte verzekering te buiten
gaat. Dan had verwacht "mogen worden dat ook voor dat geval op de in de eerste zin van
het eerste lid van art. 11 (oud -CPR) uitgedrukte regel een uitzondering zou zijn gemaakt" ,
aldus de HR 23 juni 1972, NJ 1973, 36, m.nt. ARB, VR 1974, 8, m.nt. vMK (Ongeval in
Duitsland).
171 De benadeelde kan vanzelfsprekend de verzekerde tot schadevergoeding aanspreken,
wetende dat diens WAM-verzekeraar, die immers ook voor dit land dekking verleent,
uiteindelijk in beginsel de schade zal betalen.
172 Dit Verdrag van 4 mei 1971, Trb 1971, 118, i.w.tr. 30 december 1978, verplicht de Staat
de daarin vervatte regels van intemationaal privaatrecht toe te passen op elke vraag van
aansprakelijkbeid waar het Verdrag betrekking op heeft. Zie uitvoerig over dit Verdrag: J.C.
Schultsz, Het Haagse Verdrag over de toepasselijke wet bij verkeersongelukken, WPNR 5156
(1972), biz. 17-20, WPNR 5157 (1972), biz. 29-32.
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streeks vorderingsrecht meer en meer als noodzakelijk wordt erkend. In het
kader daarvan geeft het "een voor het slachtoffer royale regeling, die als het
ware trapsgewijze is opgebouwd waarbij de regel dat, in beginsel, het aanspra-
kelijkheidsstatuut toepasselijk is, de basis van de trap vormt. II 173 De hoofdre-
gel is dat de interne wet van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden
van toepassing is op de burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprakelijkbeid
(artikel 3 Raags Verdrag). Indien deze lex loci delicti een action directe kent,
dan bezit de benadeelde op grond van artikel 9 van het Raags Verdrag een
dergelijke rechtstreekse vordering jegens de verzekeraar. Biedt deze wet Diet de
mogelijkbeid van een action directe dan kan de wet die de verzekeringsovereen-
komst beheerst uitkomst bieden, in die zin dat de benadeelde zijn eigen recht
aan deze wet kan ontlenen (als zij tenminste een dergelijk rechtstreeks vorde-
ringsrecht kent).

Er zij voorts opgewezen dat de hoofdregel dat de lex loci delicti de van
toepassing zijnde wet is, een uitzondering kent in de artikelen 4 en 5 van het
Raags Verdrag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer slechts een voertuig bij
het ongeval is betrokken en dit voertuig is geregistreerd in een andere Staat dan
die op welks grondgebied het ongeval beeft plaatsgevonden. Ret Verdrag
verklaart dan de wet van de Staat van registratie van toepassing op de aanspra-
kelijkheid. Ret is dan ook aan de hand van die wet dat bekeken moet worden of
de benadeelde een action directe toekomt. Kent deze wet echter geen eigen
recht dan kan het niettemin uitgeoefend worden, indien zulks wordt toegestaan
door de interne wet van de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft
plaatsgevonden (artikel 9 Raags Verdrag). En verleent deze wet de benadeelde
evenmin een action directe, dan kan bet zijn dat de wet die de verzekerings-
overeenkomst beheerst een dergelijk recht kent. 174

De 'trappen' van het Raags Verdrag bieden de benadeelde verschillende
mogelijkbeden om over een rechtstreeks vorderingsrecht te beschikken. Hij kan
van de ene op een andere trap overstappen, wanneer de trap waarop hij zich
bevindt geen action directe kent IIof daaraan bepaalde wettelijke beperkingen
verbindt, die Diet het 'regime' doch de 'recevabilite' betreffen, by. de actie
aileen kent voor ongevallen die zich in een bepaald land hebben afge-
speeld."!" De beperking van de territorialiteit (of bijvoorbeeld de uitsluiting
van diefstal en geweldpleging) vormt voor de benadeelde reden om naar een
andere trap over te stappen en zijn eigen recht op schadevergoeding aan de daar
aangewezen wet te ontlenen. Deze beperkingen betreffen immers de ontvanke-

173 J.C. Schultsz, WPNR 5157 (1972), blz, 32.
174 Vgl. Rb Amsterdam 8 februari 1972, NJ 1972, 475, m.nt. HB, VR 1973, 133 (lnzittende
auto), dat de benadeelde van een in Duitsland voorgevallen verkeersongeval een eigen reeht
jegens de W AM-verzekeraar van een Nederlandse aansprakelijke persoon toekende, terwijl
de WAM territoriaal begrensd was tot de Benelux. De Rechtbank motiveerde deze beslissing
met een beroep op het Haags Verdrag van 4 mei 1971, dat echter pas in 1978 in werking
zou treden!
17S I.C. Schultsz, WPNR 5157 (1972), biz. 32.
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lijkheid van het rechtstreeks vorderingsrecht.!" Dat het land vervolgens het
eigen recht tot een bepaald bedrag beperkt of de verzekeraar bepaalde verweren
tegenover de benadeelde onthoudt, betreft het 'regime' van het recht en vormt
voor de benadeelde geen geldige reden om naar een volgende trap over te
stappen.

§ 5.4 Artikel 4 WAM

Artikel 4 WAM bevat een limitatieve opsomming"" van schaden die van de
verplichte dekking uitgesloten kunnen worden.!" Aanvankelijk beboefde de
verzekering ingevolge deze bepaling geen dekking te verlenen voor de aanspra-
kelijkheid voor schade, toegebracht aan de verzekeringnemer, alsmede de bezit-
ter, de bouder en de bestuurder van het motorrijtuig dat bet ongeval veroor-
zaakt.!" Op deze wijze wilde de wetgever voorkomen dat de verzekerde en
de benadeelde zouden samenspannen en zouden voorwenden dat de schade bij
een verkeersongeval was veroorzaakt. ISODeze vrees voor bedrog was tevens
de gedacbte acbter bet tweede gedeelte van artikel 4 WAM (OUd)18I,volgens
welke bepaling de ecbtgeno(o)t(e) van de eerdergenoemde personen en bun bloed-
en aanverwanten in rechte lijn mits dezen bij ben inwonen en door ben worden

onderhouden'F 183,van bet recbt op uitkering uitgesloten konden worden. 184

176 Uiteindelijk bepaalt dus het nationale recht of, en in welke mate, de benadeelde over een
eigen recht beschikt.
177 Toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 38.
178 De uitsluiting van artikel 4 WAM betreft enkel de verplichte WAM-verzekering en niet de
rijbewijsverzekering waarbij de aansprakelijkbeid van de verzekerde als bestuurder wordt
gedekt, ongeacht welk voertuig hij bestuurt. Deze rijbewijsverzekeraar kan derhalve geen
beroep doen op het overeenkomstig artikel 4 lid 1 sub a WAM (oud) opgenomen polisbeding
en dus niet aan de benadeelde tegenwerpen dat hij als verzekeringnemer van het motorrijtuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt van het recht op schadevergoeding is uitgesloten (BenGH
17 maart 1986, NJ 1986, 515, m.nt. G, VR 1987, 108 (OM/Uoyd-Wigham)).
179 Uit deze opsomming bleek dat de door lifters -voor zover niet tot de in artikel 4 WAM
(oud) genoemde personen behorend- geleden schade Diet van de dekking uitgesloten kon
worden. Dit was overeenkomstig het algemene uitgangspunt, namelijk "dat waar aansprake-
lijkbeid bestaat, deze ook door verzekering behoort te worden gedekt." (VV, BHTK 1961-
1962,6342, Dr. 5, bIz. 11; MvA, BHTK 1962-1963, 6342, Dr. 6, biz. 9).
180 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 10; toelichting op het Ontwerp-verdrag, BHTK
1952-1953,2996, Dr. 1, biz. 17.
181 MvT, t.a.p., bIz. 10. De bijzondere commissie acht het in het Eindverslag, BHTK 1962-
1963, 6342, Dr. 9, biz. 3, "echter niet licht denkbaar, dat in de praktijk van deze moge-
lijkbeid (.... ) gebruik zal worden gemaakt."
182 In BenGH 16 april 1980, NJ 1981, 109, m.nt. FRIM, VR 1981, 58, RW 1980-1981, biz.
184, m.nt. Bruno Maes (Groep losilGeneral Accident), is beslist dat dit dubbelvereiste van
inwonen en onderhouden aIleen op de bloed- en aanverwanten van toepassing is en Diet op de
echtgeno(o)t(e); zie ook Hof van Cassatie 30 januari 1981, RW 1980-1981, biz. 2700. Het
gevolg van deze uitspraak was dat een partner van een van-tafel-en-bed gescheiden echtpaar
uitgesloten kon worden van de verplichte dekking. Dit bevreemdt, omdat in een dergelijke
situatie de vrees voor samenspanning nagenoeg ontbreekt. Bovendien was het zeer waar-
schijnlijk dat de 'voormalige' echtgeno(o)t(e) zijn of haar risico van ziekenkosten zelfstandig
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De angst voor samenspanning bleek in 1990 echter vervaagd. In dat jaar
werden door de Derde Richtlijn namelijk maatregelen voorgesteld ter be-
scherming van de inzittenden, de bijzonder kwetsbare categorie potentiele
slachtoffers.l" Artikel 1 van deze Richtlijn scbrijft voor dat de verzekering
dekking moet verlenen voor de aansprakelijkbeid voor lichamelijk letsel van de
inzittenden van een voertuig, met uitzondering van de bestuurder, die het
gevolg is van de deelneming van dat voertuig aan het verkeer. Dit heeft tot een
wetswijziging geleid. De verplichte WAM-verzekering dekt thans de schade die
aan personen -waaronder ook degenen die door het schadeveroorzakende
motorrijtuig worden vervoerd- en goederen wordt toegebracht. Hierop staat
artikel 4 lid 1 WAM aIleen een uitzondering toe, wanneer het gaat om aanspra-
kelijkbeid voor de (persoons)schade toegebracht aan de bestuurder van het
motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt. 186 Deze uitsluiting kan in de verze-
keringsovereenkomst opgenomen worden. Er staat niet dat de verplichte
verzekering so-wie-so deze beperking bevat. Heeft de verzekeraar de genoemde
uitsluiting niet in de polis opgenomen, dan kan hij zich er ook niet op beroe-
pen."?

Het tweede lid van artikel 4 WAM bepaalt dat van de verplichte verzekering
uitgesloten kan worden de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het
motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wed-

had verzekerd, waardoor het argument dat v66r de uits!uiting werd gegeven (dat letselschade
aan echtgenoten, bloed- en aanverwanten niet door de WAM-verzekeraar maar door de eigen
ziektenkostenverzekering lOU moeten worden gedragen), niet meer steekhoudend was. Deze
uitspraak: had voorts tot gevo!g dat de van-tafel-en-bed gescheiden echtgenoot geen recht op
schadevergoeding geldend kon maken tegenover het Waarborgfonds. Dit volgde uit artikel 26
lid 2 WAM (oud) dat bepaalde dat het fonds niet aansprakelijk was tegenover benadeelden
die ingevolge artikel 4 van die wet van het recht op uitkering uitgesloten konden worden.
183 In BenGH 30 november 1990, NJ 1991, 264, VR 1991, 40, m.nt. HAB, Vrb 1991, biz.
21-22 (Eagle Star/Cobeca), werd het begrip 'onderhouden' uitgelegd in een zin die eigen is
aan de Gemeenschappelijke Bepalingen. Aangenomen werd dat daaraan was voldaan indien
het onderhoud van de inwonende bloed- en aanverwant "- op het moment van de gebeurte-
Dis die leidt tot aansprakelijkheid van de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig - in
feite volledig voor rekening komt van een persoon als in artike! 4 § 1 onder 1 bedoeld (dat
zijn de bestuurder, de verzekeringnemer en zij wier aansprakelijkheid door de verzekering
gedekt is -CPR).·
184 Een ander argument v66r de uits!uiting is.dat de door de verzekerde veroorzaakte schade
door de ziekenkostenverzekering etc. gedragen dient te worden (MvA, BHTK 1962-1963,
6342, nr, 6, biz. 8). Zie voor eventuele verhaalsmogelijkheden van het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeraar op de WAM-verzekeraar: hoofdstuk 5, paragraaf 2.2.2 en 2.2.3.
18S Derde Europese Richtlijn, PblEG 19 mei 1990, L 129/33-35.
186 Wet van 23 november 1992, Stb 1992,610, i.w.tr. 1 januari 1993.
187 Vgl. Rb Rotterdam 8 oktober 1976, VR 1977, 85 (Vlaardingen-Schiedam/Holland), ten
aanzien van artikel 4 lid 1 sub a WAM (oud). Deze bepaling stelt "niet dat de W.A.M.-
verzekering aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de verzekeringnemer, Diet dekt,
doch slechts dat bij een dergelijke verzekering aansprakelijkheid voor die schade kAn worden
uitgesloten."

~ .174



strijden. De daaraan verbonden risico's zijn immers van geheel andere aard dan
die van het per motorrijtuig deelnemen aan het verkeer. 188 "Bovendien is de
bedoeling en sfeer bij dergelijke manifestaties van dien aard, dat van de deelne-
mers prestaties en verrichtingen verwacht worden, welke normaliter, d. w.z. in
het verkeer, onduldbaar zijn, doch bij een wedstrijd als normaal beschouwd
worden. "189 De verzekeraar kan deze schade aIleen van de verplichte dekking
uitsluiten, indien de minister of Gedeputeerde Staten een ontheffing heeft
verleend voor het houden van de wedstrijd op de weg (artikel 4 lid 2 WAM j 0

24 lid 4 WVW).I90 Deze ontheffing zal echter slechts worden verleend, wan-
neer voor de uit de ritten en wedstrijden voortvloeiende risico's een speciale
verzekering is gesloten.'?' Dit betekent dat deze speciale verzekering dekking
biedt waar de verplichte verzekering haar kan uitsluiten.

De WAM-verzekeraar kan aIleen de schade uitsluiten 'die voortvloeit uit
het deelnemen' aan de wedstrijd. De vraag doet zich voor wanneer van een
dergelijke schade sprake is. Was daarvan bijvoorbeeld sprake toen een toe-
schouwer schade leed doordat hij binnen de omheining -voor de toelating
waarvan hij had moeten betalen-, maar buiten de door de renners gebruikte
piste werd aangereden door een motorrijder die van het rennerskwartier naar de
start reed? Het Benelux Gerechtshof antwoordt in ontkennende zin en over-
weegt dat "het risico dat die motorrijtuigen buiten deelname aan de bedoelde
ritten en wedstrijden schade berokkenen niet van zo bijzondere aard is dat het
niet kan worden beschouwd als te zijn gedekt onder een op de gebruikelijke
voorwaarden afgesloten verzekering." 192

Het Hof legt de uitsluiting van artikel 4 lid 2 WAM derhalve restrictief
uit. Dit sluit aan bij de bedoeling van de wet om de omvang van de verplichte
verzekering zo ruim mogelijk te houden en aldus de belangen van de slachtof-
fers van het gemotoriseerde verkeer te waarborgen. AIleen de schade die
gedurende de eigenlifke deelname aan de wedstrijd is veroorzaakt kan van de
verplichte dekking uitgesloten worden."? Het risico dat een motorrijtuig v66r
of na een wedstrijd schade aan derden berokkent is niet van zo bijzondere aard

188 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, bIz. 10.
189 B. Wachter, RM Themis 1962, bIz. 341.
190 Wordt de race derhalve gehouden, terwijl de ontheffing niet is verkregen dan mist de
dekkingsuitsluiting zijn werking tegenover de benadeelde. In dat geval lean deze Iaatste
schadevergoeding vorderen van de verzekeraar.
191 Artikel 24 lid 5 WVW. Zie de toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178,
bIz. 38-39; MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, bIz. 10.
192 BenGH 27 mei 1991, NJ 1991, 817, VR 1992, 1 (De MoIder/BMB).
193 Het is derhalve dit risico dat door de speciale verzekering wordt gedekt. Zij verleent
dekking voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig tijdens de wed-
strijd aanleiding kan geven, alsmede de aansprakelijkheid van degenen die de wedstrijd
organiseren. Met name deze aansprakelijkheid van de organisatoren zal in het geding zijn,
wanneer een toeschouwer wordt aangereden door een deelnemer van een motorwedstrijd (Rb
's-Hertogenbosch 8 november 1957, NJ 1958, 354, acht een deelnemer slechts aansprakeJijk
voor tijdens de wedstrijd aan het publiek toegebrachte schade, "indien die schade een gevolg
is van een in de sfeer van de wedstrijd door de deelnemer gepJeegde aan deze te verwijten
bandeling. ").
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dat het niet onder de verplichte dekking begrepen kan worden. Ter zake van
deze schade is artikel 6 lid 1 WAM derhalve van toepassing.

§ 5.5 Yerzekerde som

De verzekeraar begrenst de door hem uit te keren schadevergoeding met behulp
van de verzekerde som'?'; dit in de polis overeengekomen bed rag is een
maximum bedrag. Dit is tenminste het krachtens artikel 22 WAM bij AMvB
genoemde bedrag. De verzekerde som dient bij AMvB vastgesteld te worden,
omdat de bedragen aan veranderingen van de geldswaarde onderhevig zijn.195
Naar aanleiding van de Tweede Richtlijn is de minimum verzekerde som thans
op f 2.000.000,- per gebeurtenis gesteld.!" Voor de benadeelde betekent dit
dat hij van de verzekeraar niet meer kan verlangen dan het in de overeenkomst
genoemde bedrag. De resterende schade zal hij van de aansprakelijke persoon
moeten vorderen.I"

§ 6 Aan- en ajmelden van de verplichte verzekering

§ 6.1 lnleiding

De WAM draagt de slachtofferbescherming hoog in het vaandel; zij verplicht
de verzekeraar een ruime dekking te verlenen. Van deze dekking kunnen
schaden aIleen uitgesloten worden, indien de wet daarvoor een mogelijkbeid
creeert. Deze uitsluitingsgronden worden restrictief uitgelegd, zodat artikel 6
lid 1 WAM een ruime toepassing kent en de benadeelde zich in veel gevaIlen
tot de WAM-verzekeraar kan wenden. Voor het uitoefenen van het eigen recht
is het voor de slachtoffers evenwei van belang te weten wie deze verzekeraar
is. Met het oog hierop verplicht artikel 5 van de Derde Richtlijn (1990) de Lid-
Staten de nodige maatregelen te treffen om te waarborgen dat de bij een ver-
keersongeval betrokken partijen in staat zijn onverwijld kennis te nemen van de
identiteit van de verzekeringsondernemingen die de wettelijke aansprakelijkheid

194 Dat de verzekerde som de omvang van de aansprakelijkheid beperkt, wil overigens niet
zeggen dat de verzekeraar boven dit bedrag geen wettelijke rente verschuldigd is. Zie hoofd-
stuk 5, paragraaf 3.3.
195 MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, biz. 15. Zie artikel 2 § I onder 4 van de Benelux-
overeenkomst, Trb 1966, 178, waarin de Verdragsluitende Partijen de bevoegdheid behouden
om de sommen vast te stellen, waarvoor de verzekering gesloten moet worden.
196 MvT, BHTK 1985-1986, 19564, nr. 3, biz. 5-6, 13. Zie ook het Besluit bedragen
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, laatstelijk gewijzigd 17 december 1987, Stb
1987, 584, i.w.tr. 1 januari 1965.
197 Het eigen recht van de benadeelde ex artikel 6 Iid 1 WAM wordt begrensd door de in de
verzekeringsovereenkomst genoemde verzekerde 80m en niet door het krachtens artikel 22
WAM genoemde rninimumbedrag, zoals het Hof 's-Hertogenbosch 27 februari 1986, VR
1987, 7, m.nt. vWvC (Vinkelse kermis) overwoog. Wei kan de verzekeraar ter zake van het
bedrag dat het wettelijk minimum bedrag overschrijdt zich tegenover de benadeelde beroepen
op een nietigheid, verweer of verval dat uit zijn verhouding met de verzekerde voortvloeit
(artikel 11, tweede zinsnede WAM).
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dekken ingevolge het gebruik van elk der bij dat ongeval betrokken motorrijtui-
gen. 198

De Nederlandse wet voorzag reeds in een dergelijke regeling.!" Zij
maakt daarbij onderseheid tussen de kentekenpliehtige en de niet-kenteken-
pliehtige motorrijtuigen.

Voor de kentekenplichtige voertuigen bepaalt artikel 13 WAM dat de
verzekeraar aan het door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen
overheidsorgaan kennis moet geven van het sluiten van de verzekering. Bij
Besluit 7 juli 1964, Stert 9 juli 1964, nr. 131, is daarvoor de Rijksdienst voor
het Wegverkeer aangewezen.P? Voor de benadeelde is het eehter niet alleen
noodzakelijk dat hij weet wie de aansprakelijke verzekeraar is. Het is voor hem
net zo belangrijk te weten of de verzekering ten tijde van het ongeval nog
bestond. Artikel 13 WAM bepaalt daarom dat de verzekeraar naast het sluiten,
tevens de beeindiging, vernietiging, ontbinding en sehorsing van de verzekering
of van de dekking moet mededelen aan de Rijksdienst. Sinds 1986 wordt deze
laatste expliciet opgedragen een register van deze aan- en afmeldingen bij te
houden.?"

Bij AMvB is geregeld wat de kennisgeving van de verzekeraar aan de
Rijksdienst voor het Wegverkeer moet bevatten.202 De verzekeraar die een
verzekering bij de Rijksdienst aanmeldt moet tenminste het kenteken, de laatste
vier cijfers van het ehassisnummer van het motorrijtuig, de naam van de
verzekeraar, het polisnummer en de datum van ingang van de dekking medede-
len (artikel 3 van het Besluit). Deze kennisgeving moet binnen vier weken203

nadat de verzekeringsdekking is ingegaan bij de Rijksdienst zijn ingediend.
Wanneer de verzekering wegens beeindiging, nietigverklaring, ontbinding of
sehorsing bij haar wordt afgemeld dient de kennisgeving dezelfde gegevens te
bevatten, met dien verstande dat dan de datum van beeindiging vermeld moet
worden (artikel 4 van het Besluit). Om de administratieve handelingen te
beperken wordt op de aan- en afmeldingsplieht van de verzekeraar een uitzon-
dering gemaakt, indien tussen dezelfde partijen een nieuwe verzekering wordt
gesloten en hetzelfde motorrijtuig zonder onderbreking gedekt blijft (artikel 13
lid 3 WAM). 204

Met betrekking tot de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen -bijvoor-

198 Derde Europese Richtlijn, PblEG 19 mei 1990, L 129/33-35.
199 MvT, BHTK 1991-1992, 22520, nr. 3, biz. 4.
200 Deze Rijksdienst was toentertijd in 's-Gravenhage gevestigd, thans is zij in Veendam
gehuisvest.
201 Wet van 30 november 1983, Sth 1983,614, i.w.tr. 1 juni 1986.
202 Besluit van 13 oktober 1964, houdende vaststelling van het Besluit kennisgevingen
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Stb 1964, 380, laatstelijk gewijzigd bij Besluit
van 18 mei 1993, Stb 1993,277, i.w.tr. 1 januari 1965.
203 De minister van Verkeer en Waterstaat en zijn staatssecretaris stellen voor om vanaf 1995
een aanmeldingstijd van twee weken te hanteren (Stert 5 april 1993, nr. 66).
204 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 13.
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beeld een bromfiets, snorfietsf" of gemotoriseerde invalidewagen206- han-
teert de wet een ander stelsel. Artikel 14 WAM schrijft voor dat de bestuurder
van een dergelijk voertuig een verzekeringsbewijs bij zich moet hebben. Indien
hij bij een verkeersongeval betrokken raakt, is hij verplicht dit document
behoorlijk ter inzage te geven aan degene die eveneens bij het ongeval betrok-
ken is (artikel 14 lid 1, tweede zin WAM) en aan de opsporingsambtenaar die
hem daarom verzoekt (artikel 31 WAM). Omtrent de werking van dit systeem
zijn weinig problemen gerezen. Anders is dat ten aanzien van het stelsel dat
voor de kentekenplichtige voertuigen is geregeld. In deze paragraaf zal hierop
nader worden ingegaan. Het gaat dan om het bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer aan- en afmelden van bij de WAM-verzekeraar gesloten verzeke-
ringen.

§ 6.2 Aanmelden van de WAM-verzekering

De verzekeraar moet de Rijksdienst voor het Wegverkeer kennisgeven van het
sluiten van een WAM-verzekering. Deze kennisgeving is een administratieve
handeling in het kader van de controle op de verzekeringsplicht. Tevens wordt
de benadeelde hierdoor in staat gesteld de verzekeraar die de wettelijke aan-
sprakelijkheid van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig dekt, te identifice-
ren.20? Deze geregistreerde verzekeraar is voor het slachtoffer in beginsel de
aansprakelijke verzekeraar.P" In beginsel, want er zijn uitzonderingen moge-
lijk, wanneer de verzekeraar aantoont dat de registratie ten onrechte is geschied
of dat zijn verplichtingen op grond van een afmelding aan de Rijksdienst voor
het Wegverkeer jegens de benadeelde reeds zijn geeindigd (artikel 13 lid 7
WAM). Deze bepaling beoogt het effect te hebben "dat de benadeelde voors-
hands op de juistheid van de registratie kan afgaan, een regel die uiteraard
vrijwel steeds in overeenstemming met de werkelijke situatie is; op de bena-
deelde rust niet, bij ontkentenis door de verzekeraar, de bewijslast, am aan te
tonen dat er een verzekering van kracht is. "209

De benadeelde kan er in beginsel van uitgaan dat hij zijn eigen recht op

lOS Het begrip 'snorfiets' is in artikeI 1 sub af RVV (van 26 juli 1990, Stb 1990, 459)
gedefinieerd als een bromfiets die blijkens een daarop aangebraeht merk, zoals bedoeld in
artikel 80a, lid 2, onderdeel g onder I WVR, is geconstrueerd voor een maximumsnelheid
van 25 km per uur.
206 Zie artikel 9 lid 1 sub 1 wvw t Besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat, 7
september 1967/Nr. RVV 53226, bekendmaking motorvoertuigen, waarvoor geen kenteken
is vereist, Stert 12 september 1967, nr. 177, dat verwijst naar de artikelen 101 lid I, sub a,
b, bb, e WVR.
2IJ1 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 12-13, 14; MvT, BHTK 1976-1977, 14281,
nr. 3, biz. 9-13. Zie ook artikel 7 Besluit kennisgeving aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen.
208 Dat de geregistreerde verzekeraar in beginsel de aansprakelijke verzekeraar is, acht de
MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, bIz. 19, "niet onbillijk, omdat hij (de verzekeraar _
CPR) van het registrerende orgaan - de Rijksdienst voor het Wegverkeer - berieht van de
registratie ontvangt."
209 MvT, t.a.p., bIz. 19.
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schadevergoeding jegens de geregistreerde verzekeraar kan uitoefenen. In het
volgende geval kon echter aan de bewijskracbt van het WAM-register getwij-
feld worden: de verzekeringspolis en de kennisgeving aan de Rijksdienst ver-
meldden als aanvangdatum 13 januari, terwijl de verzekering op 16 januari was
aangevraagd, daags na het verkeersongeval. De vraag was of het verkeers-
slachtoffer zich tot de geregistreerde verzekeraar kon wenden en schadever-
goeding kon vorderen. De Verbondscommissie Samenloop beantwoordt deze
vraag bevestigend. Zij meent dat "aan het aanmelden bij de R.D.W. door
Verzekeraar A (... ) zonder meer de gevolgen verbonden (zijn) , die in de Wet
voorzien zijn, ongeacht of Verzekeraar A aannemelijk weet te maken dat de
aanmelding op een administratief abuis berust. ,,210 Dit bracht mee dat de
verzekeraar het slachtoffer schadeloos moest stellen voor een ongeval dat zich
v66r de verzekeringsaanvraag had voorgedaan.

Hoewel deze beslissing ten voordele van de benadeelde is en in die zin
strookt met de doelstelling van de wet, is hier het een en ander op af te dingen.
De verzekeringsovereenkomst bevat een kanselement; de verzekeraar heeft pas
een uitkeringsverplichting wanneer de toekomstige en onzekere gebeurtenis,
waartegen verzekerd is, zich voordoet. Dit onzeker voorval ontbrak in boven-
genoemde situatie. Verder had de aanvrager (toen hij de polis onder ogen
kreeg) kunnen begrijpen dat de verzekeraar geen dekking beeft willen verlenen
voor een reeds plaatsgehad hebbend verkeersongeval. Om hier -zoals de
commissie doet- te spreken van een aanbod van de verzekeraar om vanaf 13
januari risico te lopen, is aanvechtbaar. Maar wat nog meer is, "niet de
aanmelding en de registratie door de R.D.W. heeft verbintenisscheppende
kracht, maar de verzekering zelf. De registratie bij de R.D.W. geeft aIleen een
vermoeden van het bestaan van een verzekering, zodat de verzekeraar tegenbe-
wijs kan leveren (zie ook art. 13 lid 7, gewijzigde W.A.M.)."211 De kennis-
geving aan de Rijksdienst heeft geen invloed op het van kracht worden van de
verzekering. Zij begint immers "op het tijdstip dat door partijen is overeenge-
komen.V'? AIleen vanaf dat tijdstip kan de verzekering bij de Rijksdienst
aangemeld worden en dientengevolge kan de verzekeraar vanaf dat --door
partijen afgesproken- tijdstip door de benadeelde aangesproken worden.

Ingevolge artikel 13 lid 7 WAM is bet aan de verzekeraar om te bewijzen
dat de registratie bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer ten onrechte is ge-
schied. Hij zal moeten aantonen dat de dekking enkele dagen later inging dan in
het WAM-register was vermeld. De bovengenoemde verzekeraar had dit
afdoende aangetoond, door middel van een mededeling van de tussenpersoon
van de verzekerde inhoudende dat de verzekering pas 16 januari was aange-

210 Verbondscommissie SamenJoop 19 oktober 1984, uitspraak nr. 25, VR 1985, 122
(Verzekeringsaanvraag na ongeval).
2ll 1.1. van der Wansem in Ingezonden stukken, VR 1986, biz. 67, De Beursbenge1 1985,
biz. 198.
212 MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 6, biz. 10. Wanneer er geen aanmelding wordt
gedaan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer betekent dat niet dat de betreffende verzeke-
ring niet bestaat. Vgl. HR 22 juni 1976, NJ 1977, 163, VR 1977, 67 (strafzaak).
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vraagd.
Ben ander probleem dat zich kan voordoen bij het aanmelden van de

verzekering betreft het tijdstip waarop de verzekeringsdekking een aanvang
neemt. Het komt weI eens voor dat iemand een verkeersongeval veroorzaakt
(bijvoorbeeld omstreeks 8.35 uur) en naar aanleiding daarvan direct een verze-
kering ingevolge de WAM aanvraagt (bijvoorbeeld omstreeks 9.30 uur). Als
het motorrijtuig meteen in voorlopige dekking wordt genomen, dient ook deze
verzekering bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer aangemeld te worden. Ben
kennisgeving van de verzekeraar noemt echter niet het tijdstip, doch enkel de
datum waarop de dekking een aanvang neemt (in casu dus de ongevalsdatum).
Betekent dit dat de verzekering geacht wordt om 0.00 uur van de in de polis en
in het register genoemde ingangsdatum te zijn aangegaan, waardoor het ongeval
onder de dekking begrepen zou worden? Ben antwoord in bevestigende zin
heeft tot gevolg dat de benadeelde de verzekeraar tot schadevergoeding kan
aanspreken.

Verzekeraars zullen in een dergelijk geval weIlicht uit coulance en/of ter
vermijding van een langdurig en kostbaar onderzoek tot uitkering overgaan. Het
Hof 's-Gravenhage wilde echter in het geval waarin vaststaat dat de schade
v66r de verzekering is ontstaan, niet van een gewoonteregel spreken dat de
verzekering ingaat te 0.00 uur van de dag waarop zij is aangemeld.!" Toen
in een andere zaak de Rechtbank te Rotterdam met vrij grote zekerheid uit door
de verzekeraar overgelegde getuigenverkJaringen kon afleiden dat de verzeke-
ring pas na het ongeval was aangevraagd, kende zij evenmin terugwerkende
kracht (tot 0.00 uur) aan de verzekering toe. De benadeelde kreeg daarentegen
de bewijslast om te bewijzen, dat de verzekering ten tijde van het ongeval
reeds, zij het voorJopig, was gedekt. AIleen als hij daarin zou slagen had de
benadeelde een eigen recht jegens de WAlvl-verzekeraar.l"

Deze jurisprudentie is sinds het in 1986 ingevoerde artikel 13 lid 7 WAM
waarschijnJijk niet meer volledig houdbaar."" Het bepaalt dat de verzekeraar
(en niet de benadeelde) aan moet tonen dat de registratie ten onrechte is ge-
schied (of dat zijn verplichtingen reeds zijn geeindigd), Maar kan de verze-
keraar de onjuistheid van de registratie wel aantonen, indien de verzekering
enkele uren na het ongeval is aangegaan en de aanmelding van deze verzeke-
ring als datum van ingang vermeldt de dag waarop het ongeval heeft plaatsge-
vonden? Op deze registratie zelf is niets af te dingen, nu het WAM-register
alleen de dag vermeldt waarop de dekking is ingegaan. Op die datum is immers
inderdaad de dekking aangevangen.

Dit brengt mee dat zolang de verzekering niet met zodanige nauwkeurig-
heid wordt aangemeld dat ook het tijdstip waarop de dekking begint, wordt
medegedeeld, de verzekering op de ongevalsdag van kracht is. De benadeelde
kan hieraan het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM ontlenen. Artikel 13 lid 7

213 Hof 's-Gravenhage 12 februari 1976 en 11 november 1976, NJ 1977, 428, VR 19TI, 70
(The Liverpool/Staat der Nederlanden).
214 Rb Rotterdam 17oktober 1986, VR 1988,41 (Royal Nederland/Delta Lloyd).
ns Wet van 30 november 1983, Stb 1983,614, i.w.tr. 1juni 1986.
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WAM heeft aldus een bepaald voorrisico voor de verzekeraar tot gevolg. Ret is
evenwel aannemelijk dat dit voorrisico niet tot 0.00 uur van de in de kennisge-
ving aan de Rijksdienst vermelde dag terugwerkt. Op een dergelijk tijdstip
pleegt iiberhaupt geen verzekeringsovereenkomst gesloten te worden. Indien de
verzekeraar bij zijn aanmelding bij de Rijksdienst voor bet Wegverkeer geen
tijdstip van aanvang mededeelt, lijkt het reeler dat de kantooruren als richtlijn
dienen (8.00-17.00 uur). Heeft bet ongeval v66r 8.00 uur plaatsgevonden, dan
kan aangenomen worden dat de geregistreerde verzekeraar niet aansprakelijk is
(tenzij de polis uitdrukkelijk tot 0.00 uur terugwerkt). Na dit tijdstip geleden
verkeersscbade dient daarentegen wei op grond van artikel 13 lid 7 WAM door
de verzekeraar vergoed te worden.i"

§ 6.3 Afmelden van de WAM-verzekering

V66r de wetswijziging van 1986 werd de beeindiging, nietigverklaring,
ontbinding of schorsing van de verzekeringsovereenkomst of dekking niet
geregistreerd. De afmeldingen werden enkel door de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer gewaarmerkt, van een datum van ontvangst voorzien en aan de verze-
keraar teruggezonden. Tegenwoordig dienen naast de nieuw gesloten WAM-
verzekeringen ook de afmeldingen in bet register van de Rijksdienst vermeld te
worden (artikel 13 lid 2 WAM). Doordat het register nu een zuiver beeld geeft
omtrent de WAM-verzekeringen, kan de controle op de naleving van de
verzekeringsplicht doelmatiger geschieden. Dit is niet aIleen voor de opspo-
ringsambtenaren van belang, ook de benadeelden zijn biermee gediend. Zij
kunnen uit bet WAM-register vernemen of de verzekeraar nog dekking ver-
leent.

De afmelding bij de Rijksdienst van verzekeringen die zijn beeindigd, ge-
schorst, ontbonden of vernietigd, is voorts van belang met het oog op het
zogenaamde na-risico. Artikel 13 lid 4 WAM acht de verzekeraar namelijk
tegenover de benadeelde aansprakelijk voor ongevallen welke hebben plaatsge-
vonden tot zestien dagen na de dag, volgende op die waarop volgens de
kennisgeving aan de Rijksdienst de verzekering is beeindigd, vemietigd,
ontbonden of geschorst. 217 Is de verzekering niet binnen dertig dagen na de
beeindiging, nietigverklaring, ontbinding of schorsing bij de Rijksdienst voor
het Wegverkeer afgemeld, dan blijven de verplichtingen van de verzekeraar
jegens de benadeelde bestaan tot zestien dagen na de aanvang van de dag,

216 Hierbij dient aangetekend te worden dat de verzekeraar een regresrecht heeft jegens de
verzekerde, indien vaststaat dat de verzekering na het ongeval is aangegaan.
217 De MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, blz. 14, merkt op "dat, indien de verzekeraar
aansprakelijk wordt gesteld voor schade uit een ongeval, dat is gebeurd in het daar genoemde
tijdvak van 16 dagen, hij in principe gerechtigd is voor het door hem aan de benadeelde
betaalde bedrag regres te nemen aangezien immers de verzekering was geeindigd, resp. de
dekking is geschorst." Dit verhaalsrecht van de verzekeraar was echter nergens expliciet in
de wet geregeid en zorgde dan ook voor de nodige jurisprudentie. Pas bij Wet van 30
november 1983, Stb 1983,614, i.w.tr. 1 juli 1984, is in artikel 15 lid 1 WAM expliciet een
wettelijk regresrecht aan de verzekeraar toegekend (zie verder hoofdstuk 5, paragraaf 7).
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volgende op die waarop de kennisgeving is ingediend.?" De grens van dertig
dagen is in de wet opgenomen om de verzekeraar een belang te laten bouden
bij een spoedige afmelding van de beeindigde verzekeringen.?"

Ret na-risico van artikel 13 lid 4 WAM brengt mee dat de verzekeraar
tegenover de benadeelde aansprakelijk blijft tot zestien dagen nadat de overeen-
komst om een of andere reden is geeindigd, indien deze binnen dertig dagen bij
de Rijksdienst is afgemeld. Deze bepaling bedoelt uitsluitend de belangen van
de benadeelde te waarborgen en niet de beeindiging van de overeenkomst
tussen de verzekeraar en zijn verzekeringnemer te regelen.P' Dit betekent dat
een bestuurder die gedurende deze na-risico periode tocb met bet voertuig rijdt,
wegens onverzekerd rijden strafbaar is.221

Ret tijdstip waarop de na-risico-termijn een aanvang neemt, wordt
bepaald aan de band van de afmelding van de verzekering.f" Ret is dan ook
wenselijk dat de kennisgeving van de afmelding van de verzekering een concre-
te beeindiging inhoudt, dat wil zeggen een duidelijke datum waarop de verze-
kering beeindigd is. Ben afmelding tegen een in de toekomst liggend onbepaald
tijdstip maakt bet bepalen van de na-risico-termijn onmogeJijk. Bovendien is zij
in strijd met de bedoeling van de registratie, namelijk dat de benadeelde aan de
band van bet register kan nagaan welke verzekeraar de aansprakelijkheid van
bet betreffende motorrijtuig dekt. 223

218 Ten aanzien van niet-kentekenplichtige motorrijtuigen regelt artikel 14 lid 2 WAM een na-
risico van zestien dagen na afloop van de periode waarvoor de verzekeraar het bewijs van
verzekering heeft afgegeven.
219 MvA, BlITK 1982-1983, 14281, nr. 6, biz. 5.
220 Aldus HR 10 oktober 1975, NJ 1976, 175, m.nt. ARB, VR 1976, 24, m.nt. CJHB (Van
der Kleij/lnterpolis).
221 Anders: HR 11 juni 1968, NJ 1968, 330, m.nt. Enschede, VR 1968, 71, m.nt. Besier
(strafzaak). De Hoge Raad beantwoordde de vraag "of, indien de verzekering in de zin van
art. 12, lid 1, W.A.M., ( ... ) is geeindigd, niettemin gezegd kan worden dat 'een verzekering
overeenkomstig deze wet van kracht is' in de zin van art. 30 lid 1 (oud -CPR), zolang de
verplichtingen van de verzekeraar jegens de benadeelde ingevolge art. 13, lid 4, blijven
bestaan", in bevestigende zin. Hij achtte de verzekering nog van kracht, zolang de verzeke-
raar ingevolge artikel 13 lid 4 WAM verplichtingen jegens de benadeelde had. Dit arrest was
in 1976 aanleiding tot een voorstel om artikel 30 WAM te wijzigen (MvT, BlITK 1976-
1977, 14281, nr. 3, biz. 23; Wet van 30 november 1983, Stb 1983, 614, i.w.tr. 1 juli
1984). Thans staat het bestaan van het na-risico niet aan het plegen van het strafbaar feit
-onverzekerd rijden- in de weg.
222 Zolang de verzekering niet is afgemeld, blijven de verplichtingen van de verzekeraar
tegenover de benadeelde bestaan en vangt het na-risico van 16 dagen niet aan. Vgl. Rb
Arnhem 26 juni 1969, NJ 1971, 199 (MundilWaarborgfonds Motorverkeer), in weIk geval
een bij de invoering van de WAM reeds lopende verzekering niet was aangemeld en dus ook
niet was afgemeld, en Ktg Zaandam 28 januari 1988, VR 1989, 126 (Hink/Koning & Boeke
van 1819), in weIk geval het verzekerde motorrijtuig na verkoop en levering -waardoor de
verzekeringsovereenkomst van rechtswege eindigt- een nieuw kenteken had gekregen maar
niet opnieuw was verzekerd.
m De verplichtingen van de verzekeraar jegens de benadeelde bleven derhalve bestaan. Zie
Rb 's-Gravenhage 15 juni 1972, NJ 1972, 478, VR 1973, 71 (Waarborgfonds Motorver-
keer/Haagman & Co.). Dit is evenwei anders, wanneer de aansprakelijkbeid waartoe een
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Van een geldige afmelding was evenmin sprake in een geval waarin de
verzekeraar wel de Rijksdienst had kennisgegeven van de beeindiging van de
verzekering, maar had nagelaten de einddatum van de dekking te vermelden.
De stelling dat de door de Rijksdienst op de kennisgeving vermelde ontvangst-
datum als einddatum van de dekking kon dienen, achtte de Kantonrechter 's-
Gravenhage in strijd met artikel 4 Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsver-
zekering motorrijtuigen op grond van welke bepaling de kennisgeving van de
verzekeraar tenminste de dagtekening en het jaar van de beeindiging moet
bevatten. Bovendien was deze stelling onjuist, zo overwoog de rechter, "omdat
anders de Rijksdienst degene zou zijn die zou bepalen wanneer een over-
eenkomst, waarbij deze dienst geen partij is, zou eindigen. ,,224

Het bovenstaande leidt tot de conc1usie dat zolang geen concrete medede-
ling van een werkelijke beeindiging is gedaan, waardoor de einddatum van de
verzekeringsdekking onomstotelijk vast is komen te staan, het slachtoffer kan
aannemen dat de in het register vermelde WAM-verzekeraar aansprakelijk is.
Voor zijn scbadeloossteUing kan hij zich tot deze laatste wenden. Hier doet Diet
aan af dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer de verzekeraar er op zou kunnen
wijzen dat in de kennisgeving een concrete einddatum ontbreekt. 22S

Ben concrete beeindiging vereist niet aileen een duidelijke datum, maar ook een
ondubbelzinnige aanduiding van bet motorrijtuig waarop de verzekering
betrekking had. Naast de dagtekening en het jaar van beeindiging verlangt
artikel 4 Besluit kennisgevingen aansprakelijkbeidsverzekering motorrijtuigen
namelijk vermelding van het kenteken van bet motorrijtuig. Dit vereiste heeft
aanleiding gegeven tot de vraag of een afmelding van een beeindigde verzeke-
ring weI recbtsgeldig is, wanneer een fout kentekennummer wordt vermeld (37-
MN-03 in plaats van 37-NM-03). Het Hof Amsterdam beantwoordt deze vraag
in ontkennende zin. Het meent dat een dergelijke, al of Diet per abuis, foutieve
afmelding niet overeenkomstig de voorschriften is.226 De ex-verzekeraar van
het motorrijtuig met bet kentekennummer 37-NM-03 blijft derbalve gebouden
de door dit voertuig veroorzaakte schaden te vergoeden. In het WAM-register
zal bij immers nog als de aansprakelijke verzekeraar vermeld staan.

In cassatie beslist de Hoge Raad anders. Hij zet de verschrijving af tegen
de strekking van de in bet Dude artikel 13 WAM gegeven regeling (bet ongeval
bad namelijk v66r de inwerkingtreding van het nieuwe artikel in 1986 plaatsge-

motorrijtuig aanleiding kan geven door een nieuwe verzekering is gedekt (artikel 13 lid 5
WAM).
224 Ktg 's-Gravenhage 17 december 1979, VR 1981, 6 (Van Dijst-Tijmes/Waarborgfonds
Motorverkeer).
ru Zie Ktg 's-Gravenhage 2 mei 1983, VR 1984, 112 (Rijbroek/De Zeven Provincien),
226 Hof Amsterdam 19 maart 1987, te kennen uit HR 30 juni 1989, NJ 1990, 764, m.nt.
MMM, VR 1990, 6 (UBO/Ziekenfonds), overweegt dat "nu (... ) de kennisgeving van
afmelding van een verzekering zelfstandige betekenis heeft, namelijk in die zin dat het
nalaten van een kennisgeving van beeindiging van een verzekering met zich brengt dat de
verplichtingen van de verzekeraar jegens de benadeelde blijven bestaan, dient deze kennisge-
ving het juiste kentekennummer te vermelden. "
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vonden): aan de hand van de door de Rijksdienst gewaarmerkte, van een datum
van ontvangst voorziene en aan de verzekeraar teruggezonden kennisgeving van
beeindiging, wordt tussen deze en eventuele benadeelden zekerheid geschapen
omtrent het tijdstip waarop de na-risico-termijn van zestien dagen is gaan 10-
pen. Onder het oude artikel 13 WAM moest de benadeelde namelijk zelf bij de
verzekeraar informatie inwinnen omtrent het bestaan van de geregistreerde
verzekering. De gewaarmerkte kennisgeving die de verzekeraar de benadeelde
zou kunnen voorhouden zou deze laatste, volgens de Hoge Raad, -nu Diet
anders was gesteld noch gebleken- Diet in het onzekere laten omtrent het
tijdstip van beeindiging "onderscheidenlijk omtrent de vraag of de in de
kennisgeving vermelde verzekering het bij het ongeval betrokken motorrijtuig
betrof. "227

Tegen dit arrest kan ingebracbt worden dat ook de gewaarmerkte
kennisgeving een ander kenteken vermeldt dan bet nummer dat bet scbade-
veroorzakende motorrijtuig heeft. De voor dit laatste voertuig gesloten verzeke-
ring is immers Diet afgemeld. Het voerde namelijk kentekennummer 37-NM-03,
een ander nummer dan de verzekeraar bij de kennisgeving van de afmelding
noemde, te weten 37-MN-03. Het is de verzekering die betrekking beeft op de
met dit laatste nummer corresponderende motorrijtuig dat is afgemeld. Een
kleine verschrijving in het kentekennummer beeft derhalve grote gevolgen: door
de fout wordt de met dat kentekennummer (37-MN-03) corresponderende
verzekering afgemeld en blijft de verzekering waarvan de verzekeraar de Rijks-
dienst beoogde kennis te geven van haar beeindiging (37-NM-03), geregis-
treerd.P" Deze verzekeraar is dan ook aansprakelijk voor de met dit motor-
rijtuig veroorzaakte schade.

§ 6.4 Artikel 13 lid 5 WAM

Het na-risico van artikel 13 lid 4 WAM houdt in dat de benadeelde binnen een
bepaalde periode nog aanspraken tegen de verzekeraar van bet schadeveroorza-
kende motorrijtuig geldend kan maken, ondanks dat de verzekering is geein-
digd. Op deze schadevergoedingspJicht van de verzekeraar maakt het vijfde lid
van artikel 13 WAM een uitzondering, namelijk in het geval waarin een nieuwe
verzekering van kracbt wordt die ten aanzien van hetzelfde motorrijtuig bet in
artikel 3 WAM bedoelde risico dekt. 229 In dat geval eindigen de verplich-
tingen van de verzekeraar van rechtswege, omdat de belangen van de benadeel-
den dan gewaarborgd worden door de nieuwe verzekeraar.

Artikel 13 lid 5 WAM is van belang wanneer ten aanzien van eenzelfde

zrt HR 30 juni 1989, NJ 1990, 764, m.nt. MMM, VR 1990, 6 (UBO/Ziekenfonds). Anders:
A.-G. Strikwerda, die in zijn conclusie (nr. 3.10) bij dit arrest van mening is dat het kente-
ken de ingang tot het registratiesysteem vormt; op grand daarvan moet dit gegeven op juiste
wijze vermeld worden op straffe van ongeldigheid van de afmelding.
m Wellicht dat dit probleem sinds 1993 wordt voorkomen door het vermelden van de vier
laatste cijfers van het chassisnummer.
229 MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, biz. 12, 14.
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motorrijtuig twee verzekeringen overeeokomstig de WAM zijn gesloten. A
beeft bijvoorbeeld voor zijn auto een WAM-verzekering gesloten die door de
verzekeraar bij de Rijksdienst voor bet Wegverkeer is aangemeld. Na eokele
jaren verkoopt en levert A bet motorrijtuig aao B, ten gevolge waarvan de
verzekeriog eindigt."? Stel dat A zijn verzekeraar Diet op de boogte stelt van
de verkoop en deze de verzekering dan ook Diet bij de Rijksdienst afmeldt. En
veronderstel tevens dat de koper (B), als bezitter van bet motorrijtuig en
derbalve als verzekeringsplichtige, wei een WAM-verzekering voor de auto
sluit maar de verzekeraar deze niet aanmeldt bij de Rijksdienst. Wie is nu de
aansprakelijke verzekeraar, wanneer B met het betreffende voertuig schade aao
derden berokkend?

Lid 5 lost dit probleem op: bet van kracht worden van de nieuwe verze-
kering (ook al is deze DOgniet geregistreerd), welke ten aanzien van hetzelfde
motorrijtuig bet verkeersrisico dekt, doet de verplichting van de oude verzeke-
raar van rechtswege eindigen." I Deze laatste is door de aanwezigheid van de
nieuwe verzekering (jegens de benadeelde) Diet meer aansprakelijk voor de
door het betreffende motorrijtuig veroorzaakte schade. Artikel 13 lid 5 WAM
doet, met andere woorden, "de zware exteme gehoudenbeid van de W.A.M.
verzekeraar (... ) opbouden zodra die gehoudenbeid in concreto overbodig is
geworden door het feit dat deze verplichting rust op een nieuwe assura-
deur. ,,232 Deze verzekeraar kan niet aan zijn schadevergoediogsplicht ontko-
men door de stelling te verdedigen dat de ingevolge artikel 13 lid 5 WAM
geeindigde verplicbtingen slechts betrekking hebben op de na-risico-termijn (die
door bet nalaten van de afmelding overigens nog Diet is aangevangenj.f"

§ 7 Verjaring van het eigen recht

§ 7.1 Inleiding

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat de benadeelde over het eigen recht
van artikel 6 lid 1 WAM beschikt, wanneer de benadeelde een vordering tot
scbadevergoediog heeft ter zake waarvan de schadeveroorzaker ingevolge de
WAM is verzekerd. Dat wit zeggen dat de aansprakelijkheid van deze laatste

230 Artikel 12 WAM bepaalt dat de verzekering die op een kentekenplichtig voertuig
betrekking heeft, eindigt wanneer de verplichting tot verzekering op een ander overgaat. In
dat geval moet(en) de verzekeringnemer of ingeval van zijn overlijden zijn erfgenamen
binnen acht respectievelijk dertig dagen na de overgang daarvan mededeling doen aan de
verzekeraar. Deze regeling is van regelend recht, partijen kunnen derhalve anders afspreken.
231 Artikel 13 lid 5 WAM is ook van toepassing als de nieuwe verzekering slechts een
voorlopige dekking geeft. Het Hof Leeuwarden 13 december 1978, VR 1979, 53 (DLGI
Waarborgfonds Motorverkeer), past de bepaling tevens toe op een garageverzekering (een
verzekering die een autohandelaar of garagehouder sluit om de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid te dekken van de motorrijtuigen die hij tijdelijk bezit of houdt), zodat deze ook
ingevolge artikel 13 WAM aan- en afgemeld moet te worden.
232 Bindende Adviseurs juli 1970, VR 1970, 101 (Aanrijding op de Singel).
233 Rb 's-Gravenhage 2 mei 1977, VR 1978,2, m.nt. Red. V.R. (Rasenberg/Ziirich).
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-in zijn hoedanigheid van rechthebbende of inzittende van het verzekerde
motorrijtuig- gedekt is voor bij het manoeuvreren met het motorrijtuig in het
verkeer veroorzaakte schade (behoudens de in de artikelen 3, 4 en 22 WAM
genoemde beperkingen). In dat geval heeft de benadeelde de bevoegdheid om
de verzekerde passerend zich tot diens verzekeraar te wenden en vergoeding
van deze laatste te vorderen van de door hem geleden schade. Deze bevoegd-
heid heeft bij echter niet ten eeuwigen dage. De wet stelt in artikel 10 WAM
een verjaringstermijn aan het eigen recht.

§ 7.2 Verjaring van het eigen recht

Ingevolge artikel 10 WAM lid 1 WAM verjaart 'iedere uit deze wet voortvloei-
ende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar door verioop van
drie jaar te rekenen van het feit waaruit de schade is ontstaan'. 234 Deze ter-
mijn is op drie jaar gesteld, omdat de wetgever het niet "wenseIijk (acht) dat de
verzekeraar geruime tijd na het ongeval nog is blootgesteld aan een rechtsvor-
dering op grond van dit artikel (6 lid 1 WAM _CPR)."235 De benadeelde
behoudt daarnaast de mogelijkheid om de aansprakelijke persoon zelf tot
schadevergoeding aan te spreken. Ook na het verstrijken van de verjarings-
termijn van de action directe heeft hij deze mogelijkheid.P" De vordering
jegens de schadeveroorzaker zelf verjaart namelijk pas vijf jaar na de dag
waarop de benadeelde zowel met de schade als met de darvoor aansprakeIijke
persoon bekend is geworden (artikel 3:310 BW). Het kan derhalve voorkomen
dat de benadeelde zich niet meer tot de WAM-verzekeraar kan wenden, maar
nog wei een vordering tegen de aansprakelijke persoon kan instellen.

Wanneer in dit laatste geval de verzekerde de geleden schade vergoedt,
kan hij zich vervolgens verhalen op zijn verzekeraar. Het is immers het
aansprakelijkheidsrisico dat hij op zijn verzekeraar heeft willen afwentelen.
Deze vordering van de verzekerde is evenwel ook aan een verjaringstermijn
gebonden. Hoewel deze thans nog op vijf jaar is gesteld vanaf de dag, volgende
op die waarop de vordering opeisbaar is geworden (artikel 3:307 BW), zal hij
ingevolge artikel 7.17.1.15 NBW drie jaar inhouden, te rekenen van de dag

234 Het eerste lid van artikel 10 WAM spreekt van iedere uit deze wet voortvIoeiende
rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar. Rechtsvordering wordt hier niet als
het instellen van een eis, maar als vorderingsrecht gelezen. Volgens Rb Amsterdam 29
januari 1986, VR 1987, 117 (ABP/General Accident), heeft de verzekeraar zijn recht om
rich op veIjaring te beroepen niet verwerkt, wanneer hij na een jarenlange correspondentie
met de benadeelde plotseling aan deze tegenwerpt, dat de correspondentie begon op een
datum dat het rechtstreeks vorderingsrecht reeds was veIjaard. Uit deze correspondentie
bleek in casu namelijk niet dat de verzekeraar haar aansprakelijkheid (voorwaardelijk)
erkende of dat hij afstand van recht had gedaan.
2JS MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, blz, 11. Zie ook de toelichting op de Benelux-
overeenkomst, Trb 1966, 178, bIz. 42.
2J6 De toelichting op de BeneIux-overeenkomst, t.a.p., bIz. 42, wijst er op dat artikel 10 GB
"geen invIoed (heeft) op de rechten die de verzekerde aan de verzekeringsovereenkomst
ontleent. "
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volgend op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid bekend is gewor-
den. Voor de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid zal de
termijn echter worden opgerekt. De verjaring zal namelijk niet plaatsvinden
voordat zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verze-
kering dekking verleent (binnen de voor deze geldende verjarings- of verval-
termijn) is ingesteld. 237

§ 7.3 Stuiting van de verjaring

Ret derde lid van artikel 10 WAM voorziet, volgens de Memorie van Toelich-
ting, in een praktische behoefte, namelijk de stuiting van de verjaring.F"
Door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde wordt de
verjaring afgebroken. De ratio hiervan is de benadeelde te beschermen tegen
het risico dat de verjaringstermijn ongemerkt verstrijkt. 239 Zolang hij uit het
gedrag van de verzekeraar meent te kunnen afleiden dat deze een uitkering
overweegt, is het namelijk aannemelijk dat de benadeelde geen rechtsvordering
zal instellen. Ret uitbrengen van een dagvaarding wordt vaak als uiterste
(red)middel gezien. Besluit de verzekeraar uiteindelijk toeh om de geleden
schade niet te vergoeden, dan bestaat bij afwezigheid van een bepaling als
artikel 10 lid 3 WAM het gevaar dat inmiddels zo'n tijd is verstreken dat de
benadeelde niet meer de mogelijkheid heeft om de verzekeraar (in reehte) aan
te spreken. Deze situatie wordt voorkomen door de verjaring te doen stuiten
door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde. Deze
stuiting kan door partijen beeindigd worden door het uitbrengen van een deur-
waardersexploot of aangetekende brief waarin bekend wordt gemaakt dat de
onderhandelingen worden afgebroken.i" Vanaf dat moment begint een nieu-
we verjaringstermijn van drie jaar te lopen.

Om te bepalen wanneer de verjaring wordt gestuit is het van belang te
weten wat onder 'onderhandeling' verstaan wordt. Wanneer kan nu gezegd
worden dat de verzekeraar en de benadeelde met elkaar onderhandelen? De
Memorie van Toelichting geeft aan deze term een ruime uitleg: "elke brief-

231 Deze zinsnede houdt, volgens de MvT, BRTK 1985-1986, 19529, nr. 3, blz. 20,
"rekening met het feit dat de tegen aansprakeIijkheid verzekerde voor het instellen van zijn
vordering afhankelijk is van de derde die hem aansprakelijk kan stellen."
238 MvT, BlITK 1960-1961, 6342, nr. 3, bIz. 11; toelichting op de Benelux-overeenkomst,
Trb 1966, 178, blz. 43.
239 Vgl. J.R. Wansink, Verval van een redu of een recht in verval? Een ofweging van
belangen bij hes inroepen van een vervalbeding of een vervaltermijn in een overeenkomst van
verzekering, in: Om wille van de consument, Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan P.
Clausing, Zwolle 1990, blz. 210-211.
240 Ret exploot of de brief "heeft tot doel de benadeelde de onaangename verrassing te
besparen dat hem verjaring wordt tegengeworpen terwijl hij kon aannemen dat de onderhan-
delingen nog gaande waren", alsdus de toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966,
178, blz, 43.
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wisseling en elke mondelinge bespreking over de rechten van de benadeel-
de. "241Aannemelijk is dat deze briefwisseling of bespreking een tweezijdige
uitwisseling betreft. Wanneer bijvoorbeeld de benadeelde tot viermaal toe zijn
verzoek tot betaling herhaalt zonder dat de verzekeraar hierop antwoordt, beeft
geen 'bespreking over de recbten van de benadeelde' plaatsgehad. Er moet dan
ook aangenomen worden dat in dat geval de verjaring wet is gestuit. Het
Benelux Gerecbtsbof motiveert deze opvatting aldus: "dat in bet woord 'onder-
bandeling' ('pourparlers'), zowel gelet op zijn gangbare betekenis als met bet
oog op de ratio legis van voormelde bepaling, zoals die blijkt uit de Gemeen-
scbappelijke toelicbting van de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplicbte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, besloten ligt een over en
weer bespreken, een uitwisseling, van dien aard dat bet aan de benadeelde de
indruk geeft dat de verzekeraar een regeling van bet ongeluk overweegt. "242

In bet geval waarin de verzekeraar dezelfde aanvraag meerdere keren onbeant-
woord laat, kan wet gezegd worden dat de verzekeraar een dergelijke (positie-
ve) indruk beeft gewekt. De vraag rijst of bij dat wei in de volgende casus bad
gedaan.

In 1974 bad zicb op de Denekamperstraat tussen Oldenzaal en Denekamp
een verkeersongeval voorgedaan. Naar aanleiding daarvan stuurde de benadeel-
de een brief aan de scbadeveroorzaker =-die deze aan zijn verzekeraar door-
zond- waarin bij bem aansprakelijk stelde, zonder een precisering op welke
grond en in welke omvang. De verzekeraar liet deze aansprakelijkstelling wet
onbeantwoord, maar reageerde met een brief aan de benadeelde, waarin een
aantal voorgedrukte vragen waren aangekruist: "3. Wij verzoeken u ons onder
overlegging van onpartijdige getuigenverklaringen, mede te delen op grond
waarvan u ooze verzekering (lees: verzekerde -CPR) aansprakelijk acbt. 4. Ben
gespecificeerde scbadeopgave, vergezeld van bet nodige bewijsmateriaal, zien
wij gebeel vrijblijvend tegemoet. "243

Het Benelux Gerecbtshof bescbouwt deze briefwisseling als een uit-
wisseling van bericbten (die betrekking heeft op een door een benadeelde jegens
de verzekeraar gepretendeerd eigen recht op scbadevergoeding) die voor een
onderhandeling tenminste nodig is.244

Vervolgens buigt het Hof zich over de vraag of deze uitwisseling van
zodanige aard is dat zij aan de benadeelde de indruk kan geven dat de verzeke-

241 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 11. Zie ook de toelichting op de Benelux-
overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 43.
242 BenGH 9 juli 1981, NJ 1982,253, VR 1982, 13 (NVSM/Royale Beige).
243 HR 20 januari 1984, NJ 1986, 1, VR 1986, 31 (RZT/Novem).
244 In HR 4 juni 1993, NJ 1993, 509 (De Polo/Nagico), wordt overwogen dat voor een
uitwisseling vereist is dat "de benadeelde zijnerzijds aan de verzekeraar bericht of doet
berichten dat en op grond van welk ongeluk hij van hem schadevergoeding verlangt." In
deze zaak was de verzekeraar van de aansprakelijke persoon door de eigenaar van het
beschadigde motorrijtuig aansprakelijk gesteld en er van op de hoogte gebracht dat degene
(niet zijnde de eigenaar) die ten tijde van het ongeval het motorrijtuig bestuurde letselschade
had geleden. Of deze bestuurder ook zelf de verzekeraar aansprakelijk had gesteld en of
tussen hen een uitwisseling van berichten was geweest, was evenweI onvoldoende bewezen.
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raar een regeling omtrent de bij het verkeersongeval veroorzaakte schade over-
weegt. Het Benelux Gerechtshof antwoordt in bevestigende zin. Voor deze
vraag "heeft te gelden dat voldoende is dat de benadeelde, gelet op het ant-
woord van de verzekeraar, niet behoeft aan te nemen dat de verzekeraar een
regeling zonder meer uitsluit. 11245

Uit deze uitspraak van het Benelux Gerechtshof blijkt dat het begrip
'onderhandeling' ruim ingevuld wordt. "Niet beslissend is of de verzekeraar de
indruk geeft bereid te zijn de schade te dragen, maar aileen of de verzekeraar
zich zodanig heeft uitgelaten dat de benadeelde niet behoeft aan te nemen dat de
verzekeraar een regeling zonder meer uitsluit. 11246 Ben kennisgeving van de
verzekeraar dat hij de door de benadeelde gepretendeerde aanspraak in behan-
deling zal nemen, stuit reeds de verjaring. De benadeelde kan dan immers
aannemen dat de verzekeraar niet zonder meer een regeling uitsluit, ook al
heeft deze geen enkele bereidheid getoond de aanspraak te honoreren. Aan het
door het Benelux Gerechtshof geformuleerde criterium wordt echter Diet
voldaan, wanneer de verzekeraar de aanvraag onbeantwoord laat of daarop
ondubbelzinnig en volstrekt afwijzend reageert. In die gevallen is de verjaring
dan ook niet gestuit. Voor de benadeelde bestaat dan immers voldoende duide-
lijkheid dat de verzekeraar geen ruimte aanwezig acht voor een minnelijke
regeling en dat hij, wil hij zijn schadevergoeding ontvangen, een rechtsvorde-
ring tegen de verzekeraar zal moeten instellen.

Het kan evenweI een twistpunt zijn wanneer gezegd kan worden dat de
verzekeraar volstrekt afwijzend reageert. Is daarvan sprake wanneer jarenlang
tussen de benadeelde en de WAM-verzekeraar brieven worden uitgewisseld
waarin een discussie wordt gevoerd wie nu precies wat moet bewijzen, terwijl
anderzijds de verzekeraar de aansprakelijkheid bIijft ontkennen, omdat er
sprake zou zijn van overmacht in de zin van artikel 31 WVW? Het antwoord
zal ontkennend moeten luiden. In dit geval is het voor de benadeelde onvol-
doende duidelijk of de verzekeraar volstrekt afwijzend is om de schade te
dragen. De strijd omtrent de vraag op wie de bewijslast rust, kan als onderdeel

1>15 BenGH 5 juli 1985, NJ 1986, 2, m.nt. G, VR 1986, 32 (RZT/Novem). HR 4 april 1986,
NJ 1986, 606, VR 1986, 116 (RZT/Novem), beschouwt de onderhavige briefwisseling
vervolgens als een onderhandeling in de zin van artikel 10 lid 3 WAM.
246 BenGH 20 oktober 1989, NJ 1990,660, m.nt. ClHB, VR 1989, 174 (ZVA/Van Asselt).
Vgl. Hof 's-Gravenhage 20 juni 1979, VR 1980, 24 (BVB/Erste Algemeine), dat overweegt
"dat van onderhandelingen sprake is, wanneer wederzijds mondelingof schriftelijk mede-
delingen worden uitgewisseld aangaande rechten van de benadeelde, welke het oogmerk
hebben of kunnen hebben tot een regeling of overeenkomst te geraken. ~ Hiervan was volgens
het Hof in casu geen sprake, aangezien de benadeelde (zijnde de bedrijfsvereniging van het
feitelijk slachtoffer) slechts een mededeling had gedaan in de toekomst een vordering te
zullen instellen en de verzekeraar na enkele rappels kenbaar had gemaakt "dat een bedrag
wegens een uitkering krachtens de Ziektewet za1 worden overgemaakt." In het Iicht van de
uitspraken van het Benelux Gerechtshof za1 hier thans weI sprake zijn van een 'onderhande-
ling' die de veIjaring stuit.
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van de onderhandelingen beschouwd worden.r" Dit is eveneens het geval
wanneer de verzekeraar weliswaar geen aansprakelijkbeid erkent, maar toch
sans prejudice op de zaak ingaat. Ook hier kan er van onderhandelingen
gesproken worden; uit het gedrag van de verzekeraar kan de benadeelde niet
afleiden dat de eerstgenoemde zonder meer een regeling uitsluit.i"

De door het Benelux Gerechtshof gegeven ruime uitleg van het begrip
'onderhandeling' waarborgt de beJangen van de benadeelde. Er is immers snel
sprake van stuiting van de verjaring. De benadeelde loopt hierdoor niet het
gevaar dat zijn rechtsvordering niet-ontvankelijk is orodat hij, menend uit het
gedrag van de verzekeraar af te kunnen leiden dat deze hem schadeloos zal
stellen, niet binnen drie jaar na het ongeval een rechtsvordering heeft ingesteld.
Deze mime interpretatie gaat evenwel voorbij aan de belangen van de verzeke-
raar. Is het redeJijk dat de verzekeraar die om nadere informatie vraagt, daarop
vier jaar lang geen antwoord krijgt, en vervolgens met een succesvol beroep op
stuiting wordt geconfronteerd? Het wordt de benadeelde weI heel makkelijk
gemaakt om zijn eigen recht te behouden, terwijl de wetgever de verjaringster-
mijn op drie jaar heeft gesteld om de verzekeraar niet een te lange tijd bloot te
laten staan aan het vorderingsrecht van artikel 6 lid 1 WAM. De verzekeraar
doet er dan ook verstandig om, wanneer hij niets meer van de benadeelde hoort
of ontvangt, roet een deurwaardersexploot of aangetekende brief de benadeelde
er van in kennis te stellen dat hij de onderhandelingen afbreekt. Hierdoor wordt
de stuiting stopgezet en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

§ 8 Slotbeschouwing

Artikel 6 lid 1 WAM geeft degene die door het gemotoriseerde wegverkeer
schade ondervindt een eigen recht op schadevergoeding jegens de verzekeraar
door wie de aansprakelijkbeid volgens deze wet is gedekt. Stelt de WAM-
verzekeraar het verkeersslachtoffer schadeloos, dan voldoet hij de vordering die

247 Aldus BenGH 20 oktober 1989, NJ 1990, 660, m.nt. cnrn, VR 1989, 174 (ZVA/Van
Asselt), Zie ook HR 3 mei 1985, NJ 1985, 713, VR 1985, 80, m.nt. HAB (ABP/Ennia), die
het oordeel van het Hof 's-Gravenhage dat er in casu geen sprake was van onderhandelingen,
niet onbegrijpelijk acht, nu het had aangenomen dat de "correspondentie toont dat Ennia de
vordering van ABP steeds zonder enig voorbehoud heeft afgewezen.· De juistheid van dit
oordeel is evenweI discutabel, wanneer de verzekeraar in zijn antwoord op de vordering van
de benadeelde de aansprakelijkbeid van de verzekerde afwijst, doch vervolgens mededeelt dat
zij in dit stadium de gerechtigdheid tot verhaal niet erkent en in ieder geval de afloop van
een procedure in een soortgelijke zaak wil afwachten (zoals uit het vonnis van de Rb 's-
Gravenhage in dezelfde zaak blijkt). Zie ook Rb Amsterdam 1 mei 1985, VR 1986, 33
(ABP/Eerste Algemene), waarin de verzekeraar in eerste instantie niet reageert op de
vordering van de benadeelde en pas na het verstrijken van de verjaringstermijn --opnieuw
aangesproken tot schadevergoeding- antwoordt dat de aansprakelijkbeid van de verzekerde
in principe ten aanzien van aIle inzittenden bestaat. In dit geval kan geen sprake zijn van
stuiting van de verjaring, aangezien de verjaringstermijn reeds was voltooid,
243 Rb Amsterdam 28 maart 1984, VR 1985, 32 (Gueiben/Rusch).
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het slachtoffer op de verzekerde heeft.r" Oit bracht de Rechtbank Amsterdam
er toe te overwegen dat de rechtsgrond van het eigen recht tegen de verzekeraar
dezelfde is als "de vordering, die de benadeelde tegen de veroorzaker van de
schade heeft, namelijk de door deze zelf of door degene voor wie hij volgens
wetsbepaling aansprakelijk is gepleegde onrechtmatige daad. Indien de bena-
deelde geen vordering tegen die veroorzaker heeft, dan heeft hij die evenmin op
grond van artikel 6 WAM tegen de verzekeraar van de veroorzaker. De
verplichtingen van de verzekeraar ontstaan pas tengevolge van de burgerrechte-
lijke aansprakelijkbeid van zijn verzekerde.V"

Uit deze overweging voigt dat het rechtstreeks vorderingsrecht van de
benadeelde jegens de verzekeraar gebaseerd is op de vordering die de eerstge-
noemde jegens de verzekerde beeft.P' Oeze opvatting is enkele jaren later
door het Benelux Gerechtshof bevestigd. Het overweegt "dat de grondslag van
dit 'eigen recht' in art. 6 niet nader wordt aangegeven doch dat deze, zoals
volgt uit de samenhang van het artikel met de overige bepalingen, moet worden
gevonden in het recht dat de benadeelde op grond van 'de burgerrechtelijke
aansprakelijkbeid' van de in art. 3 § 1 vermelde verzekerden tegen deze
laatsten geldend kan maken."252 Bij deze beslissing dient evenwel de volgende

249 Betwist de verzekeraar het reehtstreeks vorderingsreeht dan kan de benadeelde de
verzekeraar dagvaarden en deze laatste in reehte aanspreken. Artikel 7 WAM wijst hiervoor
de bevoegde reehter aan, namelijk de reehter van de plaats van het feit, waaruit de schade is
ontstaan, hetzij de reehter van de woonplaats van de benadeelde, hetzij de reehter van de
zetel van de verzekeraar. Volgens Ktg Dordreeht 27 juni 1974, VR 1975, 58 (Boom-
sma/Holland), is de plaats waar de W AM-verzekeraar zetelt de plaats van vestiging alwaar
hij ook kantoor houdt, niet eehter de plaats waar hij een ftliaalkantoor heeft. De verzekeraar
die door de benadeelde in reehte wordt aangesproken, kan ingevolge het derde lid van artikel
9 WAM de verzekerde in het geding roepen. Deze verkrijgt dan de positie van procespartij,
wat met het oog op het eerste lid van artikel 9 WAM van belang is. Daar wordt namelijk
bepaald dat een vonnis dat in een geschil ter zake van door een motorrijtuig veroorzaakte
schade is gewezen, tegenover de verzekeraar, de verzekerde of de benadeelde gezag van
gewijsde heeft indien zij in het geding de positie van een procespartij hebben gehad (vgl.
artikel 67 Rv).
2SO Rb Amsterdam 18 november 1970, NJ 1971, 136, VR 1973, 15, m.nt. vMK (Residen-
tie/Van Oostveen).
251 Vgl. H. et L. Mazeaud, a.w., nr. 2698-2, die de 'nature' van het eigen reeht contractueel
van aard acht, wanneer de verzekerde op grond van wanprestatie aansprakelijk is. Is de
aansprakelijkheidsvordering op onreehtmatige daad gebaseerd, dan draagt de droit propre een
wettelijk karakter. Zie ook Picard-Besson (1982), nr. 380. Anders: M. Cozian, Th. dr.
Dijon 1966, nrs. 250-252, die meent dat "il est abusif de donner a l'action direete la meme
nature que le droit qu'eUe con forte, c'est-a-dire le plus souvent d'en faire une creance
delictuelle." Hij meent dat de juiste grondslag van het eigen reeht "demeure encore
obscure. "
252 BenGH 20 oktober 1989, NJ 1990, 660, m.nt. CJRB, VR 1989, 174 (ZV AlVan Asselt).
In dezelfde zin reeds: Cour de Cassation, chambre civil, 28 maart 1939, RGAT 1939, bIz.
285, m.nt. Picard: "Si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnee
a l'existence d'une convention passee entre ce dernier et l'auteur de l'accident ne peut
s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans Ie droit a
la reparation du prejudice cause par l'accident dont l'assure est reconnu responsable." (Zie
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kanttekening te worden geplaatst.
Het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM komt inderdaad aan de bena-

deelde toe voor zover hij schuldeiser is van degene jegens wie de verzekeraar
uitkering verschuldigd is. Dit veronderstelt evenwel niet alleen een verbintenis
tussen het slachtoffer en de verzekerde, maar ook een tussen de verzekerde en
zijn verzekeraar. Naast aansprakelijkheid van de verzekerde vereist artikel 6 lid
1 WAM een verzekering die aan de eisen van de wet beantwoordt. Evenals bij
de in hoofdstuk 2 behandelde gevallen, is er hier sprake van twee vorderings-
rechten die aan een rechtstreeks vorderingsrecht (namelijk dat van het slachtof-
fer jegens de verzekeraar) ten grondslag liggen. De verzekeraar hoeft aan het
slachtoffer niet meer te betalen dan hij op grond van de verzekeringsovereen-
komst aan zijn verzekerde verschuldigd is. Daar deze uitkering door een
verzekerde som wordt gelimiteerd, zal het eigen recht van de benadeelde dit
bedrag niet overschrijden.P?

Het slachtoffer kan zich derhalve tot de verzekeraar wenden, voor zover
deze de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker heeft gedekt. De grondslag
van het eigen recht is gelegen in zowel de vordering van de benadeelde jegens
de verzekerde als de vordering die deze laatste ingevolge de verzekeringsover-
eenkomst toekomt. 254 Aangezien de verzekeraar de aansprakelijkheid dekt
waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, zal het slachtoffer
zich tot de WAM-verzekeraar kunnen wenden indien de rechthebbende of de
inzittende van dat motorijtuig aansprakelijk is.

Het eigen recht van het verkeersslachtoffer ontstaat op het moment
waarop het verkeersongeval plaatsvindt. Op dat moment ontstaat namelijk de
aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover het slachtoffer en verwezenlijkt
zich het verzekerde risico tengevolge waarvan de verzekeraar uitkeringsplichtig
wordt. 255 Ontstaat nu ook het eigen recht van het verkeersslachtoffer dan kan
de verzekeraar aileen nog aan hem bevrijdend betalen. Het slachtoffer loopt dus
niet het gevaar dat zijn recht gefrustreerd wordt, doordat de verzekeraar reeds
uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst aan zijn wederpartij heeft betaald.

Een en ander voigt ook uit de tweede zin van artikel 6 lid 1 WAM. Dit

voor Belgie: Cour de Cassation, Ire chambre, 14 september 1972, RCJB 1975, biz. 40,
m.nt. G. Vemimmen-van Tiggelen). Deze constatering is van belang met het oog op de
vetjaringstermijn. Het brengt mee dat de action directe in beginsel volgens de regels van het
commune recht vetjaart (na verloop dus van dertig jaar) en niet volgens de regels van de
Wet op de verzekeringsovereenkomst, die een vetjaringstermijn van twee jaar kent.
Overigens is in de WAM de vetjaring van het eigen recht van het verkeersslachtoffer
uitdrukkelijk bepaald en vastgesteld op drie jaar (artikel 10 lid 1 WAM).
253 Voor de schade die deze verzekerde som overschrijdt, heeft de benadeelde slechts een
vordering op de schadeveroorzaker zelf.
254 Zo voor het Franse recht ook Chr. Iamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 335.
25S Zie ook hoofdstuk 1 paragraaf 2.4. De toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb
1966, 178, biz. 39, wijst er dan ook op dat "in de bepaling uitdrukkelijk (wordt) gezegd dat
de verzekering aan de benadeelde een recht geeft tegen de verzekeraar, die zijn schuldenaar
wordt. Derhalve kan een betaling door de verzekeraar aan de verzekerde geen bevrijdende
werking hebben ten opzichte van de benadeelde, daar de betaling slechts geldig kan worden
gedaan aan de schuldeiser zelf (... )."
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bepaalt dat het tenietgaan van zijn schuld aan de verzekerde de verzekeraar niet
bevrijdt jegens de benadeelde, tenzij deze schadeloos is gesteld. lS6 De verze-
keraar blijft aan het slachtoffer betaling verschuldigd, ook al is zijn schuld door
betaling, cessie, verjaring of verrekening tenietgegaan. lS7 De benadeelde komt
het eigen recht reeds toe, wanneer bij wegens het schadeveroorzakende gedrag
van de verzekerde een vordering jegens deze laatste heeft.

Uit een en ander blijkt dat artikel 6 lid 1 WAM op het moment van het
ongeval een rechtsbetrekking tussen de benadeelde en de verzekeraar doet
ontstaan. Hieruit blijkt dat de wet een action directe parfaite aan het verkeers-
slachtoffer toekent. lS8 Het slachtoffer maakt met uitsluiting van de verzekerde
aanspraak op de verzekeringspenningen die de verzekeraar door het verwe-
zenlijken van het verzekerde risico verschuldigd is geworden. De verzekeraar
kan dit vorderingsrecht niet ontkennen door zich te beroepen op naderhand, dat
wil zeggen na het ongeval, plaatsgevonden hebbende feiten en omstandigheden.
De rechtsbetrekking tussen hem en de benadeelde wordt namelijk op het
moment van haar ontstaan meteen gefixeerd. AIleen v66r dit moment plaatsge-
had hebbende omstandigheden kunnen het eigen recht van de benadeelde
frusteren. In het volgende hoofdstuk zal nader op deze rechtsbetrekking tussen
de benadeelde en de verzekeraar worden ingegaan.

256 Volgens MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 10, verschaft het eerste lid van artikel
6 WAM "de benadeelde de gewenste zekerheid door hem tot de schuldeiser van de verzeke-
raar te maken en hem te beschermen tegen de gevaren die zijn vordering kunnen bedreigen
van de zijde van de verzekerde. Daartoe ook is de tweede zin toegevoegd, die niet in de ge-
meenschappelijke bepalingen, behorende bij het verdrag, voorkomt, doch die, blijkens de
toelichting hierop, wei de bedoeling ervan weergeeft. Betaling aan de verzekerde heeft ten
opzichte van de benadeelde derhalve zonder meer geen bevrijdende werking voor de verzeke-
raar. "
2S7 De tweede zin van artikel 6 lid 1 WAM spreekt over 'tenietgaan' van de schuld van de
verzekeraar aan zijn verzekerde. Hoewel daarvan geen sprake is wanneer de vordering van
de verzekerde is verpand, lijkt het toch aannemelijk dat ook in dat geval de verzekeraar (als
debiteur van de verpande vordering) niet bevrijdend aan de pandhouder kan uitkeren.
258 Aanvankelijk leek de rechtsbron van het eigen recht in de verzekeringsovereenkomst te
zijn gelegen. Het eerste lid van artikel 6 WAM bepaalde namelijk dat de verzekering aan de
benadeelde een eigen recht gaf. In 1984 is deze bepaling echter gewijzigd, omdat "de aan-
spraak van een benadeelde tegen een «gewone- verzekeraar (... ) niet zozeer door de verzeke-
ring gegeven (wordt) als wei door de wet zelf." (MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, bIz.
18) Artikel 6 lid 1 WAM stelt thans dan ook dat de benadeelde jegens de verzekeraar door
wie de aansprakelijkheid volgens de WAM is gedekt, een eigen recht op schadevergoeding
heeft, Hiermee sluit de bepaling aan bij de opvatting die het Belgische Cour de Cassation,
Ire chambre, 14 september 1972, RCJB 1975, blz, 40, m.nt. O. Vernimmen-van Tiggelen,
huldigt. Het meent dat het rechtstreeks vorderingsrecht "n'est pas Ie produit de la volonte
des parties, mais est une creation de la loi." De annotator onder dit arrest is hier evenwel
niet van overtuigd. "A la limite, en effet, toute action est creee par la loi; cela n'empeche
qu'un contrat soit necessaire pour la concretiser, Les actions directes prevues par la loi sont
des consequences obligatoires du contrat, que les parties ne peuvent ecarter, mais elles
n'existent pas en dehors du contrat", aldus G. Vernimmen-van Tiggelen (nr. 17).
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Hoofdstuk 5 De rechtspositie van het verkeers-
slachtoffer nader beschouwd

§ 1 InZeiding

In het voorgaande hoofdstuk is de vraag aan de orde gekomen, wanneer het
slachtoffer van een verkeersongeval een eigen recht op schadevergoeding heeft
jegens de WAM-verzekeraar. Gebleken is dat voor de beantwoording van deze
vraag de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig in het
verkeer aanleiding kan geven, bepalend is. Hieraan doet niet af dat de verzeke-
raar enkele schadegevallen van dekking kan hebben uitgesloten. Zolang zij niet
de in de wet geregelde dekkingsuitsluitingen betreffen, staan zij niet aan het be-
staan van het eigen recht van de benadeelde in de weg.

In dit hoofdstuk wordt er van uitgegaan dat het verkeersslachtoffer over
het eigen recht beschikt en de in de WAM genoemde uitsluitingsgronden zich
derhalve niet voordoen. Wanneer het slachtoffer van de bevoegdheid geregeld
in artikel 6 lid 1 WAM gebruik maakt en zich ter zake van zijn schade tot de
verzekeraar van de aansprakelijke persoon wendt, doet zich de vraag voor of
hij geheel schadeloosgesteld zal worden. De wet bepaalt hieromtrent niets. In
hoofdstuk 2 is echter gebleken dat het 'droit propre' (eigen recht) zijn grond-
slag vindt in hetgeen de benadeelde van de aansprakelijke persoon kan vorderen
in combinatie met wat deze laatste krachtens de verzekeringsovereenkomst van
zijn verzekeraar kan verlangen. De crediteur kan ter zake van zijn vordering tot
schadevergoeding niet meer verlangen dan het bedrag dat de verzekeraar aan
zijn wederpartij, dat is de verzekerde, verschuldigd is. Voor het verkeers-
slachtoffer betekent dit dat hij zich op grond van artikel 6 lid 1 WAM op de
verzekeraar kan verhalen. Of de verzekeraar deze aanspraak ook zal honoreren
is evenwel een andere vraag. Wanneer hij geen uitkering hoeft te doen --omdat
er bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke of contractuele uitsluiting- kan de
wet wei een eigen recht regelen, er is dan geen vordering waarop het slachtof-
fer zich kan verhalen. Wat in dit geval zijn positie is, zal in dit hoofdstuk ter
sprake komen.

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag wat de verhouding tussen het
slachtoffer en de WAM-verzekeraar is. Voor de beantwoording van deze vraag
is het van belang na te gaan wat de uit de verzekeringsovereenkomst voort-
vloeiende rechten zijn die de benadeelde krachtens artikel 6 lid 1 WAM kan
uitoefenen. Wanneer deze rechten zijn getraceerd, kan de rechtsbetrekking
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tussen de benadeelde en de verzekeraar nader gedefinieerd worden. In para-
graaf 4 en 5 zullen daar enkele consequenties uit getrokken worden. In para-
graaf 7 zal vervolgens bet regresrecbt van de verzekeraar bekeken worden.

§ 2 Inhoud van het eigen recht van artikel 6 lid I WAM

§ 2.1 Inleiding

Bij bet bepalen van bet bedrag, waarop bet slacbtoffer van een verkeersongeval
ex artikel 6 lid 1 WAM jegens de verzekeraar aanspraak kan maken, is
beslissend in boeverre de verzekerde aansprakelijk is voor de scbade en wat
deze laatste ter zake biervan op grond van de verzekeringsovereenkomst kan
vorderen. Ret slacbtoffer verbaalt zijn recbt op scbadevergoeding namelijk op
de verzekeraar, voor zover deze wegens bet verwezenlijken van bet verzekerde
risico uitkering verscbuldigd is. Hoewel bet slacbtoffer geen partij bij de
WAM-verzekering is, maakt hij weI de daaruit voortvloeiende recbten geldend
ten einde scbadeloosgesteld te worden. Oat wil zeggen dat bij een recbt beeft
gelijkend op dat van de verzekerde. Dit recbt van de verzekerde (gemaxima-
liseerd door de verzekerde som) wordt bepaald door de mate waarin bij
aansprakelijk is voor de door het slachtoffer geleden schade. De vraag waarop
bet slacbtoffer jegens de verzekeraar aanspraak kan maken, wordt derhalve in
feite beantwoord door de verbintenisrecbtelijke relatie tussen het slachtoffer en
de verzekerde.

§ 2.2 Aansprakelijkheid van de verzekeraar tegenover de benadeelde

Artikel 6 lid 1 WAM geeft bet slacbtoffer van een verkeersongeval (in zeker
opzicht) de bevoegdheid om rechten geldend te maken die zijn wederpartij
-aansprakelijke persoon- krachtens de WAM-verzekering toekomen. Deze
verzekering draagt, evenals iedere andere aansprakelijkbeidsverzekering, een
secundair karakter. Dit boudt in dat de verzekeraar slecbts tot schadevergceding
is gehouden, indien en voor zover het aan een van de verzekerden te wijten is
dat een derde schade beeft geleden. Nu deze verzekeringsrecbtelijke relatie
bepalend is voor de rechtsbetrekking tussen de verzekeraar en de benadeelde,
rust op de eerstgenoemde ook tegenover de benadeelde een afgeleide aansprake-
lijkheid.' Dit betekent dat de benadeelde zich tot de verzekeraar kan wenden,
indien en voor zover bij schadevergoeding van de verzekerde kan vorderen. De
verzekeraar zal, met andere woorden, bet eigen recht honoreren wanneer
degene die zich tot bem wendt een aanspraak op zijn verzekerde heeft.

De vraag of de op grond van het eigen recht aangesproken WAM-verze-
keraar moet betalen beeft met name tot jurisprudentie geleid in de gevaUen
waarin bet feitelijke slacbtoffer naar aanleiding van het ongeval vergoedingen
beeft ontvangen van zijn eigen verzekeraar (zogenaamde first-party insurance),
bijvoorbeeld krachtens een ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

I Aldus HR 7 november 1975, NJ 1976,332, m.nt. ARB, VR 1976,25 (Hinthamerstraat).
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De vraag die naar aanleiding hiervan werd gesteld was, of deze particuliere of
sociale verzekeraar de door hem gedane verstrekkingen op grond van artikel 6
lid 1 WAM kon terugvorderen van de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke
persoon. Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang na te gaan of
deze verzekeraar benadeelde is in de zin van artikel 1 WAM (§ 2.2.1). Indien
deze vraag bevestigend beantwoord wordt, moet nagegaan worden of de WAM-
verzekeraar de vorderingen ex artikel 6 lid 1 WAM van de particuliere of
sociale verzekeraar dient te honoreren (§ 2.2.2 respectievelijk § 2.2.3).

§ 2.2.1 Benadeelde in de zin van de WAM

De Gemeenschappelijke Bepalingen begrijpen onder 'benadeelde' "een ieder die
schade heeft geleden welke grond oplevert voor toepassing van de wet, van
welke aard die schade ook is, onverschillig of het schade aan personen of aan
goederen betreft; er valt onder Diet aIleen de persoon die rechtstreeks letsel
heeft opgelopen bij het ongeval, doch een ieder die krachtens de toepasselijke
wet hetzij uit eigen hoofde , hetzij uit hoofde van zijn betrekking tot het
slachtoffer, beroep kan doen op een recht.'? Het begrip 'benadeelde' wordt
derhalve ruim geinterpreteerd, niet aIleen wat betreft de schade, maar ook wat
de kring van gerechtigden aangaat.

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Bepalingen verstaat de WAM
onder 'benadeelde' degene die feitelijk slachtoffer is van het verkeersongeval,
alsmede zijn rechtverkrijgenden (artikel 1 WAM).3 De rechtverkrijgende van
het verkeersslachtoffer kan iemand zijn die een recht uit eigen hoofde heeft.
Hierbij kan gedacht worden aan de nabestaanden van het feitelijke slachtoffer
(artikel 6:108-109 BW). Het kan ook iemand zijn die krachtens een afgeleid
recht ageert, bijvoorbeeld een recht dat door cessie of subrogatie is verkregen.
Wordt bij subrogatie (artikel 284 K, 7.17.2.25 NBW) het recht begrensd door
de betaling --de verzekeraar treedt immers in de rechten van de verzekerde (in
casu de benadeelde) voor zover hij de schade heeft vergoedt-«, bij cessie
wordt de gehele of gedeeltelijke vordering van het slachtoffer tegen betaling op
een ander overgedragen, zonder dat de omvang van de overgedragen vordering

2 Toelicbting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 34-35.
3 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 8-9. Rb Rotterdam 30 juni 1972, NJ 1973, 351,
VR 1973, 74 (Waarborgfonds Motorverkeer/curatoren), beschouwt bet Waarborgfonds
eveneens als benadeelde die ingevolge artikel 6 lid 1 WAM over een eigen recbt beschikt.
De reden biervoor is gelegen in artikel 27 lid I, derde zin WAM, dat het fonds tegenover de
verzekeraar van de aansprakelijke persoon de rechten van een benadeelde geeft.
4 Zie Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 545; S.I.A. Mulder, Subrogatie. Het vethaalsrech:
van de verzekeraar, diss. Leiden 1988, Zwolle 1988, biz. 84-85; Mr M. Polak's handboek
voor bet Nederlandse handels- en faillissementsrecht, N, Algemeen dee! van he: schadever-
ukeringsrechl, door H.I. Scheltema, bewerkt door F.H.I. Mijnssen, 4e druk, Alphen aan
den Rijn 1991, biz. 256-257. Ook HR 4 februari 1972, NJ 1972, 203, m.nt. GIS (ALVMI
Gem. Amsterdam), acht bet niet met het rechtskarakter van de subrogatie te rijmen, dat de
verzekeraar aan artikel 284 K een vordering tegen de aansprakelijke derde zou lrunnen
ontienen, die een groter bedrag zou belopen dan bij zelf aan de verzekerde heeft betaald.
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wordt bepaald door het bedrag dat de cessionaris heeft betaald.

De particuliere verzekeraar die naar aanleidiog van het verkeersongeval
uitkering heeft gedaan, wordt door de betaling ingevolge artikel 284 K gesubro-
geerd in de rechten van zijn verzekerde (benadeelde) die deze ter zake van de
schade tegen een derde (schadeveroorzaker) heeft. De gedachte achter deze
bepaling is te voorkomen dat de aansprakelijke persoon bevoordeeld wordt,
doordat de vordering tegen hem teniet gaat als gevolg van de uitkeriog aan de
benadeelde.! Subrogatie laat, met andere woorden, de aansprakelijkbeid in
stand. De particuliere verzekeraar treedt ten gevolge van de betaliog in de
rechten die zijn verzekerde -zijnde het verkeersslachtoffer- ter zake van de
schade jegens derden heeft; hij verkrijgt een van deze verzekerde 'afgeleid'
recht op schadevergoeding tegen de schadeveroorzaker. Is deze laatste inge-
volge de WAM verzekerd, dan beschikt de particuliere verzekeraar als recht-
verkrijgende van het verkeersslachtoffer tevens over het eigen recht van artikel
6 lid 1 WAM.

De sociale verzekeraar, die dekking verleent tegen het risico van geneeskundige
kosten en het verlies van loon uit arbeid, wordt niet ingevolge artikel 284 K
gesubrogeerd. In dit geval is er ten aanzien van de verplicht verzekerde immers
geen sprake van een schadeverzekeringsovereenkomst. Het ziekenfonds dat of
de bedrijfsvereniging die aan de verzekerde (het slachtoffer) verstrekkingen
heeft verleend, komt daarom een zelfstandig verhaalsrecht toe. Dit is geregeld
in respectievelijk de artikelen 52a Zw, 83b Zfw, 90 WAO, 2 VOA, 8 WaMil.
Op grond van <lit verhaalsrecht kan de sociale verzekeraar het uitgekeerde
bedrag verhalen op degene die jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot
schadevergoeding is verplicht. De vraag of hij dit verhaalsrecht ook heeft
jegens de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke persoon, kreeg het Benelux
Gerechtshof in 1992 ter beantwoording voorgelegd. Is een sociale verzekeraar
een 'benadeelde' in de zin van de Gemeenschappelijke Bepalingen (en dus ook
de WAM)?

Aanleiding tot deze zaak waren de kosten die het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn bad gemaakt ter zake van door de verzekerde geleden
verwondiogen ten gevolge van een verkeersongeval dat aan ene Porre was te
wijten. In verband met deze verstrekkingen kon het Centrum een verhaalsrecbt
uitoefenen jegens deze laatste, zijnde degene die aansprakelijk is voor de
verwonding of ziekte die bet verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk
heeft gemaakt (artikel 98 § 2 van de Belgiscbe organieke wet betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn). De vraag of het Centrum ook

~S.l.A. Mulder, diss, 1988, biz. 16-17, ziet subrogatie als "het doen overgaan van de
vordering, zoals die geheel onafhankelijk van het bestaan van de vordering op de verzekeraar
is vastgesteld, naar die verzekeraar, om aldus het aansprakelijkbeidsrecht normaal (dat wit
zeggen onafbankelijk van de verzekering) te laten functioneren en de schade daM te laten
dragen waar hij veroorzaakt is." Zie ook Dorhout Mees-Wachter, a.w., or. 531; Scheltema-
Mijnssen, a.w., biz. 256.
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gebruik kon maken van het rechtstreeks vorderingsrecht jegens de WAM-
verzekeraar van de aansprakelijke persoon, beantwoordde de Correctionele
Rechtbank te Brussel in ontkennende zin. Volgens de Rechtbank waren deze
openbare centra geen benadeelden, "aangezien zij, verre van schade te lijden,
niet meer doen dan hun verplichtingen nakomen in het kader van hun op-
dracht. 116

Naar aanleiding van het tegen deze beslissing ingestelde cassatieberoep,
stelde het Hof van Cassatie de prejudiciele vraag of het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn een benadeelde is in de zin van artikel 1 j 0 6 GB
(en dus ook de WAM), wanneer het krachtens het eigen verhaalsrecht, dat het
bezit op grond van artikel 98, § 2 van de Belgische organieke wet van 8 juli
1976, de kosten van maatschappelijke dienstverlening verhaalt op degene die
aansprakelijk is voor de verwonding of ziekte die het verstrekken van de
hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt.

Bij de beantwoording van deze vraag wijst het Benelux Gerechtshof er op
dat de rechter "aan de hand van de regels van intemationaal privaatrecht van
het forum moet beslissen welk nationaal recht toepasselijk is op de burger-
rechtelijke aansprakelijkbeid voor de door het motorrijtuig veroorzaakte schade,
en vervolgens heeft na te gaan of ingevolge het aldus gevonden nationale recht
het OCMW jegens degene die volgens dat recht burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid heeft voor die schade, uit eigen hoofde of uit hoofde van zijn betrekking
tot het slachtoffer aanspraak heeft op vergoeding van de in de vraag bedoelde
kosten van maatschappelijke dienstverlening ...7 Wie benadeelde is in de zin van
de Gemeenschappelijke Bepalingen (en de wet) moet derhalve de nationale
rechter bepalen.

Ten aanzien van de sociale verzekeraars heeft de Nederlandse Hoge Raad
aangenomen dat zij onder het begrip 'benadeelde' als bedoeld in de WAM
begrepen worden." Hoewel zij uit hoofde van hun eigen verplichtingen aan hun
verzekerde, zijnde het slachtoffer, verstrekkingen hebben moeten verlenen", en
strikt genomen niet als rechtverkrijgenden van het slachtoffer aangemerkt
kunnen worden, worden zij toch als benadeelden gekwalificeerd. De reden

6 Correctionele Rechtbank te Brussel, te kennen uit BenGH 16 april 1992, Nl 1992, 685,
m.nt. lCS, VR 1993, 30, m.nt. HAB (OCMW Elsene/Porre).
1 BenGH 16 april 1992, NJ 1992, 685, m.nt. lCS, VR 1993, 30, m.nt. HAB (OCMW
Elsene/Porre), In dezelfde zin: BenGH 25 maart 1993, VR 1993, 98, omtrent de vraag of de
Belgische Spoorwegen als benadeelde in de zin van de WAM beschouwd kunnen worden.
s HR 7 november 1975, NJ 1976, 332, m.nt. ARB, VR 1976, 25 (Hinthamerstraat). Anders
oordeelt A.-G. Janssens de Bisthoven in zijn conclusie bij BenGH 16 april 1992, NJ 1992,
685, m.nt. lCS, VR 1993, 30, m.nt. HAB (OCMW Elsene/Porre). Hij legt het begrip
benadeelde beperkt uit, namelijk als degene die schade heeft geleden, welke volgens de
regels van het aansprakelijkheidsrecht te vergoeden is. Het OCMW zou niet een dergelijke
schade geleden hebben, nu diens recht ziet op terugbetaling van de verstrekte dienstverle-
ning.
9 HR 7 november 1975, NJ 1976, 332, m.nt. ARB, VR 1976, 25 (Hinthamerstraat),
verwerpt de opvatting "dat het ziekenfonds zelf uit hoofde van zijn verplichtingen jegens het
slachtoffer van het ongeval als benadeelde in de zin van art. 6 WAM zou gelden. "

199



biervoor is gelegen in het zelfstandig verhaalsrecht dat zij hebben jegens degene
die naar burgerlijk recht aansprakelijk is." Is deze laatste ingevolge de WAM
verzekerd dan komt de sociale verzekeraar het eigen recht van artikel 6 lid 1
WAM toe.

Uit het bovenstaande voIgt dan weI dat de particuliere en sociale verzekeraar
benadeelden zijn in de zin van de wet, dit betekent nog niet dat de WAM-
verzekeraar hun vordering altijd moet honoreren. In de volgende twee subpara-
grafen zal nader bekeken worden wanneer de WAM-verzekeraar de particuliere
en/of sociale verzekeraar moet betalen.

§ 2.2.2 Vorderingen van particuliere verzekeraars

In de meeste gevallen zal de schadelijdende partij zelf een verzekering hebben
ingevolge welke de in het verkeer geleden schade zal worden vergoed. De gele-
den schade kan bijvoorbeeld door een particuliere verzekering gedekt zijn.
Heeft deze particuliere verzekeraar zijn verzekerde (zijnde het verkeersslachtof-
fer) ook schadeloosgesteld, dan kan hij de door hem gedane uitkering van de
WAM-verzekeraar van de aansprakelijke persoon terugvorderen voor zover bij
een (ex artikel 284 K) van zijn verzekerde afgeleide vordering heeft. Hij zal
evenwel niet meer kunnen vorderen dan de in de WAM-verzekering opgenomen
verzekerde som.

De aansprakelijkheid van de WAM-verzekeraar jegens de particuliere
verzekeraar is afbankelijk van de aansprakelijkheid van zijn verzekerde (schade-
veroorzaker) tegenover deze gesubrogeerde verzekeraar. Dit betekent dat
wanneer de benadeelde (in wiens rechten de particuliere verzekeraar gesubro-
geerd zal worden) ter zake van de schade geen vordering jegens de schade-
veroorzaker heeft, de betaald hebbende particuliere verzekeraar niet wordt
gesubrogeerd. Dit deed zich bijvoorbeeld voor in het geval waarin de moeder
een verkeersongeval veroorzaakte waarbij haar kind schade leed. De ziektekos-
tenverzekeraar bij wie de moeder een verzekering had gesloten, voldeed de
kosten van medische behandeling en zocht vervolgens, gesubrogeerd in de
rechten van het kind, verhaal op de aansprakelijke moeder. Het Hof 's-Herto-
genbosch ontzegde hem deze vordering. Het nam in beginsel aan "dat verze-
kerde, verzekeringnemer en de door deze mede-verzekerde ten opzichte van
elkaar niet als derden in de zin van art. 284 K. zijn te beschouwen. II II

Onder het nieuwe recht wordt de regel dat de verzekeringnemer en mede-
verzekerde geen 'derden' in de zin van artikel 284 K zijn, uitgebreid. De be-

10 Rb Rotterdam 19 april 1974, Nl 1975, 515 (De Provinciale/Haasnoot), beschouwt het
uitvoeringsorgaan van de sociale verzekeringen, dat uit eigen hoofde tot uitkering verplicht
is, als benadeelde in de zin van artikel 1 WAM "voorzover bedoeld orgaan voor door hem
gedane uitkeringen verhaaI heeft op degene, die jegens het sIachtoffer naar burgerlijk recht
tot schadevergoeding is verplicht. "
1\ Hof's-Hertogenbosch 10 december 1974, NJ 1975, 141, VR 1977, 71 (MijnstreeklVick).
Zie ook S.l.A. Mulder, diss. 1988, biz. 54-62; Scheltema-Mijnssen, a. w., biz. 267-268.
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taald hebbende (particuliere) verzekeraar wordt dan evenmin gesubrogeerd in
de rechten die zijn verzekerde heeft tegen de niet van tafel en bed gescheiden
echtgenoot, de bloedverwanten in de rechte lijn en hun niet van tafel en bed
gescheiden echtgenoten, de huisgenoten of de werknemers." Dit brengt mee
dat de particuliere verzekeraar in deze gevallen het door hem aan zijn verzeker-
de (slachtoffer) uitgekeerde schadebedrag niet krachtens subrogatie kan verha-
len op de aansprakelijke persoon. Hij kan dit bedrag dan evenmin op diens
WAM-verzekeraar verhalen. De aansprakelijkheid van deze laatste is immers
afbankelijk van hetgeen zijn verzekerde (dat is de schadeveroorzaker) verschul-
digd is aan degene die over het eigen recht beschikt (dat is in dit geval de
particuliere verzekeraar)."

§ 2.2.3 Yorderingen van sociale verzekeraars

Behalve door een particuliere verzekering kan de schade van het verkeers-
slachtoffer door een sociale verzekering .zijn gedekt. De Ziekenfondswet strekt
er bijvoorbeeld "toe door middel van een verplichte verzekering het risico voor
de kosten van geneeskundige verzorging van de verzekerde en van degenen die
via hem krachtens artikel 4 jo. 2 medeverzekerde zijn - personen van wie de
genoemde kosten zonder deze verzekering rechtens of feitelijk ten laste van de
verzekerde komen - van de verzekerde af te nemen en over te dragen op een
ziekenfonds, ook als die kosten door schuld van de verzekerde zijn veroor-
zaakt. tlI4 Heeft het ziekenfonds naar aanleiding van het verkeersongeval
medische kosten gemaakt voor zijn verzekerde of medeverzekerde, dan komt
het fonds ingevolge artikel 83b Zfw j 0 artikel 6 WAM recht van verhaal toe op
de WAM-verzekeraar van degene die naar burgerlijk recht tot schadevergoeding
is gehouden. De afgeleide aansprakelijkheid van de WAM-verzekeraar heeft tot
gevolg dat het ziekenfonds het door hem uitgekeerde schadebedrag van de
verzekeraar kan terugvorderen voor zover het ziekenfonds een verhaalsrechtop
de gemotoriseerde scbadeveroorzaker beeft. IS Hieruit vloeit voort dat bet zie-
kenfonds geen verhaal op de WAM-verzekeraar zal hebben, indien het fonds

12 Artikel 7.17.2.25 lid 3 NBW. Deze bepaling is van dwingend recht, zodat hiervan niet
afgeweken kan worden. De gedachte achter deze uitsluiting is dat de particuliere verzekering
tevens in het belang van de in lid 3 genoemde personen is gesloten. Voorts zou subrogatie de
familierelatie kunnen verstoren en zou de particuliere verzekeraar met de ene hand aan zijn
verzekerde uitkeren en met de andere hand deze uitkeringen in feite weer terugvorderen van
het gezin waartoe de verzekerde behoort. Dit strijdt met het doel van de verzekering, te
weten dat de verzekeraar uiteindelijk de financiele last draagt (MvT, BHTK 1985-1986,
19529, nr. 3, biz. 34).
13 Vgl. voor het Franse recht M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 331.
14 HR 11 juni 1982, NJ 1983, 583, m.nt. FHlM, VR 1982, 62 (Rijnstreek I).
IS In HR 7 november 1975, NJ 1976, 332, m.nt. ARB, VR 1976, 25 (Hinthamerstraat),
wordt overwogen dat de WAM-verzekeraar krachtens artikel 6 WAM jegens het Ziekenfonds
tot schadevergoeding verplicht is, indien en voor zover de schadeveroorzaker jegens het
Ziekenfonds voor de aan het s1achtoffer veroorzaakte schade aansprakelijk is ingevolge de
artikelen 83b en 83c Zfw.
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het verhaalsrecht van artikel 83b Zfw ontbeert.
De strekking van de Ziekenfondswet kan meebrengen dat het ziekenfonds

geen verhaal heeft op de aansprakelijke persoon. Het fonds heeft bijvoorbeeld
ter zake van de ten behoeve van de verzekerde of via hem medeverzekerde
verleende verstrekkingen geen verhaalsmogelijkheid op de verzekerde zelf. De
reden hiervoor is gelegen in de omstandigheid dat "de Ziekenfondswet de
verzekerde nu juist van het risico voor beide soorten kosten bedoelt te ontheffen
en bij enigerlei vorm van verhaal op de verzekerde die bedoeling Diet zou
worden verwezenlijkt." 16 Het ziekenfonds kan de aan een medeverzekerde
gedane verstrekkingen derhalve Diet verhalen op de ziekenfonds-verzekerde.
Hieraan doet Diet af dat deze verzekerde (schadeveroorzaker) zijn aansprake-
lijkheid op een verzekeraar heeft afgewenteld. De aanwezigheid van een
aansprakelijkheidsverzekering heft weliswaar zijn financiele nadeel op, in die
zin dat de vordering van het ziekenfonds Diet door hemzelf maar door diens
(W AM-)verzekeraar wordt gedragen, een aansprakelijkheidsverzekering biedt
evenwel geen grondslag voor een aan ziekenfondsen toekomend verhaalsrecht
dat de Ziekenfondswet juist aan het fonds beoogt te onthouden.!'

Het ziekenfonds wordt verhaal op zijn eigen verzekerde onthouden. De
vraag of de strekking van de Ziekenfondswet tevens uitsluit dat het fonds de ten
behoeve van een medeverzekerde gemaakte medische kosten kan verhalen op
een andere medeverzekerde van hetzelfde gezin die naar burgerlijk recht
aansprakelijk is, is tot 1983 onbeantwoord gebleven. Berst een verkeersongeval
dat aan de 17-jarige Theodora was te wijten en waarbij haar jongere zuster
Frederika gewond raakte, bracht hierin wijziging. Beide kinderen waren
meeverzekerd bij de ziekenfondsverzekering van hun vader. Het ziekenfonds
deed verstrekkingen aan Frederika en zocht vervolgens verhaal op de schade-
veroorzaakster. Omtrent de ontvankelijkheid van deze vordering overweegt de
Hoge Raad evenwel dat het karakter van een dergelijke verzekering aIs gezins-
verzekering er aan in de weg staat "dat schuld van een van de mede-verzeker-
den aan het feit dat tot het verlenen aan een andere mede-verzekerde van
verstrekkingen of vergoedingen aanleiding geeft, voor het ziekenfonds (... )
grond kan opleveren om zich door middel van verhaaI op de schuldige mede-
verzekerde te onttrekken aan het dragen van de financiele gevolgen van de

16 HR 11 juni 1982, NJ 1983, 583, m.nt. FHJM, VR 1982, 62 (Rijnstreek n.
17 Idem. Zie ook HR 6 mei 1983, NJ 1983, 584, m.nt. FHJM, VR 1983, 53 (Rijnstreek In;
HR 26 juni 1987, NJ 1988,536, m.nt. JBMV, VR 1987, 131, m.nt. vWvC (Nieuw Rotter-
damlTextielindustrie). Zie ook F.H.J. Mijnssen in annotatie bij Rijnstreek II-arrest, biz.
1831, l.k.: "Verzekering tegen aansprakelijkbeid mag niet worden uitgelegd als een
gedraging waardoor de verzekerde aansprakelijkbeid beeft aanvaard welke Diet zou bestaan
als bij Diet verzekerd was. Evenmin beeft de verzekeraar er mee ingestemd dat door bet
sluiten van de aansprakelijkbeidsverzekering ook dekking wordt verleend tegen gevolgen van
een gebeurtenis waarvoor de verzekerde, bij bet ontbreken van een aansprakelijkbeids-
verzekering, Diet aansprakelijk zou zijn.· De aansprakelijkbeidsverzekering beeft echter weI
invloed op het bepalen van de omvang van de te vergoeden schade, in die zin dat de rechter
het bedrag dan Diet zal matigen (vgl. HR 11 april 1975, NJ 1975, 373, m.nt. GJS (Zopp/
Mij nwerkersfondsj).
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verleende verstrekkingen of vergoedingen. "18 Nu de schadeveroorzaakster niet
aansprakelijk werd geacht tegenover het ziekenfonds, was haar WAM-verze-
keraar evenmin tot betaling aan het fonds verplicht.

De gedachte achter deze overweging van de Hoge Raad is dat een bena-
deelde doorgaans geen schadevergoeding zal vorderen van het aansprakelijke
gezinslid.'? Er is dan ook alle reden om het ziekenfonds in deze situatie een
verhaalsrecht te onthouden. Dit recht van verhaal ex artikel 83b Zfw beoogt
namelijk, evenals de subrogatie van artikel 284 K, te voorkomen dat de
vordering tegen de aansprakelijke persoon teniet gaat doordat de verzekeraar de
benadeelde schadeloos heeft gesteld en deze laatste ten gevolge daarvan geen
schade meer heeft om een vordering jegens de veroorzaker op te baseren. Door
het verhaalsrecht blijft de schadeveroorzaker derhalve draagplichtig. Wanneer
nauwe familiebanden (bijna altijd) voor de benadeelde een reden vormen om
van een vordering tot schadevergoeding af te zien, bestaat er geen gevaar dat
de schadeveroorzaker, bij afwezigheid van het verhaalsrecht, van zijn verbinte-
nis tot schadevergoeding zal worden ontslagen (en daardoor bevoordeeld).
Mijnssen acht het daarom terecht aannemelijk dat de sociale verzekeraar geen
verhaalsrecht heeft "steeds wanneer moet worden aangenomen dat zeer voor de
hand ligt dat de gewonde of anderszins benadeelde zelf geen vergoeding van de
aansprakelijke zou hebben gevorderd. "20

De Hoge Raad sluit zich in een later arrest echter niet bij deze opvatting
aan. In het geval waarin de minderjarige Johannes een ongeval veroorzaakte ten
gevolge waarvan zijn -tot hetzelfde gezin behorende en eveneens minderja-
rige- broer Theo gewond raakte, beschikte het ziekenfonds wel over het in
artikel 83b Zfw geregelde verhaalsrecht. De reden was hierin gelegen dat
degene die naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplicht was -Johan-
nes-, zelfstandig was verzekerd tegen ziektekosten. "Het karakter van de
ziekenfondsverzekering als gezinsverzekering levert dan geen grond op om aan
het ziekenfonds het verhaalsrecht te onthouden. Ook de omstandigheid dat
Johannes en Theo ten tijde van het ongeval als inwonende kinderen tot hetzelf-
de gezin behoorden, staat niet aan het verhaalsrecht van Rijnstreek in de
weg. "21 Argumenten als gezinsvrede of affiniteit brengen de Hoge Raad niet
tot een andere opvatting. Evenmin speelt de omstandigheid mee dat een
aansprakelijkstelling binnen hetzelfde gezin zelden voorkomt. De Hoge Raad
acht het al dan niet meeverzekerd zijn van doorslaggevend belang. Hieruit blijkt
dat hij 'gezin' in het woord 'gezinsverzekering' beperkt uitlegt. Aileen de
verzekerde en de via hem medeverzekerden worden beschermd tegen het finan-
ciele nadeel dat de verleende verstrekkingen toch voor hun rekening komen.

18 HR 6 mei 1983, NJ 1983, 584, m.nt. FHJM, VR 1983, 53 (Rijnstreek II).
19 Dit is wellicht anders wanneer de schadeveroorzaker zijn risico heeft afgewenteld en de
eiser weet dat de gedaagde aanspraken uit een aansprakelijkbeidsverzekeriog geldend kan
maken.
20 Aldus F.H.J. Mijnssen in annotatie bij HR 6 mei 1983, NJ 1983, 584, biz. 1830, r.k.
(Rijnstreek IT).
21 Aldus HR 19 april 1985, NJ 1986, 209, m.nt. FHJM, VR 1985, 109 (Rijnstreek III).
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Ben argument v66r dit arrest kan gevonden worden in de geschiedenis
van artikel 83b Zfw. Onder bet Ziekenfondsenbesluit kon bet ziekenfonds de
verleende verstrekkingen nog verhalen ingevolge de subrogatie-bepaling van
artikel 284 K. Toen ecbter in bet systeem van de Ziekenfondswet geen sprake
meer was van een scbadeverzekeringsovereenkomst en subrogatie daardoor Diet
meer mogelijk was, werd in een zelfstandig verbaaisrecbt voorzien.P Hiermee
beoogde men de bestaande situatie te handhaven.P Welnu, de verzekeraar kan
aIleen worden gesubrogeerd in de recbten die de verzekerde jegens derden
beeft, dat zijn degenen die buiten de verzekeringsovereenkomst staan. Br is
derbalve geen subrogatiemogelijkheid jegens de verzekeringnemer en de mede-
verzekerden, maar weI tegenover bet gezinslid dat zelfstandig verzekerd is.

Sluit bet arrest Rijnstreek ill thans nog aan bij de subrogatie-bepaling,
bet past Diet bij bet in bet Nieuw BW in te voeren artikel 7.17.2.25. In bet
derde lid wordt ten aanzien van de Diet van tafel en bed gescbeiden ecbtgenoot,
bloedverwanten, buisgenoten en werknemers subrogatie uitgesloten. Het lijkt
dan ook aannemelijk dat te zijner tijd bet verhaalsrecbt van bet ziekenfonds ex
artikel 83b Zfw eveneens ten aanzien van deze personen uitgesloten wordt;
ofwel in de wet, ofwel in de jurisprudentie. (zij bet dat dan sterke argumenten
moeten worden aangevoerd, want het is aan de wetgever en doorgaans Diet aan
de reebter te bepalen op welke personen geen verbaalsmogelijkheid bestaat).

De Ziekenfondswet moet onderscheiden worden van de loonvervangende
verzekeringen, zoals de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, de Verbaalswet Ongevallen Ambtenaren en de Wet Arbeidsonge-
schiktheidsvoorzieningen Militairen. Deze verzekeringen dekken bet risico van
Ioonderving ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid van de werk-
nemer. Wanneer deze bij een verkeersongeval betrokken raakt en ingevolge een
dergelijke verzekering door de bedrijfsvereniging schadeloos wordt gesteld,
heeft deze laatste ex artikel 52a Zw, 90 WAO, 2 VOA respectievelijk 8
WaMil2-4een verbaalsrecbt op degene die -in verband met bet veroorzaken
van de ongeschiktheid tot werken- jegens de verzekerde/werknemer naar bur-
gerlijk recht tot scbadevergoeding is verplicbt. Deze aansprakelijkheid van de

22 Aanvankelijk was dit geregeld in artikel 12 lid 2 van -de Wet van 15 oktober 1964, Stb
1964, 392 (zie ook: MvT, BHTK 1961-1962, 6808, nr. 3, biz. 25). Sinds de Wet van 16
december 1965, Stb 1965, 555, i.w.tr, 1 januari 1966, is dit verhaalsrecht in de artikelen
83a-c Zfw geregeld.
23 Aldus A.-G. Ten Kate in zijn conclusie bij HR 7 november 1975, Nl 1976, 332, biz.
1012-1013 (Hinthamerstraat).
2A In HR 18 juni 1982, NJ 1983, 369'(peterslBVO), wordt artikel 8 WaMil-inhoudende dat
de bepaIingen betreffende de verplichte verzekering ingevolge de Zw en de WAO voor
zoveel nodig van overeenkomstige toepassing zijn- zodanig geinterpreteerd dat bet
verbaalsrecht van artikel 52a Zw en 90 WAO aan de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdien-
sten wordt toegekend. In het verlengde van dit arrest overweegt de Hoge Raad in zijn arrest
d.d. 20 mei 1983, NJ 1984, 649, m.nt. FHJM, VR 1984, 7, m.nt. vWvC (BVO/Brok en
Van de Graaf), dat ook de beperking ex artikel 52h Zw of 91 WAO op het verhaalsrecht van
de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten van overeenkomstige toepassing is.
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gemotoriseerde weggebruiker jegens de bedrijfsvereniging is bepalend voor de
vraag in hoeverre de bedrijfsvereniging ter zake van het uitgekeerde bedrag een
rechtstreeks vorderingsrecht jegens de WAM-verzekeraar heeft.

De loonvervangende verzekeringen komen aan de "individuele arbeidende
mens" ten goede." In de praktijk zullen deze verleende verstrekkingen echter
niet alleen aan de verzekerde maar vooral aan de gemeenschappelijke huishou-
ding toekomen, waarvan de werknemer deel uitmaakt. Er kan dan ook een pro-
bleem ontstaan wanneer het slachtoffer in gemeenschap van goederen is gehuwd
met de aansprakelijke persoon en de bedrijfsvereniging ter zake van de ver-
strekte vergoedingen verhaal zoekt op de schadeveroorzaker. Oeze vordering
zal waarschijnlijk uit de gemeenschappelijke huishouding worden voldaan met
als gevolg dat het slachtoffer uiteindelijk wordt onthouden waarop hij ingevolge
de wet recht heeft. Zo'n vestzak-broekzak situatie is ten nadele van de verze-
kerde. Het is met het oog hierop dat de bedrijfsvereniging een verhaalsrecht
wordt ontzegd, wanneer het slachtoffer en de aansprakelijke persoon ten tijde
van het ongeval met elkaar in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. "Ben
andere opvatting zou" , aldus de Hoge Raad, "nu zowel de schuld van de
aansprakelijke echtgenoot aan de bedrijfsvereniging als de uitkeringen aan de
andere, arbeidsongeschikte echtgenoot in de wettelijke gemeenschap van
goederen zouden vallen, in strijd met de strekking van de WAO ertoe leiden
dat de arbeidsongeschikte echtgenoot in feite zou worden verstoken van hetgeen
hem krachtens de WAO toekomt (... ). Oat de WAO het verhaalsrecht op een
echtgenoot niet uitdrukkelijk uitsluit, kan hieraan niet afdoen: aangenomen moet
worden dat bij het tot stand komen van de wet in het geheel niet aan verhaal op
een echtgenoot is gedacht, omdat het geldend maken van een aansprakelijkheid
van de ene echtgenoot jegens de andere ten tijde van de totstandbrenging van de
WAO uiterst zelden voorkwam. "26

In de aan dit arrest ten grondslag Iiggende casus waren de benadeelde en
de aansprakelijke persoon evenwel niet in algehele gemeenschap van goederen
getrouwd, zij waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Ook in een
dergelijk geval ontzegt de Hoge Raad de bedrijfsvereniging evenwel zijn ver-
haalsrecht tegen de aansprakelijke persoon ten gevolge waarvan zij evenmin
tegen diens WAM-verzekeraar kan ageren." Hier geldt immers eveneens dat
enerzijds de ter zake van de schade gedane uitkering in de gemeenschappelijke
huishoudpot zal vloeien en anderzijds de verhaalsvordering van de bedrijfs-

2S MvT, BHTK 1962-1963, 7171, nr. 3, bIz. 2, ten aanzien van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.
26 HR 26 juni 1987, NJ 1988, 536, m.nt. JBMV, VR 1987, 131, m.nt. vWvC (Nieuw
RotterdamlTextielindustrie). In dezelfde zin reeds: HR 2 februari 1973, NJ 1973, 225, m.nt.
ARB (RisicobanklMillenaar), ten aanzien van artikel 95 Ongevallenwet (oud).
TI Anders oordeelt A.-G. Biegman-Hartogh in haar conclusie bij het arrest. Hierin betoogt zij
dat de verzekerde in casu in feite niet wordt verstoken van de uitkering, 1) omdat het
verhaalsrecht niet tegen de aansprakelijke partner, doch tegen diens WAM-verzekeraar wordt
uitgeoefend; 2) omdat er sprake is van huwelijkse voorwaarden met een verrekeningsbeding,
ten gevolge waarvan de verzekerde de uitkering alleen voor zichzelf zou kunnen houden en
niet zou hoeven te besteden aan de gemeenschappelijke huishouding.
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vereniging hieruit zal worden voldaan, waardoor de verzekerde in feite versto-
ken blijft van hetgeen hem krachtens de wet toekomt. 23

In de lijn van deze uitspraak heeft de Hoge Raad het verhaalsrecht van de
bedrijfsvereniging eveneens uitgesloten, wanneer de aansprakelijke persoon en
de verzekerde samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren 'in
het kader van een ongehuwd samenwonen' .29 Tevens is het aannemelijk dat de
bedrijfsvereniging geen verhaal zal toekomen op andere bij de verzekerde inwo-
nende gezinsleden, zoals broer, grootouders of ouders. Het voorkomen van de
vestzak-broekzak situatie vormt hiervoor een argument.

De Hoge Raad hecht er grote waarde aan, te voorkomen dat de verzeker-
de in feite van schadevergoeding verstoken blijft. Toch acht hij dit argument
niet doorslaggevend, wanneer het slachtoffer en de aansprakelijke persoon eerst
na het ongeval naar aanleiding waarvan de bedrijfsvereniging verstrekkingen
heeft verleend, met elkaar trouwen. "Ten aanzien van uitkeringen waarop het
slachtoffer v66r het huwelijk recht heeft gekregen, blijft het verhaalsrecht
- ... - ook na het huwelijk in stand. "30 Aldus kan de bedrijfsvereniging zich
in zoverre wei tot de aansprakelijke echtgenoot wenden en dus ook diens
WAM-verzekeraar tot vergoeding aanspreken. Dit is bevreemdend en strookt
niet met hetgeen de Hoge Raad voorstaat. De verzekerde wordt nu immers
tenminste voor een deel verstoken van de vergoedingen waarop hij krachtens de
wet recht heeft. Bovendien kan voor deze uitspraak geen rechtvaardiging
gevonden worden in de ratio van het verhaalsrecht. Zoals gezegd beoogt dit
recht te voorkomen dat de aansprakelijke persoon van zijn schuld wordt bevrijd
doordat de benadeelde door zijn eigen verzekeraar schadeloos is gesteld.
Wanneer de schadeveroorzaker tot de gemeenschappelijke huishouding gaat
behoren, is het niet waarschijn1ijk dat de benadeelde hem tot schadevergoeding
zal aanspreken. Afwezigheid van het verhaalsrecht leidt dan dus niet tot
bevoordeling van de aansprakelijke persoon.

2i Hieraan doet niet af dat in de huwelijkse voorwaarden een verrekeningsbeding is opgeno-
men waardoor de benadeelde in het onderhavige geval niet verstoken zal worden van de
uitkering. De HR 26 juni 1987, NJ 1988, 536, m.nt. JBMV, VR 1987, 131, m.nt. vWvC
(Nieuw RotterdamlTextielindustrie), acht het "met het oog op de hanteerbaarheid van het
verhaal onwenselijk voor die gevallen een uitzondering te maken."
29 HR 25 januari 1991, RvdW 1991, 40 (ABP/Elzenga), overweegt dat "in een geval als het
onderhavige waarin de aansprakelijke persoon en de ambtenaar, bedoeld in art. 2 VOA,
samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren 'in het kader van een ongehuwd
samenwonen', (... ) de overwegingen waarvan de Hoge Raad is uitgegaan ten aanzien van
echtgenoten (HR 26 juni 1987, NJ 1988, 536) in ge1ijke mate (gelden), aangezien ook bier
de uitkeringen aan het slachtoffer in feite zullen worden aangewend ter bestrijding van de
kosten van de gemeenschappelijke huishouding, terwijl anderzijds hetgeen de aansprakelijke
partner schuldig zou worden aan het ABP als regel in feite zou worden betaald uit de
gezarnenlijke inkomsten, waaronder de uitkeringen, zodat het slachtoffer in feite zou worden
verstoken van zijn uitkeringen.·
30 HR 26 juni 1987, NJ 1988, 536, m.nt. JBMV, VR 1987, 131, m.nt. vWvC (Nieuw
RotterdamlTextielindustrie).
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§ 3 Positie van de WAM-verzekeraar tegenover de benadeelde

§ 3.1 Inleiding

Ingevolge artikel 6 lid 1 WAM rust op de WAM-verzekeraar een van zijn
verzekerde afgeleide aansprakelijkheid. Hij is tegenover de benadeelde slechts
tot beta ling gehouden, indien en voor zover zijn verzekerde jegens de bena-
deelde aansprakelijk is. Hieruit vloeit voort dat de inhoud van het eigen recht
van de benadeelde tegenover de verzekeraar dezeIfde is als dat van het verde-
ringsrecht van de eerstgenoemde tegen de verzekerde, voor zover de schade
evenwel Diet de verzekerde som overschrijdt. "Oat betekent -anders gezegd-
dat de verzekeraar tegenover de benadeelde tot precies hetzelfde gehouden is
als waartoe de aansprakelijke persoon tegenover de benadeelde gebonden
is. "31 De schadeveroorzaker en diens verzekeraar verkeren tegenover de
benadeelde in dezelfde positie; zij zijn in feite met en naast elkaar aansprakelijk
voor de door de benadeelde daadwerkelijk in het verkeer geleden scbade (die
Diet boven de in de verzekeringsovereenkomst gen'oemde hoofdsom gaat). Dit
wijst op hoofdelijk verbonden debiteuren.

§ 3.2 Hoofdelifkheid

Hoofdelijkheid is een uitzondering op de regel dat bij pluraliteit van scbuldena-
ren iedere schuldenaar voor een geJijk deel verhonden is.32 Dit blijkt uit bet
eerste lid van artikel 6:6 BW, waarin er op wotdt gewezen dat de debiteuren
ieder voor een gelijk deel verbonden zijn, tenzij uit wet, gewoonte of recbts-
handeling voortvloeit dat zij boofdelijk verbonden' zijn. De wettelijke bepaling
waaruit de boofdelijke aansprakelijkheid van de WAM-verzekeraar en de verze-
kerde afgeleid kan worden, is artikel 6:6 lid 2 BW.33 Dit spreekt van hoofde-
lijke verbondenheid, wanneer uit de wet (gewoonte of recbtsbandeling) voort-
vloeit dat de schuldenaren ten aanzien van eenzelfde schuld ieder voor het
gebeel aansprakelijk zijn. Wat onder 'aansprakelijkheid ten aanzien van

31 J.C. van Laer, VA 1956, bIz. 117.
32 Asser-Hartkamp, 4 I (1992), nr. 94; A.M.J. van Buchem-Spapens, Pluraliteu van schulde-
naren en hoofdelijke verbondenheid, pluralitett van schuldeisers en altematieve en voorwaar-
delijke verbintenissen, Mon. Nieuw BW B-31, bIz. 6.
33 Asser-Hartkamp, 4 I (1992), DrS. 99, 637, baseert het med~ebiteurschap van de WAM-
verzekeraar op artikel 6: 102 BW. Dit luidt als voigt: 'Rust op ieder van twee of meer perso-
nen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade, dan iijn zij hoofdelijk verbonden'.
Wanneer de benadeelde op het moment van het ongeval een ~rdering zowel op de aanspra-
kelijke persoon als op diens verzekeraar verkrijgt, zijn beiden verplicht tot het vergoeden van
de ongevalschade. Deze debiteuren zouden een wettelijke verplichting tot vergoeding van de
door de benadeelde geleden schade hebben, zoals afdeling 10, titel 1 van boek 6 -waarin
artikel 6: 102 BW geplaatst is- verlangt. P. Clausing, Samenloop van aansprakelijkheidsver-
zekeringen; onderling regres; anucipatie op art. 7.17.2.24a Nieuw BW, NTBR 1992/4, blz.
148, wijst er echter op dat aan de uitkeringsplicht van de WAM-verzekeraar een overeen-
komst ten grondslag ligt. "Daarop gelet lijkt het toch niet zo vanzelfsprekend bier van een
weuelijke verplichting tot schadevergoeding in de zin van afdeling 6.1.10 te spreken."
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eenzelfde schuld' wordt verstaan, blijkt Diet duidelijk uit de parlementaire
stukken." Wei is het aannemelijk dat hiervan sprake is in de WAM-situatie.
Door het secundaire karakter van een aansprakelijkheidsverzekering gecombi-
neert met het eigen recht van de benadeelde, rust op de verzekeraar verhaals-
aansprakelijkheid voor de schuld van zijn verzekerde." Tengevolge hiervan is
zijn gehele vermogen ~chter tot het bedrag dat in de verzekeringsovereen-
komst als hoofdsom genoemd is- uitwinbaar is voor deze schuld. Dit neemt
Diet weg dat de verzekerde ook (verhaals)aansprakelijk is voor zijn eigen
schuld; zijn vermogen is eveneens uitwinbaar. Zowel de verzekeraar als de
verzekerde zijn derhalve (verhaals)aansprakelijk voor de schuld van de laatstge-
noemde aan de benadeelde. Zij zijn hiervoor hoofdelijk verbonden."

V66r de invoeringvan het Nieuw BW in 1992 is wei de vraag gesteld of de
WAM-verzekeraar met een borg vergeleken kon worden. 37 Tegenwoordig
heeft deze vraag aan belang ingeboet. Artikel 7:850 lid 3 BW verklaart de
bepalingen omtrent hoofdelijke verbintenissen namelijk rechtstreeks van
toepassing op de overeenkomst van borgtocht. Toch wordt hieronder kort inge-
gaan op de vraag of de WAM-verzekeraar als borg optreedt.

Borgtocht was in artikel 1857 BW (oud) omschreven als 'eene overeen-
komst, waarbij een derde zich, ten behoeve van den schuldeischer, verbindt om
aan de verbindtenis van den schuldenaar te voldoen, indien deze niet zelf

34 Wei wordt in de Memorie van Antwoord aangegeven dat deze bepaling een reeds in het
Ontwerp-Meijers gevolgde lijn beoogt door te trekken. "In de toelichting wordt immers uit-
eengezet dat in geval van samenloop van vorderingen tegen verschillende schuldenaren, in
dier voege dat ieder voor het geheel aansprakelijk is, de bepalingen van afdeling 6.1.2 naar
gelang van de aard van het geval analogisch toegepast kunnen worden. Maar indien de
aansprakelijkbeid van schuldenaren er een is ten aanzien van eenzelfde schuld, is er geen
reden waarom deze afdeling niet rechtstreeks van toepassing zou zijn.· (Parl, Gesch. Boek 6,
biz. 99). Als voorbeeld wordt gewezen op "de thans in overeenkomsten niet ongebruikelijke
en ook onder het nieuwe recht wellicht in zwang blijvende wending dat twee of meer
schuldenaren een bepaald bedrag verschuldigd zullen zijn 'ieder voor het geheel des dat de
een betaald hebbende de ander zal zijn bevrijd'.·
35 Daarentegen was bij de action directe imparfaite slechts sprake van uitwinbaarheid van de
onderdebiteur voor de schuld van zijn crediteur, zijnde de tussendebiteur. Dit verschil is op
het karakter van de aansprakelijkbeidsverzekering terug te leiden.
36 B. Wachter in annotatie bij HR 3 december 1982, NJ 1983,400, biz. 1246, r.k. (Nationa-
le-NederlandenlTimmermans). Zie ook B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nrs. 276-280; I.
Bemays, Th. dr. Paris 1933, biz. 50; M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nrs. 456-460; Chr.
Iamin, Th. dr. Paris 1990, nr. 412; H. Millier, De la double nature de l'action direae, in:
Etudes offertes ~ Monsieur le Professeur Andre Besson, Paris 1976, biz. 253-254; Picard-
Besson (1982), nr. 406.
31 Sommige schrijvers beantwoorden deze vraag in bevestigende rio: B. van Marwijk Kooy
in annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 19 februari 1970, VR 1970, 103, biz. 276 (HAV
BanklVan de l.ouw); I.H. Wansink, Het eigen recht van de benadeelde jegens de WAM-
verzekeraar, Hb. Schadereg. Motorr., biz. 325-2/3. Zie ook Versteeg (ARP), HTK 1962-
1963, biz. 2229. Zie voor het Franse recht ook H. Dubois, Du lien de droit entre le tiers
lise et l'assureur dans les assurances-responsabilite de droit eommun, Th. dr. Paris 1928,
Paris 1928, nr. 68.
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daaraan voldoet'. Het betrof de situatie waarin iemand persoonIijke zekerheid
verleende voor een schuld van een ander. De borg sloot daarvoor met de
schuldeiser een overeenkomst ten gevolge waarvan hij in beginsel dezelfde
schuld moest voldoen als de hoofdschuldenaar. 38 Hierdoor had de borg een
eigen verplichting jegens de schuldeiser; zijn aansprakelijkheid tegenover de
schuldeiser vloeide voort uit de overeenkomst van borgtocht. Voor het bestaan
van deze overeenkomst was evenwel vereist dat de schuldeiser in een verbinte-
nisrechtelijke relatie met de hoofdschuldenaar stond. Deze hoofdverbintenis be-
paalde het bestaan van de verplichting van de borg. Borgtocht creerde derhalve
een afhankelijk recht.

Uit deze omschrijving van borgtocht blijkt reeds een verschil met de
WAM-situatie. Anders dan bij borgtocht sluit de WAM-verzekeraar geen over-
eenkomst met het verkeersslachtoffer, waarbij hij belooft de verbintenis van de
verzekerde na te komen. Zijn aansprakelijkheid vloeit daarentegen voort uit een
wetsbepaling, namelijk artikel 6 lid 1 WAM. Dit bezwaar kan evenwel onder-
vangen worden door van een wettelijke borg te spreken. Er zou aangenomen
kunnen worden dat de verzekeraar door het enkele afgeven van de polis,
zekerheid verschaft aan ieder potentieel slachtoffer omtrent de nakoming van de
schadevergoeding door de verzekerde.

Er was echter (nog) een belangrijk verschil dat de borgtochtovereenkomst
van de WAM-overeenkomst onderscheidde. De borgtocht droeg namelijk een
subsidiair karakter. De borg was aileen tot nakoming gehouden, wanneer de
hoofdschuldenaar in de nakoming van zijn verbintenis te kort was geschoten."
Hij was niet degene wie de schuld intern aanging; de draagplicht rustte niet op
hem, maar op de hoofddebiteur. De borg die betaald had, kon dat bedrag
daarom verhalen. Daarentegen kan het verkeersslachtoffer de verzekeraar tot
schadevergoeding aanspreken zonder daarvoor eerst de aansprakelijke verzeker-
de te hebben aangesproken. De verzekeraar is degene die in beginsel draag-
plichtig is voor de door de verzekerde in het verkeer veroorzaakte schade; het
risico is op hem afgewenteld.

Uit het bovenstaande kan de conclusie getrokken worden dat de WAM-
verzekeraar niet als borg beschouwd kon worden.

38 Het is hierom dat thans artikel 7:850 lid 3 BW bepaalt dat op borgtocht de bepalingen
omtrent hoofdelijke verbintenissen van toepassing zijn, voor rover daarvan in deze titel niet
wordt afgeweken.
39 Zie de artikelen 1868-1872 BW (oud) omtrent uitwinning en de artikelen 1874-1875 BW
(oud) omtrent schuldsplitsing. Het voorrecht van uitwinning hield in dat de borg, aangespro-
ken door de schuldeiser, kon eisen dat eerst de goederen van de hoofdschuldenaar uitgewon-
nen zouden worden. Overigens werd in de praktijk regelmatig afstand gedaan van dit
voorrecht van uitwinning. Schuldsplitsing had betrekking op het geval waarin er meerdere
borgen waren voor dezelfde schuld. Elke borg kon dan verlangen dat de schuld verdeeld zou
worden, zodat ieder een evenredig deel moest betalen.
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§ 3.3 Niet tijdige voldoening van de hocfdelijke verbintenis

Het eigen recbt van artikel 6 lid 1 WAM creeert een boofdelijk debiteurscbap
voor de WAM-verzekeraar. Hij is met en naast zijn verzekerde gebouden tot
bet vergoeden van de door de benadeelde geleden schade, docb meer dan de in
de verzekeringsovereenkomst opgenomen verzekerde som boeft hij niet te
betalen. Zijn boofdelijke gebondenheid geldt dan ook voor de scbade die dit
bed rag niet overtreft.

Aangezien bet in de verzekeringsovereenkomst genoemde bedrag een
maximum stelt aan de scbadevergoedingsplicht van de verzekeraar aan de
benadeelde, rijst de vraag of deze hoofdsom ook een grens stelt aan zijn
verplichting tot bet betalen van wettelijke rente. Kan de verzekeraar zich in het
geval waarin bij nalatig is in het schadeloosstellen van de benadeelde, er op
beroepen dat de verscbuldigde rente in het maximale door hem uit te keren
bedrag is begrepen en derbalve deze rente niet beboeft te vergoeden wanneer
zij boven de door de verzekering gedekte hoofdsom stijgt? Het Hof 's-Graven-
hage beantwoordde deze vraag in ontkennende zin. Deze opvatting zou name-
lijk "het onaanvaardbare gevolg (... ) bebben, dat een verzekeraar tegen
wettelijke aansprakelijkbeid voor door een motorrijtuig veroorzaakte schade bij
schade groter dan of gelijk aan de som, waarvoor die verzekering is gesloten,
ten koste van degene, die door het verzekerde motorrijtuig scbade heeft
geleden, belangrijk voordeel zou kunnen behalen door het bedrag van de
krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigde schadeloosstelling zo
lang mogelijk onbetaald te laten.t"?

Het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep wordt door de Hoge Raad
verworpen. Hij overweegt dat de verzekeraar op grond van artikel 6 lid 1
WAM een eigen schuld jegens de benadeelde heeft en dat hij "zoals iedere
schuldenaar van een geldsom, bij niet tijdige voldoening van de schuld ter
vergoeding van de daardoor veroorzaakte vertragingsscbade aan de benadeelde
die hem overeenkomstig de bepalingen van art. 1286 B.W. (thans 6:119 BW -
CPR) ter zake beeft aangemaand, wettelijke interessen moet betalen; dat deze
verplicbting van de verzekeraar tot bet betalen van wettelijke interessen over
zijn scbuld jegens de benadeelde los staat van zijn verbintenis jegens de verze-
kerde uit boofde van de verzekeringsovereenkomst. 1141 De rente die de verze-
keraar in zijn verbintenisrecbtelijke relatie met de benadeelde verschuldigd is
geworden, wordt derbalve niet begrensd door de verzekerde som. Dit wordt
verklaard door de omstandigheid dat de verzekeraar tengevolge van zijn
boofdelijk mededebiteurscbap een eigen schuld -zij het een beperkte, namelijk
een die gemaximeerd is door de verzekerde som- tegenover de benadeelde
heeft. Zijn prestatie bestaat uit bet vergoeden (tot ten boogste de verzekerde
som) van de door de benadeelde geleden scbade, die door bet verzekerde

40 Hof 's-Gravenhage 4 maart 1976, te kennen uit HR 29 april 1977, NJ 1978, 99, m.nt.
ARB, VR 1977, 68, m.nt. HAB (Ennia/Nederlandse Spoorwegen).
41 HR 29 april 1977, NJ 1978, 99, m.nt. ARB, VR 1977, 68, m.nt HAB (Ennia/Nederlandse
Spoorwegen).
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motorrijtuig in bet verkeer is veroorzaakt. Als schuldenaar van een eigen
verbintenis moet de verzekeraar tijdig nakomen. Doet hij dat niet, dan zijn de
financiele consequenties daarvan voor zijn eigen rekening.V Dit verzuim in
presteren valt buiten de werking van de WAM.

§ 4 De verhouding tussen de hoofdelijke verbintenissen

§ 4.1 Inleiding

De door artikel 6 lid 1 WAM gecreeerde hoofdelijkheid (voor schade tot aan
het bedrag van de verzekerde som) doet een veelheid van verbintenissen
ontstaan." De benadeelde staat met zowel de verzekerde als met diens verze-
keraar in een verbintenisrechtelijke relatie. Ter zake van zijn vordering tot
schadevergoeding heeft de benadeelde derhalve twee debiteuren. Van beiden
kan bij nakoming vorderen voor het gehele bedrag. Zowel de schadeveroor-
zaker als diens verzekeraar is namelijk verhaalsaansprakelijk voor de schuld die
zij elk tegenover de benadeelde hebben en zij 'haften' daarvoor met hun gehele
vermogen (waarbij opgemerkt zij dat de verzekeraar niet meer hoeft te betalen
dan hetgeen in de verzekeringsovereenkomst is overeengekomen). In verband
biermee kan de benadeeide hen ieder afzonderlijk tot schadevergoeding aanspre-
ken; bij kan hen evenwel ook gezamenlijk benaderen (zie artikel 6:7 lid 1 BW).

De hoofdeIijke verbintenissen tegen de verschillende debiteuren strekken
tot vergoeding van de door de benadeelde geleden verkeersschade. Dit doet de
vraag rijzen hoe deze verbintenissen zich tot elkaar verhouden. Wat betekent
het bijvoorbeeid voor de benadeelde wanneer een van deze hoofdelijke verbin-
tenissen tenietgaat door betaling, verrekening, vermenging of verjaring? Deze
kwestie zal in deze paragraaf centraal staan.

Vooraf kan er op gewezen worden dat het antwoord op de gestelde vraag
uit de hoofdelijkheidsregels voigt. Dat wil zeggen dat de hoofdelijke verbinte-
nissen in beginsel een van elkaar onafhankeIijk bestaan leiden. Hoewel dit
uitgangspunt van zelfstandigheid niet in de wettekst zelf is geformuleerd, volgt
het wei uit de Toelichting van Meijers. Hierin wordt uitdrukkelijk gesteid "dat
de lotgevallen van het vorderingsrecht tegen de een de vorderingsrechten tegen
de anderen niet beinvioeden, tenzij uit de wet het tegendeel voortvioeit
( ... )."44 Dit tegendeel voIgt uit artikel 6:7 lid 2 BW. Het bepaalt (voor zover
in deze van belang) dat nakoming of verrekening door een der schuidenaren
tevens de andere mededebiteuren tegenover de schuideiser bevrijdt.

42 Zie omtrent de wettelijke rente over de door de algemene aansprakelijkheidsverzekering
gedekte hoofdsom: H.A. Bongers, a.w., biz. 93-94; Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 705;
I.H. Wansink, diss. 1987, biz. 117-118.
43 Asser-Hartkamp, 4 I (1992), nr. 93.
44 ParI. Gesch. Boek 6, biz. 95.
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§ 4.2 Betaling

Het eigen recht van. de benadeelde van een verkeersongeval brengt mee dat bij
over meerdere vorderingsrechten tot schadevergoeding beschikt. Spreekt bij een
van zijn hoofdelijk verbonden debiteuren aan dan impliceert dat niet dat bij
daarmee het vorderingsrecht jegens de ander prijs geeft; bij kan ook tegen
beide schuldenaren tegelijk ageren. Maar stelt een van hen hem schadeloos, dan
heeft die betaling tot gevolg dat ook de andere is gekweten.

Komt de verzekerde zijn verplichting tot schadevergoeding bijvoorbeeld
na, dan is daarmee tevens de verzekeraar van zijn aansprakelijkbeid jegens de
benadeelde bevrijd. Het tweede lid van artikel 6:7 BW bepaalt namelijk dat
nakoming door een van de debiteuren ook de medeschuldenaar bevrijdt."
Betaalt de rechtstreeks aangesproken verzekeraar aan de benadeelde, dan heeft
dat derhalve tot gevolg dat eveneens de schuld van de verzekerde teniet gaat.
Hierbij zij evenwel gewezen op de omstandigheid dat de verzekerde door de
betaling gekweten wordt tot het bedrag dat de verzekeraar heeft uitgekeerd.
Aangezien dit nooit meer zal zijn dan de overeengekomen verzekerde som (het
hoofdelijk mededebiteurschap strekt immers slechts tot die som), zal de schade
die dit bedrag overschrijdt voor rekening van de verzekerde blijven. Hij is
tegenover de benadeelde verhaalsaansprakelijk voor het resterende bedrag.

§ 4.3 Yerrekening

Een andere wijze waarop een verbintenis teniet kan gaan is verrekening. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de schadeveroorzaker jegens de bena-
deelde een tegenvordering heeft uit hoofde van een geldlening. Door het
uitbrengen van een verrekeningsverklaring gaan beide verbintenissen tot het
gemeenschappelijk beloop teniet (artikel 6:127 BW). De vraag is wat dit voor
de verbintenisrechtelijke relatie tussen de benadeelde en de verzekeraar bete-
kent.

Kortmann zoekt het antwoord op deze vraag in de relatieve werking van
verrekening." Hij meent dat de verzekeraar de benadeelde schadeloos moet
steUen, ondanks dat diens vordering jegens de verzekerde door verrekening
teniet is gegaan. Deze opvatting strookt met de zelfstandigheid van de hoofde-
lijke vorderingen: de verbintenis van de benadeelde met de verzekeraar wordt
niet beinvloed door die met de verzekerde. Bovendien sluit deze opvatting aan
bij de doelstelling van de WAM om de belangen van de slachtoffers van een
verkeersongeval te waarborgen. Voor de aansprakeJijke verzekerde bestaat er
echter het gevaar dat zijn tegenvordering niet zal worden voldaan. De benadeel-
de kan onwillig of te weinig kapitaalkrachtig zijn om de tegenvordering van de
verzekerde te voldoen.

Er bestaat weinig aanleiding om de verzekerde het risico te laten lopen

45 Vgl. voor het Franse recht: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 323; H. Dubois, Th. dr.
Paris 1928, nr. 70; H. et L. Mazeaud, a.w., nr. 2702.
46 S.C.I.I. Kortmann, Holland/Beek, AA 1988, biz. 41-42.
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dat de benadeelde bem Diet za1 willen of lrunnen betalen. De belangen van de
benadeelde worden (voldoende) bebartigd, wanneer de WAM-verzekeraar zicb
jegens bem wel op de verrekeningsverklaring van de verzekerde kan beroepen.
In dat geval wordt bet slacbtoffer immers tot bet gemeenschappelijk beloop van
beide verbintenissen tussen bem en de aansprakelijke persoon schadeloosge-
steld; zij bet met gesloten beurzen." Is de door de benadeelde geleden scbade
groter dan dit bedrag (maar kleiner dan de verzekerde som), dan kan bij bet
meerdere van de verzekeraar vorderen. Bovendien pleit bet tweede lid van
artikel 6:7 BW v66r de opvatting dat de mededebiteur wordt gekweten wanneer
de ander zijn schuld door verrekening delgt. 48

Meestal zal de verrekening tussen de benadeelde en de verzekerde
plaatsvinden, maar in een enkel geval zal ook de verzekeraar een verreke-
ningsverklaring willen uitbrengen. Dit deed zicb bijvoorbeeld voor toen bet
slacbtoffer naar aanleiding van een verkeersongeval een eigen recbt jegens de
verzekeraar verkreeg bij wie bij verscbillende verzekeringen bad lopeno
Aangezien bij ter zake van deze verzekeringen nog premie verschuldigd was,
verrekende de verzekeraar dit bedrag met de aan bem als slacbtoffer toeko-
mende schadevergoeding." Deze verrekening had tot gevolg dat ook de
aansprakelijke persoon tot dat bedrag bevrijd was van zijn scbuld.

§ 4.4 Yermenging

Stel dat de verzekerde een ongeval veroorzaakt waarbij bijzelf om bet leven
komt en zijn enig erfgenaam -zijn zuster- emstig gewond raakt. Wanneer de
zuster de nalatenschap aanvaardt, verenigen de boedanigbeid van scbuldeiser en
scbuldenaar zich in haar persoon en dientengevolge gaat deze verbintenis teniet
(artikel 6:161 BW). De vraag rijst wat dit betekent voor haar aanspraak als
slachtoffer tegenover de verzekeraar. Moet de laatstgenoemde de vordering uit
hoofde van artikel 6 lid 1 WAM bonoreren of kan bij aan de benadeelde
tegenwerpen dat bij door bet tenietgaan van de verbintenis uit onrechtmatige
daad (of wanprestatie) eveneens van zijn schuld is bevrijd?

Toepassing van de hoofdelijkheidsregeling leidt er toe dat de boofdelijke
verbintenissen los van elkaar bestaan, zodat bet door vermenging tenietgaan van
de ene verbintenis de andere niet beinvloedt. Ook het Hof Amsterdam beslist in
deze zin. so Het geeft echter een overweging in algemene bewoordingen en
spitst het antwoord niet toe op de WAM-situatie. Dit betekent dat de rechtsre-

47 De draagplicht van de verzekeraar brengt vervolgens mee dat hij het schadebedrag aan de
verzekerde uitkeert.
48 Zo voor het Franse recht ook: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 325; H. Dubois, Th.
dr. Paris 1928, nr. 71; H. et L. Mazeaud, a.w., nr. 27(12.
49 De klacht van de benadeelde tegen de door de verzekeraar toegepaste verrekening achtte
de RvT 5 oktober 1987, uitspraak nr.m-87/31, VR 1989, 78, ongegrond. Hij was van
oordeel "dat noch in de tekst noch in de parlementaire geschiedenis van de WAM steun is te
vinden voor de stelling dat een aan de verzekeraar ingevolge het Burgerlijk Wetboek toeko-
mend beroep op compensatie op grond van de WAM zou zijn uitgesloten."
50 Hof Amsterdam 28 april 1983, VR 1984, 24, m.nt. HAB (Delta Lloyd/Stichting).
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gel van het arrest ook van toepassing is, wanneer niet een WAM-verzekeraar
maar een algemene aansprakelijkheidsverzekeraar zich de vraag stelt of hij tot
schadevergoeding is gehouden -in dat geval aan de verzekerde, omdat het
eigen recht dan niet bestaat- wanneer de verbintenis tussen zijn verzekerde en
het slachtoffer door vermenging teniet is gegaan.

Het Hof meent dat de verbintenis van de aansprakelijke persoon om de
schade te vergoeden die het slachtoffer heeft geleden ten gevolge van een
aanrijding waaraan de eerstgenoemde schuld heeft, tegenover de verzekeraar
niet als tenietgegaan heeft te gelden, wanneer die verbintenis is overgegaan op
het slachtoffer dat als enig erfgenaam van de aansprakelijke persoon diens
nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Het Hof motiveert dit arrest met de
overweging dat "enerzijds het slachtoffer pro se en als erfgename van de dader
belang behoudt bij het voortbestaan van genoemde verbintenis, daar zij in beide
hoedanigheden er belang bij heeft, dat de schade uiteindelijk wordt gedragen
door Delta Lloyd die de aansprakelijkheid van de dader heeft gedekt en er
anderzijds, gegeven dit belang, geen redelijke grond bestaat om de betrokken
verbintenis tegenover Delta Lloyd als tenietgegaan aan te merken. "SI Het Hof
kent aan de vermenging derhalve relatieve werking toe: de verbintenis tussen de
benadeelde en de aansprakelijke persoon is dan weI door vermenging tenietge-
gaan, ten opzichte van de verzekeraar blijft zij evenwel bestaan. S2

Het arrest van het Hof Amsterdam sluit aan bij een eerder door de Hoge Raad
gewezen arrest dat betrekking had op de vraag of de WAM-verzekeraar de
benadeelde schadeloos moet stellen wanneer deze 0:1 het ongeval in gemeen-
schap van goederen huwt met de aansprakelijke persoon. S3 In dit geval was
mej. Timmermans, als duo-passagiere bij haar verIoofde Jong op de bromfiets
gezeten, gewond geraakt toen Jong een verkeersongeval veroorzaakte. Ander-
half jaar later trouwde zij in gemeenschap van goederen met Jong en vorderde
vervolgens van diens WAM-verzekeraar vergoeding van door haar geleden
-voomamelijk- immateriele schade. De verzekeraar ontkende zijn aansprake-
lijkheid jegens haar. Hij stelde zich op het standpunt dat de schuld van de man
en de vordering van de vrouw in de gemeenschappelijke boedel terecht waren

SI Zie ook B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nr. 358; S.C.J.J. Kortmann, AA 1988, bIz. 41;
B. Wachter in annotatie bij HR 3 december 1982, NJ 1983, 400, blz, 1248, r.k. (Nationale-
NederlandenITimmermans). Anders voor het Franse recht: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966,
nr. 324. Hij meent dat de verzekeraar niet ingevolge het eigen recht van de benadeelde,
maar krachtens de verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde za1 moeten betalen, in wiens
hoedanigheid het slachtoffer is getreden. In gelijke zin H. Dubois, Th. dr. Paris 1928, nr.
70; H. et L. Mazaud, a.w., nr. 2702.
52 Vgl, artikel 6: 161 lid 3 BW, ingevolge welk artikel het door vermenging tenietgaan van de
verbintenis de op de vordering rustende rechten van derden onverlet laat. ParI. Gesch. Boek
6, biz. 593 (MvA II) , wit dit derde lid extensief interpreteren door de werking van de
vermenging ook te relativeren in andere gevallen dan die welke rechtstreeks onder de
bepaling vallen. Vgl. Asser-Hartkamp, 4 I (1992), nr. 637.
53 HR 3 december 1982, NJ 1983, 400, m.nt. BW, VR 1983, 26, m.nt. vWvC (Nationale-
NederlandenITimmermans).
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gekomen, waardoor de verbintenis uit onrechtmatige daad door schuldvermen-
ging althans boedelmenging teniet was gegaan.

De stelling dat vermenging de schuld van de verzekeraar jegens het
slachtoffer teniet doet gaan, heeft voor zowel het slachtoffer (of het nu de enig
erfgenaam of de latere echtgenoot van de aansprakelijke persoon is) als de
verzekerde nadelige gevolgen. Het slachtoffer wordt benadeeld doordat het
wordt verstoken van het eigen recht ex artikel 6 lid 1 WAM, dat juist zijn
belangen beoogt te waarborgen. Ais enig erfgenaam zal het slachtoffer zelf zijn
schade moeten betalen; als echtgenoot zal het slachtoffer zijn vordering jegens
de aansprakelijke partner verliezen, terwijl algemeen aangenomen wordt dat
onrechtmatige daad-acties ook tegen echtgenoten ingesteld kunnen worden. S4

Het door de WAM-verzekeraar ingenomen standpunt benadeelt voorts de
aansprakelijke persoon. Deze heeft het risico dat bij aansprakelijk wordt gesteld
voor schade die hij door zijn gedrag aan derden veroorzaakt, moeten verzeke-
ren. De verzekerde heeft premie betaald om aan een vordering tot schadever-
goeding te ontkomen, waaronder ook die van zijn echtgenoot of enig erfge-
naam. In zijn onderlinge verhouding met de verzekeraar is het derhalve deze
laatste die draagplichtig is.

Waarschijnlijk indachtig deze nadelige gevolgen voor zowel het slachtof-
fer als de verzekerde, heeft de Hoge Raad de oplossing in de relatieve werking
van vermenging gezocht. 55 Hij overweegt dat de vraag It in wezen hierop

54 Aangezien een dergelijke actie de onderlinge verstandhouding kan verstoren en het
bovendien zeer waarschijnlijk is dat de schadeveroorzaker niet kapitaalkrachtig genoeg is om
de vordering te voldoen, zal in dergelijke situaties vaak de aansprakelijkheidsverzekeraar
aangesproken worden.
55 De Hoge Raad gaat er in HR 3 december 1982, Nl 1983, 400, m.nt. BW, VR 1983, 26,
m.nt. vWvC (Nationale-Nederlanden/Timmermans), van uit dat er boedelmenging plaats-
vindt, wanneer de schuld en de daarmee corresponderende vordering in de gemeenschappelij-
ke boedel vallen. Wachter wijst er in zijn noot onder dit arrest (blz, 1248-1249) evenwel op
dat er noch sprake was van schuldvermenging, noch van boedelmenging. Geen schuldver-
menging, want dat veronderstelt dat de hoedanigheid van schuldeiser en schuldenaar in een
persoon zijn verenigd (artikel 6:161 BW). Geen boedelmenging, omdat in het algemeen
aangenomen wordt dat familierelaties er niet aan in de weg staan dat de benadeelde zijn
schadeveroorzakende partner aansprakelijk kan stellen. Het feit dat er geen sprake is van
boedelmenging, kan verklaard worden door de vordering van de benadeelde als verknocht te
beschouwen. Hoewel ingevolge HR 3 januari 1986, Nl 1987, 73, m.nt. EAAL, eeo
vordering tot vergoeding van irnmateriele schade geen bijzonder verknochte vordering is en
derhalve in de gemeenschap valt, staat dit er niet aan in de weg dat de vordering "onder
bestuur van de echtgenoot-crediteur (staat) en inning verschaft hem (... ) uitsluitend te zijner
beschiklcing staande middelen" , aldus Klaassen-Eggens, Huweiijksgoederen- en erfrecht,
Eerste gedeelte Huwelijksgoederenrecht door E.A.A. Luijten, We druk met medewerking
van W.R. Meijer, Zwolle 1984, biz. 108. Zie ook M.l.A. van Mourik, Het Nederlands
vermogensrecht bij echtscheiding, met fiscaalrechtelijke medewerking van A.K.P. Jongsrna,
Zwolle 1978, biz. 145-146. In de interne verhouding tussen de echtgenoten is de vordering
van het slachtoffer derhalve een prive-goed: zij valt onder zijn bestuursbevoegdheid, de
hieruit voortvloeiende bate (uitkering) is voor hem. Dat de vordering intern verknocht is wil
echter niet zeggen dat de daarmee corresponderende schuld eveneens verknocht is. Verbinte-
nissen tussen in algehele gemeenschap gehuwde echtgenoten behoeven niet van weerszijde
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neer(komt) of een verbintenis tot betaling van schadevergoeding, ontstaan uit
hoofde van onrechtmatige daad, tegenover de verzekeraar die de desbetreffende
aansprakelijkbeid heeft gedekt, als tenietgegaan heeft te gelden, wanneer de
desbetreffende schuld resp. vordering in de gemeenschap van goederen is
gevallen waarin schuldenaar en schuldeiser, na het ontstaan van bedoelde
verbintenis, met elkaar zijn gehuwd. Die vraag moet reeds daarom ontkennend
worden beantwoord omdat enerzijds beide echtgenoten belang behouden bij het
voortbestaan van de verbintenis, daar zij er beiden belang bij hebben dat de
schade uiteindelijk wordt gedragen door de verzekeraar die de aansprakelijkheid
had gedekt, en er anderzijds, gegeven dit belang, geen redelijke grond is om de
desbetreffende verbintenis tegenover de verzekeraar als tenietgegaan aan te
merken. "56

Het door vermenging tenietgaan van de verbintenis tussen de benadeelde
en de verzekerde staat er derhalve niet aan in de weg dat de eerstgenoemde
over een eigen recht op schadevergoeding jegens de verzekeraar beschikt. De
Hoge Raad neemt dit ook aan in het geval waarin de benadeelde reeds ten tijde
van het verkeersongeval met de schadeveroorzaker in gemeenschap van
goederen is gehuwd. Met een nagenoeg gelijkluidende overweging beslist hij in
1987 dat het tenietgaan van de verbintenis tot betaling van schadevergoeding
doordat de schuld en de vordering in de gemeenschappelijke boedel zijn
gevallen, niet geldt tegenover de verzekeraar die de desbetreffende aansprake-
lijkheid heeft gedekt. 57

De Hoge Raad formuleert zijn arrest in algemene bewoordingen, waar-
door deze beslissing ook op algemene aansprakelijk.heidsverzekeringen van
toepassing is. Niet aileen een WAM-verzekeraar moet betalen, doch elke
aansprakelijk.heidsverzekeraar is tot uitkering gehouden wanneer de verbintenis
tussen de verzekerde en het slachtoffer door vermenging tenietgaat. Door te
spreken van 'reeds daarom' suggereert de Hoge Raad dat ook langs een andere
weg dan de relatieve werking van vermenging tot de beslissing gekomen had
kunnen worden dat de verzekeraar de benadeelde schadeloos moet stellen. Die
andere weg is wellicht gelegen in de aanwezigheid van de aansprakelijkheids-
verzekering, waardoor de verzekeraar uiteindelijk draagplichtig is. Tegen
betaling van premie heeft de verzekeraar immers het risico van aansprakelijk-
stelling op zich genomen. Verwezenlijkt zich dit risico, dan heeft de verzekerde
er ook recht op dat de verzekeraar uiteindelijk de schade betaalt. Dit geldt
zowel in het geval waarin de benadeelde door erfopvolging de hoedanigheid

verknocht te zijn. Een andere verklaring om geen boedelmenging aan te nemen wanneer de
schuld en de vordering in de gemeenschap vallen, is dat de uit onrechtmatige daad voort-
vloeiende schuld aIs bijzonder verknocht beschouwd kan worden, wannneer die schuld
indruist "mel een ook maar enigszins acceptabele levenswandel." (A.R. de Bruijn, Her
Nederlandse huwelijks vermogensrecht, 2e geheel herziene druk bewerkt door A.L.M. Soons
en W.M. Kleijn, Amhem 1972, bIz. 249).
56 HR 3 december 1982, NJ 1983, 400, m.nt. BW, VR 1983, 26, m.nt. vWvC (NationaIe-
Nederianden!Timmermans). Anders: L. Simont, RCJB 1962, biz. 469-470, nr. 8.
57 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 39, m.nt. G en EAAL, VR 1987, no, m.nt. vWvC, AA
1988, blz. 37, m.nt. Kortmann (HollandlBeek).
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van verzekerde beeft verkregen, als wanneer de verzekerde na bet ongeval met
bet slacbtoffer in gemeenschap van goederen buwt of ten tijde van bet ongeval
reeds met de scbadelijdende partij in algebele gemeenschap is getrouwd.

Voor de WAM-verzekeraar vloeit ecbter ook uit de boofdelijkbeidsregels
voort dat bij jegens de benadeelde tot scbadevergoeding is gebouden, als diens
aanspraak op de verzekerde door vermenging teniet is gegaan. Uitgangspunt is
immers dat de vorderingsrecbten van de scbuldeiser op de verscbillende boofde-
lijk verbonden debiteuren onafhankelijk van elkaar bestaan. De aanspraak van
de benadeelde van een verkeersongeval op de WAM-verzekeraar wordt
derbalve niet bemvloed, wanneer de verbintenis tussen de benadeelde en de
verzekerde door vermenging is tenietgegaan. S8

§ 4.5 Yerjaring

Ben ander probleem dat in de WAM-situatie kan rijzen is de vraag wat de
positie van de verzekeraar is wanneer de vordering van de benadeelde jegens de
verzekerde is verjaard, terwijl bet recbtstreeks vorderingsrecbt nog bestaat. 59

Kan bet slachtoffer zicb ter zake van zijn verkeersscbade nog tot de WAM-
verzekeraar wenden?

Hoewel de recbtsvordering van de benadeelde jegens de aansprakelijke
persoon tot vergoeding van scbade na vijf jaar verjaart (artikel 3:310 BW) en
bet eigen recht jegens de WAM-verzekeraar ingevolge artikel 10 lid 1 WAM
reeds door verloop van drie jaar is verjaard, kan bovengenoemd probleem zicb
tocb voordoen. Dit blijkt uit de casus waarmee bet Benelux Gerecbtsbof in
1990 werd geconfronteerd'"; in 1977 leed Etienne scbade ten gevolge vaneen
verkeersongeval waarvoor Maurits aansprakelijk werd gesteld. Ter zake van de
aan Etienne uitgekeerde vergoedingen Copgrond van een ziekte- en invaliditeits-
verzekering) stelde de Landsbond in 1984 een vordering tegen de WAM-verze-
keraar van Maurits in. Dit recbtstreeks vorderingsrecht was tengevolge van
stuiting nog niet verjaard (vgl, artikel 10 lid 3 WAM). Daarentegen was de
verbintenis tussen de benadeelde en de aansprakelijke persoon door verloop van
vijf jaar verjaard. Naar aanleiding biervan stelde het Hof van Cassatie de preju-
diciele vraag of de benadeelde het eigen recht, dat door stuiting nog niet is ver-
jaard, verliest indien de vordering van de benadeelde tegen de aansprake1ijke

58 Asser-Hartkamp, 4 I (1992), nr. 637; S.C.I.J. Kortman, AA 1988, bIz. 4l; ParI. Oesch.
Boek 6, biz. 101 (Toelichting Meijers).
59 Wanneer het rechtstreeks vorderingsrecht -ingevolge het eerste lid van artikel lO WAM
na drie jaar- is verjaard, terwijl de vordering tot schadevergoeding nog bestaat, is er in
beginsel geen probleem. De benadeelde kan de aansprakelijke persoon op grond van
wanprestatie of onrechtmatige daad tot schadevergoeding aanspreken, terwijl deze laatste uit
hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering een vordering jegens zijn (WAM-)verzekeraar
heeft.
60 BenOH 21 december 1990, NJ 1991, 319, VR 1991, 86, Vrb 1991, biz. 22 (Landsbond
der Christelijke MutualiteitenJDedeyne).
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persoon weI is verjaard.?'
Dit probleem was reeds in de toelichting op het Ontwerp-verdrag (1952)

onder ogen gezien. De Benelux Studiecommissie verdedigde toen het standpunt
dat de benadeelde in het geheel geen eigen recht meer toekwam, wanneer zijn
verbintenis met de aansprakelijke persoon door verjaring teniet was gegaan. De
Studiecommissie achtte het namelijk "niet toelaatbaar, dat de benadeelde nog
een rechtsvordering tegen de verzekeraar heeft, wanneer zijn rechtsvordering
tegen de verzekerde is tenietgegaan.t'? Ook Hannequart en Margreve schrij-
yen: "L'existence d'une obligation de I'assure envers la victime est en effet la
condition sine qua non de I'octroi a cette derniere du benefice du contrat d'as-
surance; si I'assure n'est pas ou ne peut plus etre declare responsable du
dommage, nous nous trouvons en dehors meme du champ d'application du
contrat d'assurance ." 63

Tegen deze opvatting kan ingebracht worden, dat zij niet strookt met de
werking van het rechtstreeks vorderingsrecht. Artikel 6 lid 1 WAM geeft de
benadeelde vanaf het moment waarop het ongeval heeft plaatsgevonden de
bevoegdheid om het uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende recht op
schadevergoeding geldend te maken. De verbintenis tussen de benadeelde en de
verzekeraar ontstaat dan ook op dat moment. Wanneer na verloop van tijd de
vordering van de benadeelde jegens de verzekerde verjaart, is het derhalve geen
kwestie van ontvankelijkheid van het eigen recht meer. Het gaat dan aileen nog
om de vraag of de verzekeraar het eigen recht moet honoreren. Heeft hij nog
een schuld tegenover de benadeelde, wanneer de andere hoofdelijke verbintenis
is verjaard?

Op deze vraag geeft de Benelux Studiecommissie in 1966 een bevestigend
antwoord. In de toelichting op de Benelux-overeenkomst is namelijk te lezen:
"Overigens zal de onafhankelijkheid van de twee rechtsvorderingen welke de
benadeelde heeft, voor hem voordelig zijn, indien de verjaringstermijn van zijn
vordering tegen degene die de schade heeft toegebracht, Minder dan drie jaar
bedraagt.v" Deze opvatting sluit aan bij de hoofdelijkheidsregeling, ingevolge
welke de verschil1ende verbintenissen zelfstandig zijn.6S De vordering van de
benadeelde jegens de verzekerde kan dan weI verjaard zijn, de rechtstreekse
vordering verjaart pas na de in artikel 10 lid 1 WAM genoemde termijn van
drie jaar. Zo lang deze periode niet is verstreken, staat de benadeelde in een

61 Door deze vraagstelling wordt artikel 10 lid 2 WAM buiten bescbouwing gelaten,
ingevolge welk artikel de stuiting van de verjaring van de vordering van de benadeelde
jegens de verzekeraar doorwerkt in de verhouding tussen de benadeelde en de verzekerde.
62 Toelichting op het Ontwerp-verdrag, BHTK 1952-1953,2996, nr. 1, bIz. 21.
63 Y. Hannequart, I. Margreve, De la prescription de l'action directe en matiere d'assurance
automobile obligaioire, Annales de la Faculte de Droit de Liege 1960, bIz. 133-135. In
dezelfde zin: M. Cozian, Th. dr. Dijon 1966, nr. 326; H. Dubois, Th. dr. Paris 1928, nr.
73.
114 Trb 1966, 178, blz, 42.
6S ParI. Gesch. Boek 6, blz, 101 (Toelichting Meijers).
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verbintenisrechtelijke relatie met de verzekeraar van de aansprakelijke per-
soon. 66

Het Benelux Gerechtshof is (naar aanleiding van bovengenoemde prejudi-
ciele vraag) dezelfde mening toegedaan. Het wijst er op "dat de rechtsvordering
van de benadeelde tegen de verzekeraar op grond van art. 6 van de Gemeen-
schappelijke Bepalingen onafhankelijk is van de vordering van de benadeelde
tegen de verzekerde". 67 De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is, dat de
Benelux-overeenkomst er toe strekt de bescherming in de drie landen gelijk te
laten zijn. Dit doel zou niet bereikt kunnen worden, wanneer de nationale wet
het bestaan van het eigen recht kan bekorten doordat zij bijvoorbeeld aan de
vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijke persoon een kortere verja-
ringstermijn dan drie jaar hecht.

§ 4.6 Stuiting van de verjaring

De zelfstandigheid van de verschillende vorderingsrechten van de benadeelde
tegenover de debiteuren geldt in beginsel ook voor de stuiting van de verjaring.
De verjaring van de rechtstreekse vordering kan dan wel gestuit zijn, het
betekent echter niet dat ook de verjaring van de vordering tegen de aansprake-
lijke persoon is gestuit. Artikel 10 lid 2 WAM bepaalt voor de hoofdelijk
verbonden WAM-verzekeraar en zijn mededebiteur --de verzekerde- evenwel
anders. Het vormt een uitzondering op het algemene uitgangspunt van de
hoofdelijkheidsregel en laat in dit geval de vorderingsrechten tegen de verschil-
lende (mede)debiteuren elkaar wel bemvloeden." De strekking van deze regel
is dat de benadeelde na stuiting van de verjaring van zijn vordering jegens de
ene hoofdelijk verbonden debiteur ook zijn vordering jegens de andere behoudt.

De verjaring van het rechtstreeks vorderingsrecht wordt niet aileen door
'onderhandelingen' in de zin van artikel 10 lid 3 WAM gestuit, maar ook door
'handelingen die de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen
een verzekerde stuiten' (artikel 10 lid 2, eerste zin WAM).69 Deze bepaling

66 Zo voor het Belgische reeht ook: G. Cassart c.s., a.w., biz. 179-180; E. Dirix, diss.
1983, nr. 157; L. Schuermans, a.w., nrs. 90-94; R. Piret, De la loi beige du 1er juillet 1956
sur l'assurance obligatoire de la responsabiliie civile en matiere de vehicules auiomoteurs,
RTDC 1956, nr. 19. H. Drion acht het in VA 1963, biz. 155-158, onzeker of de Neder-
landse reehter deze opvatting za1 volgen.
67 BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 319, VR 1991, 86, Vrb 1991, blz, 22 (Landsbond
der Christelijke MutualiteitenlDedeyne). In dezelfde zin reeds: Cour de Cassation, ler
chambre, 16 februari 1962, RCJB 1962, blz. 462, m.nt. L. Simont, RW 1962-1963, biz.
592, dat overweegt "que le creancier a qui la loi, com me en l'espece l'article 6 de la Ioi du
Ier juillet 1956, attribue Ie droit d'exercer une action direete contre Ie debiteur de son
debiteur, ne peut plus, en principe, exercer cette action si l'action dont il dispose contre son
propre debiteur est elle-meme prescrite. Mais attendu que Ie legislateur peut deroger a ce
principe (! -CPR).·
68 Asser-Hartkarnp, 4 I (1992), nr, 112.
69 Toelichting op de BeneIux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 42-43.
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brengt mee dat de stuiting van de verjaring in de verhouding tussen de bena-
dee Ide en een van de verzekerden doorwerkt in de verhouding tussen de
benadeelde en de verzekeraar.?? Hiermee wordt voorkomen dat de benadeelde
door het instellen van een schadevergoedingsactie tegen de aansprakelijke per-
soon het gevaar loopt dat zijn eigen recht jegens de WAM-verzekeraar onder-
tussen verjaart. Dat zou immers betekenen dat de benadeelde zich niet meer tot
de verzekeraar kan wenden, terwijl zijn vordering jegens de aansprakelijke
persoon ten gevolge van de stuiting van de verjaring nog bestaat en hij nog
steeds schadeloosgesteld moet worden.

Ter voorkoming van deze situatie zorgt artikel 10 lid 2 WAM er voor dat
"ingeval van een rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar op
grond van art. 6 WAM de stuiting van de verjaring van de reehtsvordering van
de benadeelde tegen de verzekerde - op het bestaan van welke reehtsvordering
het eigen reeht van de benadeelde tegen de verzekeraar mede is gebaseerd -
ook tegen de verzekeraar kan worden ingeroepen". 71 De Hoge Raad kwam tot
deze overweging toen het ziekenfonds ten behoeve van een zekere De Lange
verstrekkingen had gedaan naar aanleiding van een verkeersongeval (dat in
december 1975 had plaatsgevonden) waarbij het aansprakelijke motorrijtuig niet
ingevolge de WAM verzekerd was. Het ziekenfonds sprak in januari 1977 het
Waarborgfonds tot schadevergoeding aan, zij het niet in reehte (artikel 25 lid 1,
sub b WAM). Vervolgens werd ruim een jaar later (het is dan februari 1978)
de onverzekerde automobilist zelf door het ziekenfonds tot betaling gedagvaard
en werd nog eens een jaar later het Waarborgfonds gedagvaard (maart 1979).
Deze laatste verweerde zich toen met de stelling dat reeds drie jaar na de
aanrijding waren verstreken waardoor de vordering verjaard was. Dit verweer
ging echter Diet op: de verjaring van de vordering van het ziekenfonds jegens
de aansprakelijke persoon was gestuit door het uitbrengen van het exploit waar-
bij de onverzekerde persoon was gedagvaard. Door deze stuiting was ingevolge
het bepaalde in artikel 10 lid 2 WAM ook de verjaring van het vorderingsreeht
van de benadeelde jegens het Waarborgfonds/de WAM-verzekeraar gestuit.

In deze zaak had het ziekenfonds v66rdat het de aansprakelijke persoon
dagvaardde met het Waarborgfonds onderhandeld, waardoor de verjarings-
termijn van het vorderingsreeht van de benadeelde jegens het fonds (of de
verzekeraar) was gestuit (artikel 26 lid 8 jO 10 lid 3 WAM). Omtrent de
invloed van deze stuiting van de verjaring van het rechtstreeks vorderingsrecht

10 Deze doorwerking was tot 1992 ook in het kader van hoofdelijkheid geregeld, te weten in
artikel 2020 BW. Over de afschaffing van deze bepaling na de invoering van het Nieuw BW
in dat jaar zegt Meijers in zijn toelichting: "Daar immers de bevrijdende veIjaring een
instelling is in het belang van schuldenaren die niettegenstaande de opeisbaarheid van de
vordering gedurende lange tijd niets van hun schuld hebben gemerkt, valt niet in te zien
waarom t.a. v. een schuldenaar de verjaring moet worden gestuit door daden van de schuldei-
ser of door erkentenissen van medeschuldenaren, waarvan hij geheel onkundig is gebleven ."
(parI. Gesch. Boek 6, blz, 94).
11 HR 12 februari 1982, NJ 1982, 563, m.nt. FlUM, VR 1983, 38 (Waarborgfonds
Motorverkeer/AAZ-Nutsziekenfonds).
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op de verjanng van bet vorderingsrecht jegens de aansprakelijke persoon
bepaalt de tweede zin van artikel 10 lid 2 WAM het volgende: 'handelingen die
de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen de verzekeraar
stuiten, stuiten tevens de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde
tegen de verzekerden'. 72 Hiermee wordt voorkomen dat het slachtoffer na
vruchteloos onderhandelen met de verzekeraar (of het Waarborgfonds) het recht
op schadevergoeding jegens de verzekerde verliest, doordat deze vordering
inmiddels is verjaard.P

Artikel 10 lid 2, tweede zin WAM is op een gelijkluidende bij de
Benelux-overeenkomst behorende Gemeenschappelijke Bepaling gebaseerd. In
het kader van deze bepaling heeft het Benelux Gerechtshof in 1989 overwogen,
"dat, wanneer de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen de
verzekeraar is gestuit door een onderhandeling als bedoeld in art. 10 § 3
Gemeenschappelijke Bepalingen, zulks krachtens art. 10 § 2 tweede zin van die
bepalingen tot gevolg heeft dat de verjaring van de rechtsvordering van de
benadeelde tegen de verzekerde eveneens is gestuit, ongeacht op welke nationa-
Ie wetsbepaling die rechtsvordering is gegrond (... )."74 De stuiting van het
rechtstreeks vorderingsrecht heeft derhalve invloed op de verbintenis tussen de
benadeelde en de verzekerde, in die zin dat deze verjaring eveneens wordt
gestuit.

De keerzijde van deze regeling is dat de positie van de verzekerde
verzwakt wordt. 75 Wanneer. de benadeelde met de verzekeraar onderhandelt,
zodat de verjaring van het rechtstreeks vorderingsrecht wordt gestuit, kan de
verzekerde niet voorkomen dat het vorderingsrecht van de benadeelde tegen
hem wordt gestuit. Hij staat buiten de onderhandelingen die de stuiting tot
gevolg hebben.

72 De toelichting op de Benelux-overeenkornst, Trb 1966, 178, biz. 43, wijst er op dat de
"stuiting van de verjaring ten opzichte van de verzekeraar tegenover aile verzekerden (moet)
werken. "
73 De Hoge Raad besteedde in zijn arrest van 12 februari 1982 geen aandacht aan de
doorwerking van de stuiting van de verjaring van het eigen recht of het vorderingsrecht
jegens het Waarborgfonds.
74 BenGH 20 oktober 1989, NJ 1990, 660, m.nt. CJHB (ZVAlVan Asselt). In dezelfde zin
reeds: Rb Amsterdam 28 maart 1984, VR 1985, 32 (Gueiben/Rusch). Anders: Rb Haarlem
30 augustus 1983, NJ 1984, 747, VR 1984, 138 (Daemen/Belkhrout), die overweegt dat
artikel 10 lid 3 WAM uitsluitend betrekking heeft op "op grond van de WAM aan de
benadeelde toekomende rechten. Artikel 31 WVW kent een dergelijke regeling evenwei Diet
en noch uit de tekst van de WAM enlof de WVW noch uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat de
wetgever aan het feit, dat de verjaring ex art. 10 WAM door onderhandelingen wordt gestuit
tevens de consequentie heeft willen verbinden, dat door de oorzaken welke de stuiting van
die verjaring ten gevolge hebben, ook de verjaring ex art. 31 WVW van rechtswege wordt
gestuit. "
75 Aldus F.H.J. Mijnssen in annotatie bij HR 12 februari 1982, NJ 1982, 563, biz. 1966-
1967 (Waarborgfonds Motorverkeerl AAZ-Nutsziekenfonds).
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§ 5 De verweermiddelen van de verzekeraar tegenover de benadeelde

§ 5.1 Inleiding

De door artikel 6 lid 1 WAM gecreeerde hoofdelijkheid heeft tot gevolg dat het
rechtstreeks vorderingsrecht een zelfstandig bestaan gaat leiden. De verzekeraar
heeft tegenover de benadeelde een eigen verplichting tot schadevergoeding. De
vraag is echter of hij deze ook daadwerkelijk schadeloos moet stellen. Kan hij
zich er niet op beroepen dat hij krachtens de verzekeringsovereenkomst geen
uitkering verschuldigd is, omdat de verzekerde bijvoorbeeld het motorrijtuig in
strijd met de polisvoorwaarden onder invloed van alcohol heeft bestuurd, of
hem niet tijdig op de hoogte heeft gebracht van het ongeval?

Het antwoord op deze vraag lijkt ontkennend te moeten luiden. Het
hoofdelijk mededebiteurschap brengt namelijk voor de verzekeraar mee dat hij
met en naast zijn verzekerde aansprakelijk is voor de door de benadeelde
geleden schade. Hij is tegenover de benadeelde in dezelfde mate aansprakelijk
als zijn verzekerde (evenwel met een limitering ter grootte van de verzekerde
som). Voor de door de verzekeraar in te roepen verweren betekent dit, dat hij
zich tegenover de benadeelde aIleen kan beroepen op verweren die de schade-
veroorzaker ingeroepen zou kunnen hebben wanneer deze laatste door de
benadeelde aangesproken zou zijn. De verzekeraar kan de vordering derhalve
aileen ontkennen door de aansprakelijkheid van de verzekerde of de omvang
ervan tegen te spreken." Tegenover de benadeelde kan hij geen verweren
inroepen die uitsluitend zijn verzekeringsrechtelijke relatie met de verzekerde
betreffen. Deze onderlinge verhouding tussen de verzekeraar en de verzekerde
is immers vreemd aan de benadeelde; zij betreft uitsluitend de interne verhou-
ding tussen de mededebiteuren. Het is daarom niet gerechtvaardigd dat de door
artikel 6 lid 1 WAM ontstane verbintenis tussen de benadeelde en de verzeke-
raar beinvloed wordt door de verbintenis tussen de verzekeraar en zijn verze-
kerde."

Een ander argument waarom de verzekeraar zich tegenover de bena-
deelde niet kan beroepen op verweren die zijn rechtsverhouding met de
verzekerde betreffen, is te vinden in de strekking van de wet. De WAM beoogt
de belangen van de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer te waarborgen.
Deze bescherming zou onvoldoende tot haar recht komen, indien de verzeke-
raar uitkering aan de benadeelde zou kunnen weigeren op grond van verweren
die hij aan de verzekeringnemer en de verzekerde zou kunnen tegenwerpen.
Het is in verband hiermee dat artikel 11 in de WAM is opgenomen." Het
onthoudt de verzekeraar de mogelijkheid om tegenover de benadeelde een
beroep te doen op uit de wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereen-
komst of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende nietigheid, verweer of

76 Zo ook E. Dirix, diss. 1983, nr. 180; L. Simont, RCJB 1962, biz. 469, nr. 6.
n Vgl. J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 214-215.
78 MvT, BHTK 1960-1961,6342, Of. 3, biz. 11.
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verval. 79 De verzekeraar is hierdoor tegenover de benadeelde meer verscbul-
digd dan jegens zijn verzekerde. Op de verzekeraar rust een verzwaarde
aansprakelijkbeid.

In deze paragraaf zal artikel 11 WAM besproken worden. Naar aanlei-
ding van de Memorie van Toelicbting op deze bepaling zullen enkele gevallen
bebandeld worden aan de band waarvan bekeken wordt op welke verweren bet
artikel van toepassing is. Voordat bierop wordt ingegaan, wordt evenwel op de
beperkte toepasselijkbeid van artikel 11 WAM gewezen.

§ 5.2 Beperking van de reikwijdte van artikel 11 WAM

De eerste zinsnede van artikel 11 WAM bepaalt dat de verzekeraar geen uit de
wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst of uit de overeen-
komst zelf voortvloeiende excepties aan de benadeelde kan tegenwerpen. Bij
Tweede nota van wijzigingen is aan de toepassing van deze bepaling een grens
gesteld. De tweede zin sluit de werking van artikel 11 WAM namelijk uit, voor
zover de scbade de in artikel 22 WAM vastgestelde (minimale) verzekerde som
overscbrijdt. De wetgever ziet "geen reden tot een verdere bescberming te
dezen dan de wet in bet algemeen noodzakelijk acbt, en wei tot aan de som die
kracbtens artikel 22 zal worden vastgesteld. Wenst iemand zicb tot een boger
bedrag te verzekeren, dan kan dit slecbts worden toegejuicbt, maar bet zou niet
gerecbtvaardigd zijn, ook voor bet excedent de bijzondere bepaling van artikel
11 eerste lid te laten gelden. Dit zou immers bet sluiten van zulke verzekerin-
gen geenszins stimuleren, omdat bet extra-risico zijn weerslag in de premie zou
vinden."so

De beperking van de reikwijdte van artikel 11 WAM beeft tot gevolg dat
de eerste zin van deze bepaling, waarin de verzekeraar een beroep wordt
ontzegd op verweren die zijn recbtsverbouding met de verzekerde betreffen,
niet van toepassing is op scbaden die boven f 2.000.000,- komen. Dit leidt tot
een gecompliceerde situatie. Aan een benadeelde die bijvoorbeeld een schade
van f 6.000.000,- heeft geleden, kan ter zake van de eerste f 2.000.000,- niet
door de verzekeraar worden tegengeworpen dat er sprake was van rijden onder
invioed, welke gebeurtenis van dekking is uitgesioten. Daarentegen kan de
verzekeraar zicb ter zake van bet resterende bedrag if 4.000.000,-) in beginsel
wei op dit verweermiddel beroepen!"

79 N.R.H. van Essen, Adv.bl. 1934, biz. 97-101 en W. Noist Trenite, Adv.bl. 1934, p. 145-
146, steiden reeds een dergelijke regel voor. W.O. Belinfante, VA 1962, biz. 295, wijst
terecht op een onduideIijkheid van de zinsnede 'uit de wettelijke bepalingen omtrent de
verzekeringsovereenkomst': "Natuurlijk kunnen wei worden tegengeworpen bepalingen uit de
onderhavige wet zeIf: gestolen auto, schade aan door het schuidige motorrijtuig vervoerde
goederen, schade geleden door de bestuurder (... ), eigen risico, schade hoven de verzekerde
80m."
80 Tweede nota van wijzigingen, BHTK 1962-1963, 6342, nr. 10, biz. 5.
81 Zie ook 1.1. van der Wansem, a.w., p. 56-57. Volgens minister Beerman, HTK 1962-
1963, biz. 2235, herleeft dan "wat men zou kunnen noemen het natuurrecht van de verzeke-
raar om een beroep te kunnen doen op bedingen uit de polis. "
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In dit verband zij evenwel opgemerkt dat het eigen recht van het eerste
lid van artikel 6 WAM niet van toepassing is op schade die de in de verzeke-
ringsovereenkomst genoemde hoofdsom overschrijdt. De wel door de verzeke-
raar aan de benadeelde in te roepen verweermiddelen betreffen derhalve de
schade tussen f 2.000.000,- en de overeengekomen hoofdsom. In de praktijk is
deze verzekerde som vaak op f 5.000.000,- gesteld. Voor het voorbeeld heeft
dit tot gevolg dat de verzekeraar zich ter zake van het resterende schadebedrag
tot maximaal f 5.000.000,- op elk verweermiddel kan beroepen dat hij ook aan
de verzekerde kan tegenwerpen. Voor de laatste f 1.000.000,- is hij tegenover
de benadeelde echter iiberhaupt niet aansprakelijk."

De inbreuk die de tweede zinsnede van artikel 11 WAM maakt op de
reikwijdte van het artikel, is niet uit de Gemeenschappelijke Bepalingen
overgenomen. De Benelux-overeenkomst kent niet een dergelijke beperking op
de toepassing van artikel 11 GB, inhoudend de niet door de verzekeraar aan de
benadeelde in te roepen verweren. De Nederlandse wetgever meent evenwel dat
de door hem toegevoegde zinsnede niet in strijd is met de Benelux-overeen-
komst (1966): "de gemeenschappelijke bepalingen die daarbij behoren, zien
immers slechts op de verplichte verzekering. "83

Het is echter de vraag of dit argument ter zake dienend is. De Benelux-
wetgever beoogt met de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrij-
tuigen immers v66r aUes de belangen van de verkeersslachtoffers te waarbor-
gen. Het is in verband hiermee dat artikel 6 lid 1 GB een eigen recht regelt en
artikel 11 GB (vgl. artikel 11, eerste zin WAM), zonder enige beperking op de
reikwijdte ervan, bepaalt dat excepties die de verzekeraar aan zijn verzekerde
kan tegenwerpen niet tegen de benadeelden ingeroepen kunnen worden. Met
een beperking zoals verwoord in de tweede zin van het Nederlandse artikel 11
WAM zijn de benadeelden niet gediend; zij past derhalve niet bij de strekking
van de verplichte verzekering. Dit zou betekenen dat de tweede zinsnede van
artikel II WAM geen rechtvaardiging kan vinden in de Benelux-overeenkomst
en dus zonder rechtsgrond is.

§ 5.3 De Memorie van Toelichsing op artikel 11 WAM

De Memorie van Toelichting op artikel 11 WAM stelt dat de verzekeraar zich
jegens de benadeelde niet kan beroepen "op de nietigheden welke volgens het
Burgerlijk Wetboek iedere overeenkomst kunnen treffen of op de nietigheid
voortvloeiende uit artikel 251 Wetboek van Koophandel (verzwijging -CPR),
dan wei op een exceptie ontleend aan artikel 276 van dit wetboek (eigen schuld
-CPR). Evenmin staat hem een beroep open op een polisbeding dat de verzeke-
raar van zijn aansprakelijkheid zou ontheffen. Ais voorbeelden daarvan kunnen
worden genoemd: de niet-nakoming van artikel 8 van het ontwerp (mede-
delingsplicht -CPR), niet-betaling van de premie, het gebruik van het motorrij-

12 De benadeelde kan ter zake daarvan alleen de schadeveroorzaker zelf tot vergoeding
aanspreken.
83 Tweede nota van wijzigingen, BHTK 1962-1963,6342, nr. 10, bIz. 5.
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tuig voor een ander doel dan in de overeenkomst is voorzien, en veroorzaking
van het ongeval tengevolge van dronkenschap van de bestuurder of door
iemand die volgens de wet geen motorrijtuig mag besturen. Tenslotte zal de
verzekeraar tegenover de benadeelde evenmin een beroep kunnen ontlenen aan
formele excepties, voor zover een daartoe strekkend beding in de polis is
opgenomen, b. v. een arbitragebeding of een bewijsregeling. "84

Artikel 11 WAM brengt derhalve tot uitdrukking dat de rechtsbetrekking
tussen de verzekeraar en de verzekerde niet aan het succes van het eigen recht
van de benadeelde in de weg staat. De verbintenisrechtelijke relatie waarin de
verzekeraar verkeert met de benadeelde blijkt los te staan van zijn verbintenis
met de verzekerdel Hij is dan weI aan de verzekerde geen uitkering verscbul-
digd, het eigen recbt van de benadeelde moet hij honoreren. Hij kan zijn
aansprakelijkheid jegens de benadeelde aIleen nog ontkennen wanneer hij van
mening is dat "de scbade geen verband boudt met bet verzekerde risico,
bijvoorbeeld indien de verzekerde het ongeval heeft veroorzaakt met een niet
verzekerd motorrijtuig of indien de benadeelde overeenkomstig artikel 3 of 4 is
uitgesloten van bet recht op uitkering (... ). "S5 In deze gevallen komt de bena-
deelde immers iiberbaupt geen eigen recht toe. De door de benadeelde aange-
sproken verzekeraar kan tegenwerpen dat de schade niet eigen is aan het
motorverkeer, omdat bet niet in verband staat met de verkeersdeelname van het
motorrijtuig.P Hij kan zich er eveneens op beroepen dat de aansprakelijkheid
van degene die door diefstal of geweldpleging de macht over bet motorrijtuig
heeft verkregen niet door de WAM-verzekering is gedekt (artikel 3 WAM).
Tevens kan hij bet bestaan van het rechtstreeks vorderingsrecht betwisten door
er op te wijzen dat de verzekering geen dekking verJeent voor de aansprake-
lijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van het schadeveroor-
zakende motorrijtuig (artikel 4 WAM).

84 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, bIz. 12. Zie ook de toelichting op de Benelux-
overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 43-44.
8S MvT, t.a.p., biz. 12; toelichting op de Benelux-overeenkomst, t.a.p., bIz. 43-44. Zie ook
J.H. Wansink, Hb. Schadereg. Motorr., biz. 325-8/12.
86 Als voorbeeid van het geval waarin de schade geen verband houdt met het verzekerde
risico, noemt de toelichting op de Benelux-overeenkomst de situatie dat het schadeveroorza-
kende motorrijtuig niet door de verzekering was gedekt. De juistheid van dit voorbeeid kan
betwijfeld worden. In het geval waarin het schadeveroorzakende motorrijtuig niet over-
eenstemt met het in de polis aangeduide voertuig, bestaat er ilberhaupt geen verzekering voor
de aan het verkeer deelnemende wagen. Het slachtoffer ontbeert dan een eigen recht op
schadevergoeding wegens het ontbreken van een verzekeraar die de aansprakelijkbeid
overeenkomstig de wet dekt. Zie Hof Amsterdam 11 juni 1976, VR 1977, 69 (Waarborg-
fonds Motorverkeer/De Nieuwe Eerste Nederlandsche), waarin ten aanzien van een Opel
Kadett, kenteken 93-34-JX, een verzekering overeenkomstig de WAM was gesloten, maar
het ongevalsvoertuig het kenteken 79-81-JX droeg. Naar aanleiding van de vraag of het
Waarborgfonds schadevergoeding verschuldigd was, overwoog het Hof "dat, nu een verzeke-
ring met betrekking tot het motorrijtuig, gekentekend 79-81-JX, niet is tot stand gekomen,
het Fonds tevergeefs een beroep doet op art. II van de W.A.M., aangezien deze wetsbepa-
ling niet de strekking heeft een aansprakelijkheid te scheppen waar in het geheel geen
verzekeraar bestaat noch ook heeft bestaan."
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§ 5.4 Opzet

De Memorie van Toelichting op artikel 11 WAM sluit een beroep van de
verzekeraar jegens de benadeelde op artikel 276 K uit. De door de benadeelde
aangesproken verzekeraar kan het eigen recht op schadevergoeding derhalve
niet betwisten door te stellen dat bij van zijn uitkeringsplicht is ontheven
wegens 'eigen schuld van de verzekerde'. Deze opmerking lijkt terecht, bezien
in het licht dat (analoge) toepassing van artikel 276 K iiberhaupt niet strookt
met de aard van een aansprakeliikheidsverzekering." Het karakter van een
dergelijke verzekering brengt immers met zich mee dat schuld meeverzekerd is;
de aansprakelijkheidsverzekeraar kan daarom aan de verzekerde geen uitkering
weigeren op grond van diens verwijtbaar gedrag." Zelfs grove schuld, in de
zin van 'een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld,a9, vormt voor de
aansprakelijkbeidsverzekeraar geen grond om zich tegenover de verzekerde aan
zijn uitkeringsplicht te kunnen onttrekken.P'

Nu de aansprakelijkbeidsverzekering dekking verleent voor door schuld
van de verzekerde veroorzaakte schade en de verzekeraar aldus krachtens de
overeenkomst uitkering verschuldigd is, zal de WAM-verzekeraar eveneens
schadevergoeding moeten betalen. Net zo min als bij tegenover de verzekerde
een beroep op artikel 276 K kan doen, heeft hij deze mogelijkbeid jegens de
benadeelde. Het is evenwel de vraag of hij evenmin uitkering aan het verkeers-
slachtoffer kan weigeren, wanneer er sprake is van de zwaarste 'schuld-graad',
te weten opzet van zijn verzekerde.

Opzet, dat wil zeggen het willens en wetens handelen, kent verscbillende
gradaties. Te onderscheiden valt opzet met oogmerk, met zekerheidsbewustzijn

87 Zie voor analoge toepassing van de algemene verzekeringsrechtelijke bepalingen uit boek I
negende titel van het Wetboek van Koophandel: HR 13 juni 1975, NJ 1975, 509 (Amer-
centrale) en HR 10 december 1976, NI 1978, 114, m.nt. BW, AA 1977, bIz. 768, m.nt.
PAS (Auto in kanaaI).
88 Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 388; Scheltema-Mijnssen, a.w., bIz. 128; J.H.
Wansink, diss. 1987, bIz. 220-221.
89 HR 12 maart 1954, NJ 1955, 386, m.nt. ,HB, AA 1954, bIz. 175, m.nt. HB (Codam/Mer-
wede).
90 I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, bIz. 68-70; Scheltema-Mijnssen, a.w., p. 127; I.H.
Wansink, diss. 1987, bIz. 222-223. Zie ook Rb Amsterdam 20 mei 1970, S&S 1971, 30
(Reederij Koppe), waarin werd overwogen dat de aansprakelijkheidsverzekering de gevolgen
van grove schuld van de verzekerde niet uitsloot "en - gezien de strekking van de onder-
havige aansprakelijkheidsverzekering, welke ook van invloed kan zijn op belangen van buiten
de overeenkomst van partijen staande derden - valt niet in te zien waarom de verzekerde
gevolgen van eigen schuld zouden moeten worden begrensd door die van 'grove schuld' van
de verzekerde." Anders: Dorhout Mees-Wachter, a.w., nrs. 378, 389, hoewel deze
schrijvers later op dit standpunt zijn teruggekomen (Dorhout Mees, a.w., nrs. 179, 183 en
B. Wachter in annotatie bij HR 30 mei 1975, NJ 1976, 572, blz. 1752-1753 (Gebroken
bierglasl).
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en met waarschijnlijkheidsbewustzijn.91

Opzet met oogmerk en opzet met zekerheidsbewustzijn zijn de zwaarste
vormen van opzet. Zij houden in dat de wit van de schadeveroorzaker op het
toebrengen van schade gericht is respectievelijk bij de veroorzaker de weten-
schap bestaat dat de schade het zekere gevolg van zijn handelen is. In het alge-
meen wordt het verzekeren van deze vormen van eigen opzet onoirbaar geacht.
Iemand kan zich door het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet
onttrekken aan de gevolgen van het door hem beoogde dan weI het door hem
onderkende, zekere gevolg van zijn handelen. Regels van ongeschreven recht
brengen mee dat een verzekering tegen de gevolgen van opzet in strijd is met
de openbare orde en de goede zeden en derhalve als nietig beschouwd moet
worden. 92

Over de vraag of opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn verzekerbaar
is, moest de Hoge Raad in 1975 een beslissing nemen. In deze zaak was Muller
met zijn kornuiten uit het cafe van Bruggink gezet. Uit woede over deze
verwijdering gooide Muller een bierglas dat hij nog in zijn hand had tegen een
hek, waardoor glassplinters het oog van Bruggink verwondden. In het geding
ging het om de vraag of de aansprakelijkheidsverzekeraar van Muller voor dit
handelen dekkiog moest verlenen en derhalve tot uitkering verplicht was. De
verzekeraar meende van niet, want hij bad opzet, waaronder hij ook voor-
waardelijk opzet begreep (maar dat stond niet in de polis), uitdrukkelijk van
dekking uitgesloten. Het Hof verwierp dit verweer. De opzet-uitsluiting kon
geen betrekking hebben op voorwaardelijk opzet. Voorwaardelijk opzet werd
daarbij in die zin uitgelegd dat de dader de gevolgen van zijn strafbaar hande-
len, ook al had hij deze niet beoogd, redelijkerwijs had behoren te voorzien."

De Hoge Raad laat bet arrest van het Hof in stand, maar bij wijst er weI
op dat de door het Hof gegeven omschrijving van voorwaardelijk opzet "een in
ieder geval verzekerbare graad van schuld aanduidt". Vervolgens stelt hij dat
ook het voorwaardelijk opzet zoals de stratkamer dat hanteert -te weten
(geparafraseerd) dat de verzekerde zich willens en wetens blootstelt aan de
geenszins denkbeeldige kans dat door zijn handel en schade aan derden ont-
staat94

- verzekerbaar is. Omtrent deze vorm van opzet, in de zin van waar-
schijnlijkheidsbewustzijn, overweegt de Hoge Raad het volgende. "AI moge

91 Zie hierover: I.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 61-67; I.H. Wansink, diss. 1987, biz.
220-227.
92 De grondslag hiervoor was te vinden in artikel 14 AB: 'Door geene handelingen of
overeenkomsten, kan aan de wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrekking
hebben, hare kracht ontnomen worden.' Deze bepaling is bij de Wet van 28 december 1989,
Stb 1989, 616, afgeschaft. Er zij voorts op gewezen dat op de ongeschreven regel dat eigen
opzet onverzekerbaar is, een uitzondering bestaat wanneer aan het handelen, waarvan
schadetoebrenging het beoogde dan wei het zekere gevolg is, laakbare motieven ontbreken
(HR 11 juni 1937, NI 1938, 141, m.nt. EMM (Winkel en OomeS/Zimmem)). Ingeval van
een noodsituatie kan sprake zijn van het zogenaamde kleurloos opzet.
93 Hof 's-Hertogenbosch 21 mei 1974, te kennen uit HR 30 mei 1975, NI 1976, 572, m.nt.
BW, S&S 1975, 60 (Gebroken biergJas).
94 HR 9 november 1954, NJ 1955, 55, m.nt. WP (strafzaak) (Cicero).
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voor de toepassing van het strafrecht het opzet van de dader zich uitstrekken tot
in deze geest aan zijn daad verbonden gevolgen - een goede grond ontbreekt
om bij verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid de ongeschreven rechtsre-
gel, dat aansprakelijkheid voor door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte
schade, ook zonder uitsluiting bij de polisvoorwaarden, in het algemeen Diet
door de verzekering wordt gedekt omdat in zoverre de overeenkomst in strijd is
met de goede zeden en/of de openbare orde, uit te breiden tot schade door de
verzekerde aan een derde toegebracht met voorwaardelijk opzet naar de zojuist
vermelde omschrijving. ,,9S

Dit arrest heeft tot gevolg dat de verzekeraar de door de verzekerde aan
Bruggiok -met voorwaardelijk opzet- toegebrachte schade moest vergoeden.
De verzekerde had de kans op schade welbewust op de koop toegenomen en die
vorm van opzet acht de Hoge Raad verzekerbaar. Dit betekent dat ook de
WAM-verzekeraar ter zake van deze schade uitkeringsplichtig is. Hij kan in dit
geval Diet aan de benadeelde die over een eigen recht beschikt tegenwerpen dat
hij krachtens de verzekeringsovereenkomst geen uitkering verschuldigd is.
Voorwaardelijk opzet levert geen exceptie op die hij (tegen de verzekerde en
dus ook Diet) tegen de benadeelde kan inroepen." De vraag rijst of de verze-
keraar wel aan de benadeelde kan tegenwerpen, dat de verzekerde bij de
schadeveroorzaking met oogmerk en/of met zekerheidsbewustzijn heeft gehan-
deld? Deze opzet-vormen zijn immers onverzekerbaar. Wat is in dat geval de
positie van het verkeersslachtoffer?

Deze vraag deed zich voor toen ene Van Hyfte met zijn motorrijtuig
opzettelijk tien --op het parkeerterrein van het Academisch Ziekenhuis te
Gent- geparkeerde personenwagens ramde. De benadeelden vorderden schade-
vergoeding van de WAM-verzekeraar bij wie het schadeveroorzakende motor-
rijtuig was verzekerd. Omtrent de vraag of de verzekeraar zich er in dit geval
tegenover de benadeelden op kon beroepen dat de schade het beoogde dan weI
het zekere gevolg was van het handelen van de verzekerde, overweegt het
Benelux Gerechtshof: "dat art. 3 GemeenschappeIijke Bepalingen, dat de strek-
king van de verzekering bepaalt, geen enkele beperking bevat wat betreft de
grond van de aansprakeJijkheid van de verzekerde; dat de verzekering ter
bescherming van de benadeelde dient en hem, krachtens art. 6 van voormelde
bepalingen, een eigen recht tegen de verzekeraar geeft; O. dat de Gemeen-
schappelijke Toelichting bij die bepalingen, wat betreft art. II, erop wijst dat
die bescherming Diet ten volle doel zou treffen indien de excepties, die de
verzekeraar aan zijn verzekerde kan \tegenwerpen, ook aan de slachtoffers
zouden kunnen worden tegengeworpen. "97 De WAM-verzekeraar kan het

9' HR 30 mei 1975, NI 1976, 572, m.nt. BW, S&S 1975, 60 (Gebroken bierglas).
96 Dit is niet anders wanneer in de polis deze opzet-vorm van dekking wordt uitgesIoten. De
Memorie van Toelichting op artikel 11 WAM sluit immers een beroep op een polisbeding dat
de verzekeraar van zijn aansprakelijkheid zou ontheffen uit.
1J7 BenGH 19 februari 1988, NJ 1988, 677, VR 1988, 141, m.nt. HThB (De Volksverzeke-
ring/Van Hyfte), verklaart voor recht dat opzet van de verzekerde om schade te veroorzaken
aan derden door middel van een motorrijtuig geen exceptie oplevert die door de verzekeraar
aan de benadeelde kan worden tegengeworpen.
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rechtstreeks vorderingsrecht derhalve niet betwisten met een beroep op het
opzettelijk, in de zin van met oogmerk of zekerheidsbewustzijn, handelen van
de verzekerde. In deze gevallen zal hij het verkeersslachtoffer schadeloos
moeten stellen.

Het voorgaande doet de vraag rijzen of de verzekeraar in zijn verhouding met
de verzekerde dekking verleent voor gedragingen van deze laatste, waarvan
schade het beoogde of zekere gevolg is. Wijkt de WAM-verzekering, met
andere woorden, af van de opvatting dat de aansprakelijkbeidsverzekering nietig
is wanneer zij dekking verleent voor deze zware vormen van opzet?

De toelichting op de Benelux-overeenkomst (1966) nam dit destijds
inderdaad aan: "Volgens de tekst van het ontwerp moet de verzekering ook
dekking geven in geval van opzet van de verzekerde, aangezien de tekst geen
enkele beperking bevat wat betreft de grond van diens aansprakelijkheid.v"
Deze dekking zou gerechtvaardigd worden doordat de WAM-verzekering v66r
alles tot bescherming van de belangen van de verkeersslachtoffers strekt.

Het is evenwel niet aannemelijk dat de WAM een uitzondering vormt op
de ongeschreven rechtsregel dat door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte
schade onverzekerbaar is.99 Dit kan hieruit afgeleid worden dat de toelichting
op de Benelux-overeenkomst aan de verzekeraar, die de benadeelde in een
dergelijk geval schadeloos heeft gesteld, een recht van verhaal toekent tegen de
verzekerde die schuld, waaronder ook opzet verstaan dient te worden, aan het
ongeval heeft.l'" Sinds 1984 is dit verhaalsrecht in de wet -artikel 15 lid 1
WAM- geregeld. Zou de verzekering daarentegen dekking verlenen voor
opzet met oogmerk of zekerheidsbewustzijn, dan zou daarbij geen regresmoge-
lijkheid passen. Er moet dan ook aangenomen worden, dat de WAM-verzeke-
ring geen dekking biedt voor de beoogde schadeveroorzaking of de schadetoe-
brenging die het zekere gevolg is van het handelen van de verzekerde. De
reden daarvoor is gelegen in de openbare orde en de goede zeden.

§ 5.5 Opgevoerde bromfiets

Artikel 11 WAM speelt een belangrijke rol bij de kwestie van de opgevoerde
brom- (of snor)fiets. Dit betreft de gevallen waarin de bezitter of houder van

98 Toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 38. Zie ook de toelichting
op bet Ontwerp-verdrag, BHTK 1952-1953,2996, nr. 1, blz. 16; J.C. van Laer, VA 1956,
biz. 125. J.Ev.M. Lippmann, diss. 1951, biz. 67, meent dat "zeker wanneer de derde
rechtstreeks gaat optreden in een rechtsfiguur, waaraan ook verzekeraar en verzekerde deel-
nemen, (... ) de verhoudingen zodanig kunnen komen te liggen, dat van ongeoorloofdheid van
een overeenkomst, waarbij de verzekerde ook voor zijn 'opzet' gedekt wordt of liever,
waarbij de derde ook in gevallen a1s deze bij de verzekeraar zaI kunnen aankloppen tot
schadeloossteUing, geen sprake meer behoeft te zijn. "
99 In dezelfde zin: H.A. Bongers, a.w., biz. 106; Dorhout Mees-Wachter, a.w., nr. 701;
J.H. Wansink, diss. 1987, biz. 228.
100 Toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 38. Zie ook de toelichting
op het Ontwerp-verdrag, BHTK 1952-1953,2996, nr. 1, biz. 16.
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een bromfiets overeenkomstig de WAM een verzekering heeft gesloten, maar
vervolgens -vaak naar aanleiding van een ongeval waarbij deze bromfiets
betrokken is- aan het licht komt dat de cylinderinhoud meer bedraagt dan de
toegestane 50 cc en dat het motorrijtuig sneller kan dan de toegestane 45
kmlU.IOI Deze opgevoerde bromfiets valt dan onder de defmitie van 'motor-
fiets', zodat een kenteken en een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 9 lid 1
WVW vereist is. Voorts onderscheidt een motorfiets zich van een bromfiets
doordat de bestuurder in het bezit van een rijbewijs moet zijn en niet op het
fietspad mag rijden. Naar aanleiding van een door een dergelijke opgevoerde
bromfiets veroorzaakt ongeval doet zich de vraag voor of de benadeelde
ingevolge artikel 6 lid 1 WAM een eigen recht heeft jegens de WAM-verzeke-
raar van dat voertuig. Of kan de verzekeraar zich er in een dergelijk geval op
beroepen "dat met betrekking tot een motorfiets waarvoor een kenteken is
vereist geen verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen" 102?

Het Hof Amsterdam honoreerde dit verweer van de verzekeraar en wees
de rechtstreekse vordering van de benadeelde af wegens het ontbreken van een
verzekering ingevolge de WAM. "Nu de onderhavige verzekering juist uitdruk-
kelijk en - blijkens de inhoud van de voorwaarden - wezenlijk een brom-
fietsverzekering is, zal zij niet kunnen bestaan voor een object, hoe ook aange-
duid, zolang dit geen bromfiets is. Alsdan ontbreekt immers het voorwerp der
verzekering. ,,103

Tegen dit arrest voerde het cassatiemiddel terecht aan dat het te verzeke-
ren motorrijtuig voldoende geindividualiseerd was door de vermelding van het
merk, bouwjaar en framenummer. Door deze kenmerken was het duidelijk op

101 Zie artikel 1 sub d WVR en artike1 1 sub i RVV 1990 voor de omschrijving van
'bromfiets'. Kenmerkend is 1) een verbrandingsmotor met een maximale cylinderinhoud van
50 cc of een electromotor gecontrueerd voor een maximale snelheid van 45 km per uur, 2)
de afwezigheid van een gesloten carrosserie en 3) de aanwezigheid van twee of drie wielen.
Tot het Besluit van 8 mei 1985, Stb 1985, 246, i.w.tr. 16 mei 1985, diende een bromfiets
voor fietsen normale eigenschappen, zoals trappers, te bezitten.
102 Dit verweer werd gevoerd in Hof Amsterdam 7 juni 1984, VR 1984, 136, ook te kennen
uit HR 23 mei 1986, NI 1986, 656, VR 1987, 81 (De GoudselWinterthur).
IOJ 'Voorwerp van verzekering' lijkt hier verward te zijn met het begrip 'verzekerd voor-
werp', wat gevaarsobject betekent. Het Hof beschouwt de bromfiets als gevaarsobject. Dit is
onterecht, want het gevaarsobject of verzekerd voorwerp is "het voor menselijke beheersing
vatbare stoffelijke object (art. 3:2 NBW), dat als gevolg van het evenement verloren kan
gaan of beschadigd worden" (Scheltema-Mijnssen, a.w., biz. 150). Bij een brandverzekering
is dat bijvoorbeeld het huis dat blootstaat aan het brandgevaar. Een aansprakelijkheidsver-
zekering kent daarentegen geen gevaarsobject (zie Scheltema-Mijnssen, a.w., biz. 1l4; I.H.
Wansink, diss. 1987, biz. 217-219). Ook wanneer het Hof Amsterdam met 'voorwerp van
verzekering' het verzekerd belang heeft bedoeld, is de formulering onjuist. Hieronder wordt
verstaan "het vermogensactief dat, wanneer het gevaar zich verwezenlijkt, voor de verzeker-
de verloren zou kunnen gaan of door hem niet zou kunnen worden verkregen." (Scheltema-
Mijnssen, a.w., biz. 149). Bij een aansprakelijkheidsverzekering is dat het gehele vermogen
van de verzekerde dat met een schuld 'verrijkt' wordt door zijn schadeveroorzakende
gedraging; het voorwerp van verzekering c.q. verzekerd belang is derhalve niet de bromfiets
(zie ook I.H. Wansink, diss. 1987, blz, 160-163).
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welk motorrijtuig de verzekering betrekking bad en kon derbalve aangenomen
worden dat tussen partijen een verzekeringsovereenkomst tot stand was geko-
men.P' Daaraan deed niet af dat bet voertuig ten tijde van bet ongeval in een
andere categorie viel (namelijk motorfiets) dan toen bet verzekerd werd (brom-
fiets).105 De aard van bet motorrijtuig is slecbts van belang voor de beoorde-
ling van bet risico, te weten bet aansprakelijkheidsrisico van de verzekerde
voor bij bet gebruik van bet verzekerde motorrijtuig mogelijk te veroorzaken
schade.P" De boedaoigbeid van bet voertuig speelt, met andere woorden,
aIleen een rol bij de vraag of de verzekeraar zijn aansprakelijkheid tegenover
de benadeelde oiet zou kunnen ontkennen door een beroep te doen op ofwel
verzwijging van eigenscbappen die de bromfiets reeds v66r bet sluiten van de
verzekering bezat en die voor de verzekeraar van doorslaggevend belang
waren, ten gevolge waarvan de verzekeringsovereenkomst vemietigbaar is
(artikel 251 K); ofwel risico-verzwaring doordat na bet sluiten van de verzeke-
ring wijzigingen aan de bromfiets zijn aangebracht waardoor bet verzekerde
risico is verzwaard, ten gevolge waarvan de verzekeraar van zijn uitkerings-
plicbt wordt ontheven (mits een daartoe strekkend beding in de verzekerings-
overeenkomst is opgenomen).

Naar aanleiding van bet cassatieberoep dat tegen bet arrest van bet Hof

104 Was er evenwel geen verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen, dan kon de benadeel-
de zich niet tot de verzekeraar van de aansprakelijke persoon wenden. Artikel 6 lid 1 WAM
veronderstelt een verzekering die aan de vereisten van artikel 3 WAM beantwoordt.
lOS Vgl. Hof 's-Gravenhage 20 januari 1983, VR 1983, 58 (Winterthur/Haaglanden). Dit Hof
stelde zich op het standpunt dat het motorrijtuig, ondanks de wijzigingen, het verzekerde
voertuig was en "dat het verweer van appellante (verzekeraar), dat dat motorrijtuig op 28
maart 1979 geen bromfiets, maar een kentekenplichtig motorrijtuig was, voor het besturen
waarvan een rijbewijs verplicht was, en dat zij nimmer een verzekering voor een kenteken-
plichtig motorrijtuig met Belhaj heeft afgesloten, een verweer is, dat zij mogelijk jegens
Belhaj (zijnde de verzekeringnemer) zou kunnen voeren, doch dat (... ) naar 's Hofs oordeel
een verweer is als bedoeld in art. 11 lid 1 W.A.M., zodat zij dit niet aan geintimeerde kan
tegenwerpen." H. Cousy, Enkele beschouwingen over het mechanisme van de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, getllustreerd aan de hand van de controverse
over de opgejolae bromfietsen, Jura Falconis 1983-1984, bIz. 401-421, meent dat de kwestie
van de opgevoerde bromfiets benaderd moet worden vanuit een belangenafweging omtrent de
vraag of de verzekeraar dan wei het Waarborgfonds het risico moet dragen dat het verzeker-
de motorrijtuig achteraf wordt opgevoerd. Hij acht het arrest van het Hof 's-Gravenhage
"geheel correct".
106 Volgens HR 6 november 1992, VR 1993, 73 (Van SpanjelGroep Josi), is met de aandui-
ding 'bromfiets' de aard van het motorrijtuig nog niet gegeven. Dit begrip heeft geen vaste
betekenis en kan gezien de definitie in het RVV ruim uitgelegd worden. "Daardoor is
mogelijk dat tussen verzekeraar en verzekeringnemer bij het sluiten van de verzekering
uiteenlopende voorstellingen bestaan omtrent de aard van het motorrijtuig. Het antwoord op
de vraag of in dat geval al dan niet een verzekeringsovereenkomst is tot stand gekomen,
hangt in beginsel af van wat verzekeraar en verzekeringnemer over en weer hebben ver-
klaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in
de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeIeid." Zie over
dit arrest: M.P. Bart, De bromfietsverzekering, Enkele opmerkingen over misverstand,
verzwijging en risicoverzwaring, VR 1993, biz. 129-134.
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Amsterdam was ingediend, stelt de Hoge Raad deze vraag in prejudiciele vorm
aan bet Benelux Gerecbtsbof. Hij vraagt of "de verzekeraar die een overeen-
komst sluit ter dekking van de burgerrecbtelijke aansprakelijkbeid waartoe een
bepaalde - met merk, bouwjaar en framenummer aangeduide - bromfiets in
bet verkeer aanleiding kan geven, aan de benadeelde (kan) tegenwerpen dat dit
voertuig op bet tijdstip van bet sluiten van de verzekering geen bromfiets was
of dat dit voertuig deze boedanigheid op een later tijdstip v66r de aanrijding
beeft verloren." 107Het Benelux Gerechtsbof beantwoordt deze vraag in ont-
kennende zin.108 Uit artikel 11 GB en WAM vloeit namelijk voort dat de
geldigbeid van de verzekeringsovereenkomst of de omvang van de dekking bet
eigen recbt van het verkeersslachtoffer niet regardeert. De verzekeraar kan
daarom tegenover de benadeelde geen beroep doen op de omstandigheid dat aan
de bromfiets wijzigingen zijn aangebracht waardoor deze ten tijde van bet
aangaan van de verzekering of op een later tijdstip docb v66r bet ongeval zijn
boedanigbeid beeft verloren en onder de kwalificatie 'motorfiets' begrepen moet
worden. Hem komt, met andere woorden, geen beroep op verzwijgingf"
respectievelijk (een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen beding om-
trent) risico-verzwaring toe. Oit betekent dat de verzekeraar de verkeersscbade
aan de benadeelde moet vergoeden, ook al is de verzekering in zijn verbouding
met de verzekerde vernietigbaar of biedt zij onvoldoende dekking.

Het Benelux-Gerecbtsbof zoekt de rechtvaardiging voor deze opvatting in
de doelstelling van de Benelux-overeenkomst (1966): bet waarborgen van de
recbten van de slacbtoffers van bet gemotoriseerde verkeer. Met bet oog daarop
regelen de Gemeenscbappelijke Bepalingen een verzekeringsplicbt, omschrijven
de Bepalingen wat de verzekering moet dekken, geven ze een limitatieve
opsomming van de uitsluitingen, geven ze de benadeelde een eigen recbt en
beperken ze de verweren die de verzekeraar tegen de benadeelde kan inroepen.
Uit dit systeem blijkt "dat de pp. bij de Benelux-Overeenkomst bet belang van
een zo effectief mogelijke bescberming van de verkeersslacbtoffers zwaarder
bebben willen laten wegen dan bet belang van de verzekeraars om de risico's
welke zij ovememen, te kunnen begrenzen." 110Oit brengt mee dat de verze-
keraar bet eigen recbt van de benadeelde moet bonoreren, ongeacbt zijn verbin-
tenisrecbtelijke verbouding met de verzekerde. Dat in deze laatste verbouding
de verzekering vernietigbaar is wegens verzwijging of dekking ontbreekt
wegens risico-verzwaring (mits een daartoe strekkend beding in de verzeke-
ringsovereenkomst is opgenomen), doet er Diet aan af dat de verzekeraar tegen-
over de benadeelde aansprakelijk is voor de door deze geleden verkeersscbade.

In dit verband zij er op gewezen dat de aansprakelijkbeid van de verzeke-

107 HR 23 mei 1986, NJ 1986, 656, VR 1987, 81 (De GoudselWinterthur).
108 BenGH 15 februari 1988, NJ 1988, «n, m.nt. G, VR 1988, 43, m.nt. HAB (De Goud-
selWinterthur); HR 3 juni 1988, NJ 1988, 806, VR 1988, 98 (De GoudselWinterthur). In
deze1fdezin: BenGH 19 februari 1988, NJ 1988, sos (Asselman/Lauvrijs).
109 Dit voigt ook expliciet uit de MvT, BHTK 1960-1961,6342, nr. 3, biz. 12.
110 Aldus BenGH 15 februari 1988, NJ 1988, en, m.nt. G, VR 1988, 43 m.nt. HAB (De
GoudselWinterthur). In dezelfde zin: BenGH 19 februari 1988, NJ 1988, soa (Assel-
man/Lauvrijs).
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raar tegenover de benadeelde een verzekering veronderstelt die betrekking heeft
op het schadeveroorzakende motorrijtuig. En het is juist op dit ontbreken van
de verzekering of dekking, waarop de verzekeraar in bovengenoemde situatie
een beroep beoogt te doen. Het Benelux Gerechtshof lost dit probleem op door
aan te nemen dat de omstandigheid dat in de verhouding tussen de verzekeraar
en de verzekerde de verzekeringsovereenkomst naar de regels van het gemene
recht niet geldig is of onvoldoende dekking geeft'!', het bestaan van een
dergelijke verzekering ten opzichte van de benadeelde niet in de weg staat. In
de verhouding tussen de verzekeraar en de benadeelde wordt derhalve aangeno-
men dat de voor het bestaan van het eigen recht vereiste verzekering is geslo-
ten.112 De aansprakelijkheid van de verzekeraar is gebaseerd op het feit dat de
verzekering in de relatie met de benadeelde aan het bepaalde in artikel 3 WAM
(artikelen 2 § 2 en 3 Gemeenschappelijke Bepaliogen) beantwoordt. Het is
immers aan de hierin omschreven verplichte dekking dat artikel 6 lid 1 WAM
het bestaan van het eigen recht verbindt. Zonder dat wettelijke of contractuele
dekkingsuitsluitingen (met uitzondering van die in artikel 3 en 4 WAM ge-
noemd) er aan in de weg staan, geeft de wet de benadeelde een eigen recht
wanneer de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het
motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven.

De beperking van de verzekeraar om zich tegenover de benadeelde te
beroepen op vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst (wegens
bijvoorbeeld verzwijging) of het ontbreken van dekking (op grond van bijvoor-
beeld risico-verzwaring), wordt verklaard doordat de verzekeraar het in artikel
3 WAM omschreven risico dekt. Hieraan doet volgens het Benelux Gerechtshof
niet af "dat de verzekeraar weI aan de benadeelde zal kunnen tegenwerpen _
binnen de door art. 12 (vgl. artikel 13 WAM -CPR) getrokken grenzen - de
beeindiging, de nietigverklaring, de ontbinding en de schorsing van de overeen-
komst of van de dekking, een en ander in de zin van par. 1 van dit arti-
kel. 11113 De verzekeraar kan het eigen recht derhalve slechts met een beroep
op de beeindiging, etc. van de verzekering of van de dekking afwijzen ,
wanneer dit binnen de grenzen van artikel 12 GB (artikel 13 WAM) geschiedt;
dat wit zeggen dat de na-risico termijn van zestien dagen verstreken moet zijn.

111 Ret Benelux Gerechtshof maakt hierop een uitzondering ingeval van een toegestane
uitsluiting als bedoeld in artikel 4 GB (W AM). Hierbij dient echter ook artike1 3 WAM
genoemd te worden. In deze gevallen ontbeert de benadeelde immers eveneens een eigen
recht. Zie hoofdstuk 4.
112 VgI. BenGH 15 december 1989, NJ 1990, 284, VR 1990, 62 (N.P./Reyniers), waarin het
Hof aanneemt dat het rechtstreeks vorderingsrecht bestaat "66k indien in de verhouding
tussen verzekeraar en verzekerde eerstbedoelde volgens het op de verzekeringsovereenkomst
toe te passen nationale recht wegens de hiervoor (... ) genoemde omstandigheid niet tot
uitkering verplicht is. "
113 BeDGH 15 februari 1988, NJ 1988, 607, m.nt. G, VR 1988, 43 m.nt. HAB (De Goud-
se/Winterthur). In dezelfde zin: BenGH 19 februari 1988, NJ 1988, 608 (Asselman/Lau-
vrijs).
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Indachtig dit gegeven dienen dan ook de door Van der Grinten!" gestelde
vragen beantwoord te worden. De vraag of in een bromfietsverzekering met
werking tegenover de benadeelde een bepaling opgenomen kan worden, inhou-
dende dat de overeenkomst eindigt of wordt geschorst zodra het verzekerde
voertuig motorfiets wordt, dient in bevestigende zin beantwoord te worden
indien de beeindiging of schorsing is vastgelegd v66rdat het ongeval heeft
plaatsgevonden. De beeindiging of schorsing van de verzekeringsdekking
•ontnemen , de benadeelde aIleen zijn eigen recht, wanneer het ongeval na de
na-risico termijn heeft plaatsgevonden. Dit onderscheid is ook van belang voor
de beantwoording van de door Van der Grinten opgeworpen vraag of de verze-
keraar, wanneer de overeenkomst het opvoeren van de verzekerde bromfiets
verbiedt, ontbinding kan vorderen en dit vervolgens aan de benadeelde kan
tegenwerpen. Ontbinding van de overeenkomst ontheft de verzekeraar aIleen
dan van zijn schadevergoedingsplicht tegenover de benadeelde, als de na-
risicotermijn van zestien dagen reeds verstreken is.

Hoewel het schadeveroorzakende motorrijtuig door de aangebrachte wijzigingen
niet (meer) beantwoordt aan de in de polis omschreven bromfiets, staan de
gevolgen van deze wijzigingen ten aanzien van de geldigheid van de verzeke-
ring of de omvang van de dekking niet aan het bestaan van het eigen recht van
de benadeelde in de weg. Dat er in feite geen dekking bestaat, doet door het
bepaalde in artikel 11 WAM niet af aan de schadevergoedingsplicht van de
verzekeraar tegenover de benadeelde. Dit is echter anders in de rechtsbetrek-
king met de verzekerde. Tegenover deze laatste kan de verzekeraar zich er wel
op beroepen dat de bromfiets ten tijde van het aangaan van de verzekering een
andere hoedanigheid bezat, of dat de eigenschappen van de bromfiets naderhand
doch v66r het ongeval zijn gewijzigd. In deze gevallen is de verzekering
vernietigbaar wegens verzwijging respectievelijk de verzekeraar wegens risico-
verzwaring (mits een daartoe strekkend beding in de verzekeringsovereenkomst
is opgenomen) van zijn uitkeringsplicht ontheven. Brengt dit mee dat van de
schadeveroorzaker die de bromfiets heeft opgevoerd zonder dit ten tijde van het
sluiten van de verzekering of nadien aan de verzekeraar mede te delen, gezegd
kan worden dat hij aan het verkeer heeft deelgenomen 'zonder dat een verzeke-
ring is gesloten, welke beantwoordt aan de bij deze Overeenkomst behorende
Gemeenschappelijke bepalingen' (artikel 8 § 2 Benelux-overeenkomst (1966»?
Indien deze vraag bevestigend wordt antwoord heeft de schadeveroorzaker een
stratbaar feit gepleegd.

In 1989 werd bovengestelde vraag aan het Benelux Gerechtshof voorge-
legd. In zijn antwoord gaat het Hof er van uit dat "ingeval een risicoverzwaring
die voortvloeit uit het opvoeren van het motorvermogen van het verzekerde
motorrijtuig, v66r dan weI na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst voor
de verzekeraar is verzwegen, de daaraan in de verhouding tussen verzekeraar
en verzekerde te verbinden rechtsgevolgen" niet hun regeling vinden in de

114 W.C.L. van der Grinten in annotatie bij BenGH 15 februari 1988, NJ 1988, 607, biz.
2144, l.k. (De GoudselWinterthur).
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Gemeenschappelijke Bepalingen. Vervolgens wijst het Hof er op, dat de verze-
kering waarop artikel 8 van de Benelux-overeenkomst het oog heeft, de in
artikel 2 § 1 GB bedoelde verzekering is. Hiervan wordt aangenomen dat zij
aan het bepaalde in artikel 2 § 2 en 3 GB (artikel 3 WAM) dient te beantwoor-
den. "0. dat hetzelfde geldt voor de uitleg van de in art. 8 § 2 onder 1 ge-
noemde Benelux-Overeenkomst voorkomende woorden 'een verzekering (... ),
welke beantwoordt aan de bij deze Overeenkomst behorende Gemeenschappelij-
ke Bepalingen', waarbij opmerking verdient dat het de nationale wetgevers vrij
staat een verdergaande stratbepaling in te voeren. "lIS

Wanneer derhalve in de verhouding tussen de benadeelde en de verzeke-
raar gezegd kan worden dat de verzekering de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid dekt waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, kan
de verzekerde niet verweten worden dat het motorrijtuig Diet overeenkomstig de
WAM verzekerd is. Ondanks dat het feit dat de bromfiets is opgevoerd voor de
verzekeraar aanleiding vormt tot een beroep op vernietigbaarheid van de
verzekering wegens verzwijging (artikel 251 K) of ontheffing van zijn uitke-
ringsplicht wegens risico-verzwaring (mits een daartoe strekkend beding in de
verzekeringsovereenkomst is opgenomen), is er geen sprake van een overtre-
ding van artikel 30 WAM. Van de verzekeringsplichtige kan immers Diet
gezegd worden dat hij een motorrijtuig op een weg doet rijden of laat staan of
toelaat dat daarmede op een weg wordt gereden of gestaan, of buiten een weg
met een motorrijtuig deelneemt of toelaat dat daarmede wordt deelgenomen aan
het verkeer of op een terrein zonder dat hij voor dat motorrijtuig een verze-
kering overeenkomstig deze wet heeft gesloten en in stand gehouden.

§ 5.6 Beperkingen in de polisvoorwaarden

Volgens de Memorie van Toelichting op artikel 11 WAM kan de verzekeraar
zich tegenover de benadeelde Diet beroepen op in de verzekeringsovereenkomst
opgenomen bedingen tengevolge waarvan hij van zijn uitkeringsplicht is onthe-
yen. Een voorbeeld van een in de polisvoorwaarde geformuleerde beperking op
de verzekeringsdekking is het geval waarin de dekking beperkt wordt tot een
straal van 20 km van de woonplaats of woning van de verzekerde. Wat is nu de
positie van de benadeelde wanneer de verzekerde buiten dit territoir een
ongeval veroorzaakt?!" Een ander voorbeeld is de verzekeringsovereenkomst

115 BenGH 15 december 1989, NJ 1990, 284, VR 1990, 62 (N.P.lReyniers).
116 In HR 15 maart 1966, NJ 1967, 438, m.nt. Enschede, VR 1966, 43, m.nt. Besier (straf-
zaak) wordt overwogen dat de beperking ingevolge artike1 11 WAM niet aan de benadeelde
tegengeworpen lean worden, "hetgeen met zich brengt dat die beperkingen geen afbreuk
vermogen te doen aan het door de verzekering gedekt zijn van de burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid in de zin van art. 2, lid 1, van die wet (thans artikel 3 lid 1 WAM -CPR)." Vgl.
de kritiek van A. Bockwinke1, Ondermaatse w.a-verzekering motorrijtuigen, VR 1968, biz.
49-54 en de reactie hierop van B.F.N. BOeker, Ondermaatse verzekering of ondermaasse
wet?, VR 1968, blz. 149-152. Hoewel de uitkomst van dit arrest bevredigend is, zal
tegenwoordig waarschijnlijk een redenering gevolgd worden overeenkomstig die van het
Benelux Gerechtshof met betrekking tot de opgevoerde bromfiets. Dat wil zeggen dat bet
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waarin een zogenaamd exclusief besturen-beding is opgenomen. Dit houdt in
dat aIleen de burgerrecbtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar is gedekt, met
uitsluiting van iedere andere bestuurder. Stel dat het motorrijtuig waarop deze
verzekering betrekking heeft bij een verkeersongeval betrokken raakt en daarbij
aan derden schade berokkent, maar ten tijde van het ongeval bestuurd werd
door een ander dan de eigenaar. Hebben de in deze voorbeelden genoemde
benadeelden een eigen recht jegens de WAM-verzekeraar die zicb dan niet op
in de polis geformuleerde voorwaarden kan beroepen of zijn deze verzekeringen
niet overeenkomstig de WAM gesloten ten gevolge waarvan artikel 6 lid 1
WAM toepassing mist?

Bij de beantwoording van deze vraag is bet van belang vast te stellen of
de verzekering aan de vereisten van artikel 2 en 3 GB (artikel 3 WAM) beant-
woordt. Wanneer zij namelijk de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt
waartoe bet motorrijtuig in bet verkeer aanleiding kan geven, heeft zij tegen-
over de benadeelde te gelden als een verzekering als bedoeld in de GB (en de
WAM). Oat zij in feite onvoldoende dekking biedt doordat de verzekeraar in
zijn verhouding met de verzekerde bet verzekerde risico contractueel heeft
beperkt, doet dan niet af aan het bestaan van het eigen recht jegens de verzeke-
raar. In het eerste voorbeeld kan inderdaad aangenomen worden dat de verzeke-
ring bet verkeersrisico als bedoeld in artikel 3 WAM dekt. Dit geldt ecbter niet
voor de verzekering die bet exclusief besturen-beding bevat. In dat geval kan
niet gezegd worden dat zij dekking verleent voor de burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid van de eigenaar, van iedere bouder, van iedere bestuurder van bet
verzekerde motorrijtuig en van iedere vervoerde persoon. Tocb verbindt het
Benelux Gerecbtshof bier niet de conclusie aan dat de Gemeenschappelijke
Bepalingen toepassing missen. "Immers (... ) het 'beding van exclusief gebruik'
(neemt niet weg) dat de onderhavige verzekeringsovereenkomst volgens de
feitenrecbter er een is waarbij burgerrechtelijke aansprakelijkheid is gedekt
waartoe het motorrijtuig waarmee het verkeersongeval is veroorzaakt, aanlei-
ding kan geven. "117

Wanneer in de verbouding tussen de benadeelde en de verzekeraar
aangenomen kan worden dat er een verzekering bestaat die voor bet verkeersri-
sico dekking verleent, komt de benadeelde, ongeacht bet verwezenlijkt zijn van
een contractuele uitsluiting, een eigen recht toe. Dit doet de vraag rijzen of een
dergelijke uitsluiting in een zodanig geval nietig wordt geacht. Het Benelux Ge-
rechtshof beantwoordt deze vraag , verwijzend naar artikel 13 GB (artikel 16
WAM), in ontkennende zin. IngevoIge deze bepaling zijn de Gemeenschap-
pelijke Bepalingen (en dus ook de WAM) van dwingend recht; er kan slecbts

bestaan van de verzekeringsovereenkomst, als verondersteld in artikel 6 GB en WAM, tegen-
over de benadeelde wordt aangenomen, wanneer zij voldoet aan de vereisten van artikel 2 en
3 GB (artikel 3 WAM). Anders: H. Orion, VA 1963, bIz. 151, die aan de WAM-verzeke-
ring de eis stelt "dat de positieve dekJring van de verzekering z6 is, dat de benadeelde
daaraan een actie tegen de verzekeraar kan ontlenen. Een verzekering die slechts de ongeval-
len in een provincie zou omvatten, voldoet daaraan niet (... )."
JI7 BenGH 30 november 1990, NJ 1991,472, m.nt. MMM, VR 1991, 85, Vrb 1991, bIz. 22
(SchonslLecok) .
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van de wet afgeweken worden, indien zij de bevoegdheid daartoe zelf creeert.
Het Hof vervolgt dan, dat "noch artikel 13 noch een andere gemeenschappelijke
bepaJing de nietigheid voorschrijft van de afwijkende bedingen welke in strijd
met dat voorschrift in een verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen, doch uit
de GemeenschappeJijke ToeJichting m.b.t. dat artikel blijkt, dat zodanige
bedingen die ten doel mochten hebben de rechten van benadeelden te beknotten,
met aan dezen lrunnen worden tegengeworpen." 118 Dit laatste (het met aan de
benadeelde kunnen tegenwerpen van polisvoorwaarden) voIgt ook al uit artikel
11 WAM. Ben contractuele beperking van het in artikel 3 WAM voorgeschre-
yen verplicht te verzekeren risico staat derhalve noch aan het bestaan, noch aan
het succes van het eigen recht in de weg.

§ 5. 7 Eigen risico

De verzekeraar kan zijn verplichting tot schadevergoeding beperken door een
eigen risico bedrag in de verzekeringsovereenkomst op te nemen. Dit brengt
mee dat de verzekerde de schade tot een bepaald bedrag zelf moet betalen.
Alles wat meer is dan dit bedrag wordt door de verzekeraar vergoed (met als
maximum de overeengekomen verzekerde som). Met deze persoonlijke bijdrage
beoogt de verzekeraar zijn verzekerde tot voorzichtigheid aan te manen bij het
besturen van de auto en het uitkiezen van de bestuurder.!" De wetgever
meende evenwel dat het verkeersslachtoffer niet door dit eigen risico-beding
benadeeld mag worden. Voorkomen moest worden dat het slachtoffer een
"enigszins belangrijke schade met zou kunnen verhalen."I20 Artikel 5 WAM
bepaalt daarom dat de verzekeraar jegens de benadeelde gehouden blijft tot
betaling van de schadeloosstelling die krachtens de overeenkomst ten laste van
de verzekerde blijft. Dit vloeit overigens ook al voort uit bet bepaalde in artikel
11 WAM; de verzekeraar kan zich tegenover de benadeelde niet beroepen op
verweren die bij tegen zijn verzekerde kan inroepen.

Aanvankelijk maakte het tweede lid van artikel 5 WAM een uitzondering
op de bepaling dat de verzekeraar het eigen recht op schadevergoeding met kan
betwisten met een beroep op het eigen risico-beding. Het regelde de zoge-
naamde externe werking van het eigen risico-beding. Dit bracht mee dat de
verzekeraar zich jegens de benadeelde er op kon beroepen dat bij voor de
eerste f 50,- niet aansprakelijk was.!" Tot maximaal dit bed rag had de bena-

III BenGH 30 november 1990, NI 1991,472, m.nt. MMM, VR 1991,85, Vrb 1991, biz. 22
(Schons/Lecok).
119 Aldus de toelichting op de Benelux-overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 39. Zie ook I.I.
Bredius, VA 1957, biz. 62; I.e. van Laer, VA 1956, biz. 130.
120 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 10.
121 Artikel 5 lid 2 WAM (oud), gebaseerd op artikel 2 § 1 onder 7 van de Benelux-overeen-
komst, Iuidde als voIgt: De verzekeraar kan echter tegenover een benadeeide die zijn
verblijfpIaats in Nederland heeft, een beroep doen op een beding, inhoudende dat hij slechts
aansprakelijk is voor schaden die de 80m van f 50 te boven gaan. H. Drion, VA 1963, biz.
149-150, spreekt in dit verband ten onrechte van een franchise. Dat houdt immers in dat bij
overscbrijding van een bepaalde drempelwaarde (in casu f 50,-) de verzekeraar de gehele
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deelde enkel een recht op schadevergoeding jegens de aansprakelijke persoon;
voor de overige schade had hij twee debiteuren. De Memorie van Toelichting
ging er van uit dat de schadeveroorzaker een dergelijk gering bedrag wei kon
betalen. Zo niet, dan leed het slachtoffer nog geen groot verlies. Het voordeel
van deze regeling was dat de verzekeraar onderzoeken naar ongevallen met
geringe schade werd bespaard.F'

In 1984 werd deze exteme werking afgeschaft. In de praktijk zou er geen
gebruik van worden gemaakt. 123

§ 5.8 Conclusie

"De Benelux-Overeenkomst alsmede de daarbij gevoegde Gemeenschappelijke
Bepalingen (zijn) bijgevolg slechts een beperkte draagwijdte (... ) toebedacht
inzoverre die bepalingen, daar ze in de eerste plaats ertoe strekken een vergoe-
ding van de benadeelde zoveel mogelijk te waarborgen, zich in beginsel ertoe
beperken regelen te geven voor dat welbepaalde gebied terwijl de regeling van
andere vraagstukken in beginsel aan de nationale wetgeving is overgela-
ten. "124 De Gemeenschappelijke Bepalingen en de WAM zien voomamelijk
op de rechtsbetrekking tussen de verzekeraar en de benadeelde. De rechtsver-
houding tussen de verzekeraar en de verzekerde wordt door de nationale
wetgeving geregeld. Wanneer deze wetgeving de verzekeraar in zijn verhouding
tot de verzekerde van zijn uitkeringsplicht ontheft, staat dit er niet aan in de
weg om de verzekeraar tegenover de benadeelde aansprakelijk te houden voor
door deze laatste geleden schade. De strekking van de wet en artikel II WAM
brengen dit mee. Met het oog op een volwaardige bescherming van de slachtof-
fers van het gemotoriseerde verkeer, ontneemt die bepaling de verzekeraar de
mogelijkbeid om tegenover hen een beroep te doen op uit wettelijke bepalingen
omtrent de verzekeringsovereenkomst of de overeenkomst zelf voortvloeiende
nietigheid, verweer of verval. Wat onder de 'nietigheid, verweer of verval' ver-
staan moet worden, blijkt niet uit de Memorie van Toelichting op deze bepa-
ling. Duidelijk is wei dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen excepties
die betrekking hebben op v66r dan weI na het ongeval plaatsgevonden hebbende
feiten of omstandigheden.F'

schade inclusief die drempelwaarde moet vergoeden,
122 Bovendien behoefde de verzekeraar voor dergelijke k1eine bedragen geen regres op zijn
verzekerde uit te oefenen. Dit was, gezien het comrnerciele karakter van hun relatie, een
voordeel (MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 10; MvA, BHTK 1962-1963, 6342, nr.
6, biz. 1). W.G. Belinfante, VA 1962, biz. 294, verwacht tevens een aanmerke1ijke
premiebesparing.
123 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, biz. 17-18. Wet van 30 november 1983, Stb
1983, 614, i.W.tr. 1 juli 1984.
11.4 BenGH 19 januari 1981, NJ 1982, llO, VR 1981,57 (Belgische StaatlMouffe).
125 Vgl. Cour de Cassation, Ie chambre, 18 januari 1962, RCJB 1962, biz. 458, m.nt. L.
Simont. Het overweegt dat de Belgische equivalent van artikel 11 WAM "exclut toute dis-
tinction entre les nullites, exceptions et decheances anterieures ou posterieures a la survenan-
ce d'un sinistre. "
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Wanneer de benadeelde zich krachtens bet eigen recht tot de WAM-
verzekeraar wendt, kan deze zich niet verweren met een beroep op in de polis
omschreven beperkingen of uitsluitingen. Het verweer dat de dekking beperkt is
tot zakelijk gebruik van het verzekerde motorrijtuig" of dat de schade die
door een bestuurder die de wettelijk voorgeschreven leeftijd voor het besturen
van een motorrijtuig nog niet beeft bereikt van dekking is uitgesloten 127, kan
niet tegen de benadeelde ingeroepen worden. Ook de in de verzekeringsover-
eenkomst opgenomen bepaling dat bet motorrijtuig geen grotere cylinderinhoud
mag hebben dan 2,2 liter kan de verzekeraar niet aan de benadeelde tegenwer-
pen.128 Voorts ontbeert de verzekeraar jegens de benadeelde een beroep op de
beeindiging, nietigverklaring, ontbinding of schorsing van de verzekeringsover-
eenkomst of van de dekking, zolang het na-risico van zestien dagen (nog) niet
is verstreken.!" Voor bromfietsen vangt deze na-risico-termijn aan na afloop
van de peri ode waarvoor bet verzekeringsbewijs is afgegeven, voor kenteken-
plicbtige motorrijtuigen begint bij de dag na de afmelding van de verzekering
bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De verzekeraar die nog na-risico
draagt, kan derhalve niet aan bet slacbtoffer tegenwerpen dat de verzekering is

126 Vgl. Verbondscommissie Samenloop 25 september 1989, De Beursbengel 1989, nr. 53.
127 Rb Rotterdam 8 oktober 1976, VR 1977, 85 (Vlaardingen-Schiedam/Holland), ontzegt de
WAM-verzekeraar zelfs dit beroep tegenover (het ziekenfonds van) de benadeelde die tevens
verzekeringneemster is. In dit geval waarin de verzekeringneemster als passagiere slachtoffer
was van een door de bestuurder -tevens verzekerde-- veroorzaakt ongeval, moest de
verzekeraar de door zijn contractspartij in het verkeer geleden schade vergoeden en kon hij
rich er niet op beroepen dat de verzekeringneemster als geen ander weet dat de bestuurder
de wettelijk toegestane leeftijd moet hebben bereikt. Artikel II WAM stond er aan in de
weg.
128 In BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 200, VR 1993, 97 (Lambert/Groep Josi), ging
het om een zogenaamde kentekenverzekering, dat wil zeggen een verzekering die de
burgerrechtelijke aansprakelijkbeid dekt, waartoe ieder motorrijtuig dat van een bepaalde
handelaarsplaat -ren FH of HF nummerbord- is voorzien, in het verkeer aanleiding kan
geven. Het Benelux Gerechtshof acht een dergelijke verzekering er een als bedoeld in artikel
6 van de Gemeenschappelijke Bepalingen, zodat de rechtstreeks aansprakelijke verzekeraar
niet aan de benadeelde kan tegenwerpen dat het betreffende motorrijtuig een grotere
cylinderinhoud heeft dan de in de verzekeringsovereenkomst bepaalde maximuminhoud (vgl.
artikel 11 GB en WAM).
129 Anders: E. Dirix, diss. 1983, nr. 156. Hij acht de "verweermiddelen betreffende het
bestaan van de verzekeringsovereenkomst en de omvang van de dekking (... ) onverminderd
tegenwerpelijk. Met dien verstande nochtans dat de nietigheid of het niet-bestaan van de
verzekeringsovereenkomst die door wederzijds akkoord of gerechtelijke beslissing eerst
wordt vastgesteld na het schadegeval, aan de benadeelde niet tegenwerpelijk zijn.· (In
dezelfde zin: L. Schuermans c.s., a.w., nrs. 112, 114-116). Voor deze opvatting vindt Dirix
steun in onder andere het arrest van het Cour de Cassation, Ie chambre, 18 januari 1962,
RCJB 1962, biz. 458, m.nt. L. Simont, en Cour de Cassation, 2e chambre, 15 mei 1962,
RCJB 1963, biz. 313, m.nt. J. van Rijn. Er zij evenwei op gewezen dat artikel 13 van de
Belgische WAM toen nog niet van kracht was, zodat het Hof van Cassatie geen rekening
hoefde te houden met het feit dat beeindiging van de verzekering pas aan de benadeelde
tegengeworpen kan worden na de na-risico termijn van zestien dagen. Vgl. annotator J. van
Rijn, RCJB 1963, biz. 320-322, nrs. 7-8.
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geschorst wegens premie-achterstand, dat de verzekering vernietigd is wegens
bijvoorbeeld verzwijging of opzet van de verzekerde, of dat de verzekering
door het verstrijken van de dekkingsduur is beeindigd.

Hoewel het eigen recht van de benadeelde het bestaan van een verze-
keringsovereenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 WAM veronderstelt, wordt
in de gevallen waarin de verzekeringsovereenkomst volgens het gemene recht
onvoldoende dekking geeft of ongeldig is, aangenomen dat in de verhouding
tussen de verzekeraar en de benadeelde de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
is gedekt waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven (artikel 3
WAM). Het is immers aan deze verplichte verzekeringsdekking dat artikel 6 lid
1 WAM het bestaan van het eigen recht verbindt. De inhoud van de in feite
gesloten verzekering is daarvoor Diet van belang.

§ 6 Een autonoom recht

§ 6.1 lnleiding

In de vorige paragraaf is gebleken dat contractuele beperkingen die de bij de
verzekeringsovereenkomst betrokken partijen hebben opgenomen of wettelijke
dekkingsuitsluitingen die de verzekeraar van zijn uitkeringsplicht tegenover de
verzekerde ontheffen, geen afbreuk doen aan het recht op schadevergoeding van
de benadeelde.P? Dit strookt met de doelstelIing van de WAM en kan ver-
klaard worden door het hoofdelijk mededebiteurschap. De verzekeraar is met
en naast de verzekerde aansprakelijk voor de door de benadeelde gel eden
verkeersschade. Hier valt niet mee te rijmen dat de verzekeraar zich tegenover
de benadeelde kan beroepen op verweren die betrekking hebben op zijn
verhouding met de mededebiteur. Deze verzekeringsrechtelijke relatie is
immers vreemd aan de benadeelde. Het betreft de interne verhouding tussen de
verzekeraar en zijn verzekerde en deze kan daarom niet van invloed zijn op de
externe verhouding waarin de verzekeraar staat met de benadeelde. Het is
evenwel de vraag of dit ook meebrengt dat de verzekeraar evenmin de ver-
nietigbaarheid, scborsing of beeindiging van de verzekering aan de benadeelde
kan tegenwerpen. Moet dit verweer niet veeleer gezien worden als een ontken-
ning van zijn hoofdelijk debiteurschap, waardoor hij jegens de benadeelde geen
schuld heeft ter zake van de schade?

Ongetwijfeld luidt het antwoord bevestigend. Het verweer boudt immers
in dat de verzekering waarop de aansprakelijkheid van de verzekeraar berust
ten tijde van het ongeval ontbrak, waardoor het eigen recht een onderliggende
verhouding mist. Artikel 11 WAM bepaalt echter anders; bet snijdt ieder
beroep op uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verweren af.131
Zolang de zestien dagen na-risico (nog) Diet zijn verstreken, is de verzekeraar
in beginsel tegenover de benadeelde tot schadevergoeding gehouden. De

130 Dit is echter anders wanneer er sprake is van een wettelijke beperking, zoals in artikel 3
en 4 WAM geregeld, op de verplichte WAM-verzekering.
131 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. II.
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beeindiging, schorsing en vemieting van de verzekering ontslaan hem dan nog
niet van zijn uitkeringsplicht.

Artikel 11 WAM gaat derhalve verder dan de door de wet gecreeerde
hoofdelijkheid verlangt'P: "toutes Ies exceptions que I'assureur pourrait
invoquer contre l'assure seront inopposables ~ la victime."!" Dit is vooma-
melijk door het sociale belang van de WAM-verzekering ingegeven.!" De
verzekeraar wordt aansprakelijk gehouden voor door de benadeelde geleden
schade, ook wanneer bij niet meer in een verzekeringsrechtelijke verhouding
met de schadeveroorzaker staat. Dit brengt mee dat hij jegens de benadeelde
vaker tot uitkering is gehouden dan bij aan zijn (ex-jverzekerde moet betalen.
Zijn verbintenis met de benadeelde blijkt een van de verbintenis met zijn
verzekerde onafhankelijk Ieven te leiden. Dit wordt 'detachement' genoemd: het
recht van de benadeelde staat los van de verbintenis tussen de verzekeraar en de
verzekerde.!" Hierdoor heeft de benadeelde een zelfstandig, met andere
woorden, een autonoom recht. De wet heeft in artikel 6 j 0 11 WAM een action
directe gecreeerd die verder gaat dan de in hoofdstuk 2 besproken onvolmaakte
en volmaakte directe acties.P?

De WAM is de bekendste wet die een verplichte aansprakelijkheidsverzekering
regelt in combinatie met een eigen recht van de benadeelde. Er zijn evenwel
meer wetten die een dergelijk systeem kennen om aldus de benadeelden te
beschermen tegen insolventie van de aansprakelijke persoon. Hieronder worden
een aantal genoemd. Met uitzondering van de Jachtwet, blijken zij echter niet

132 B. Wachter, RM Themis 1962, biz. 354, acht artikel 11 WAM het opmerkelijke van de in
de WAM neergelegde regeling en niet het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM.
133 Ph. Nonet, Annales de la Paculte de Droit de Liege 1963, biz. 83.
134 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 11. B. Zie ook N.R.H. van Essen, Adv.bl.
1934, biz. 98. B. Atallah, Th. dr. Paris 1965, nr. 148, en Ph. Nonet, Annales de la Faculte
de Droit de Liege 1963, biz. 85-89, noemen tevens de vertrouwensleer als rechtvaardiging
voor het bepaalde in artikel 11 WAM: Door de polis uit te reiken wekt de verzekeraar de
sehijn dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor in het verkeer veroorzaakte sehade
door verzekering is gedekt. Wanneer deze sehijn onjuist blijkt te zijn, is dat in beginsel voor
verantwoordelijkheid van de verzekeraar, "puisqu'en l'absence d'un certificat d'assurance les
autorites publiques auraient pu empecher Ie vehicule non assure de circuler", aldus Atallah.
Aan deze opvatting werpt E. Dirix, diss. 1983, nr. 213, tegen dat het vertrouwen geen
bescherming meer vormt, indien de derde niet te goeder trouw is.
us Zie E. Dirix, diss. 1983, nr. 155; R. Piret, RTDC 1956, nr. 15.
136 J. van Rijn, RCJB 1963, biz. 328, nr. 22, wil hier niet meer spreken van een action
directe ("une action directe qui ne se moule pas sur Ie contrat qui lui sert de base est une
notion contradictoire et irrationnelle. "), terwijl Ph. Nonet, Annales de Ia Faculte de Droit de
Liege 1963, biz. 83, van een «super-type» spreekt. L. Simont, RCJB 1962, bIz. 483, nr. 29,
meent dat artikel 11 van de Belgische WAM "a en effet une portee a la fois plus etendue et
plus reduite que celIe du -detachemenr- invoque par la Cour de Cassation. Portee plus
etendue en ce que I'article 11 rend inopposables a la victime les nullites, exceptions et
decheances alors meme qu'elles seraient nees avant Ie sinistre, c'est-a-dire avant Ie moment
ou Ie =detachemenr» se produirait. Portee plus reduite en ce que l'article 11 ne vise que les
cas ou Ie contrat d'assurance a ete conclu et est toujours en vigueur au jour ou l'action
directe est exercee, "
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zoveel bescherming te bieden als de WAM.

§ 6.2 Artikel 12b Jachtwet

Bij Wet van 8 juni 1977, Stb 1977, 387 is de Iachtwet Ow) van 1954\37
gewijzigd. Daarbij is een verzekeringsplicht ingevoerd: de jagers die bij de
uitoefening van de jacht gebruik maken van een geweer dienen hun aanspra-
kelijkheid te verzekeren. Met het verplicht stellen van de in de praktijk reeds
vaak gesloten aansprakelijkheidsverzekering sluit de Nederlandse wetgeving aan
bij die van de andere Benelux-landen. Uit de Memorie van Toelichting blijkt
dat deze regeling van de Jachtwet "voor een groot gedeelte (is) geinspireerd
door de regeling die ten aanzien van motorvoertuigen is neergelegd in de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (W AM). Zij regelt in het voorge-
stelde artikel 12a de omvang van de verzekeringsplicht, terwijl in artikel 12b de
rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar nader is
uitgewerkt. "138

De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet aIleen de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de houder van de jachtakte en van ieder ander die onder
zijn toezicht met een geweer jaagt jegens derden. De verzekering ziet tevens op
de aansprakelijkheid van de verzekerden jegens elkaar. Van deze dekking kan
evenwel uitgesloten worden de aansprakelijkheid a) jegens de verzekeringne-
mer; b) van de verzekerden jegens hun echtgenoten en bloed- en aanverwanten
in de rechte lijn, mits deze bij hen inwonen en door hen worden onderhouden
(artikel 12a lid 3 Jw). De benadeelde heeft ingevolge het eerste lid van artikel
12b Jw een eigen recht op schadevergoeding jegens de verzekeraar tot het
beloop van de in een AMvB vastgestelde verzekerde som.P? Deze laatste kan
niet meer bevrijdend aan zijn verzekerde betalen, zolang de benadeelde bij de
jachtpartij niet schadeloos is gesteld. Gaat de schuld van de verzekeraar aan de
verzekerde op andere wijze teniet, bijvoorbeeld door verjaring of cessie, dan
heeft dat slechts relatieve werking. De benadeelde blijft gerechtigd tot de
verzekeringspenningen.

Het eigen recht op schadevergoeding wordt door het bepaalde in het
derde lid van artikel 12b Jw versterkt en gecompleteerd. Ingevolge deze bepa-
ling kan de verzekeraar geen uit de wettelijke bepalingen omtrent de verzeke-

137 Wet van 3 november 1954, houdendebepalingenbetreffendede jacht (Jachtwet),Stb
1954,523, i.w.tr, 15 juni 1955.
138 MvT, BHTK 1974-1975, 13188, nr. 3, bIz. 12. De strafbepalingvan artikel70 Jw bevat
-anders dan de WAM- geen sanctieop het overtredenvan de in artikel 12a Jw geregelde
verzekeringsplicht.Een ander verschilmet de WAM is dat met de aansprakelijkheidvan het
gebruikvan een wapenis gedekt (zoalsde WAMdekkingverleentvoor de aansprakelijkheid
van het verzekerdemotorrijtuig)maar die van de jager. Voorts is er geen bepalingopgeno-
men omtrent een waarborgfonds ingeval van bijvoorbeeld het onverzekerd zijn van de
aansprakelijkepersoon.
139 Artikel 12a lid 5 Jw jO artikel 3 Besluitvan 11 maart 1978, houdendeuitvoeringvan
artikel 12a, vierde en vijfde lid van de Jachtwet(Besluitverplichteverzekeringjagers), Stb
1978, 117, steltde maximumverzekerde80mop f 500.000,- per gebeurtenis.

242



ringsovereenkomst of uit deze overeenkomst zelf voortvIoeiende nietigheid,
verweer of verval aan een benadeeide tegenwerpen. De verzekeraar is hierdoor
jegens de benadeeide vaker tot uitkering gehouden dan tegenover de verzeker-
de. In verband hiermee bepaalt de tweede zinsnede van artikel 12b lid 3 Jw dat
de verzekeraar die ingevolge deze wet de schade van een benadeeide geheel of
ten dele vergoedt, ofschoon de aansprakelijkheid voor die schade niet door een
met hem gesioten overeenkomst was gedekt, voor het bedrag der schadever-
goeding verhaal heeft op de aansprakelijke persoon.

§ 6.3 Artikel14 Wet aansprakelijkheid kemongevallen

Aanvankelijk regeide artikel 10 WAK de verzekering van kerninstallaties.!"
Na ratificatie van het Verdrag van Parijs!" is deze wet vervangen door de
Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO)142. In Nederland wordt de
verplichte verzekering'P ten aanzien van het atoomrisico gesioten bij de
Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico' s (Atoompool). 144 Deze
verzekering dekt de aansprakelijkheid van de exploitant van de keminstallatie
tot een bedrag van f 500 miljoen.r" Deze in de polis genoemde verzekerde
som mag aileen worden aangewend voor vergoeding van schade veroorzaakt
door een kernongeval (artikel 10 (c) Verdrag van Parijs)!".

140 Wet van 270ktober 1965, houdende de regelen inzake wettelijke aansprakelijkheid op het
gebied van de kemenergie, Stb 1965, 546.
141 Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, met
Bijlagen, Parijs 29 juli 1960, Trb 1964, 175. Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake
wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kemenergie, Parijs 28 januari 1964, Trb
1964, 178. "Geleid door de wens een verbinding tussen het Verdrag van Wenen (van 21 mei
1963, Trb 1964, 177 -CPR) en het Verdrag van Parijs tot stand te brengen door het voordeel
van het bijzondere stelsel van wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade dat door elk
Verdrag wordt geregeld wederzijds uit te breiden en conflicten voortvloeiende uit de
gelijlctijdige toepassing van beide Verdragen op een kemongeval te vermijden" komen de
Verdragsluitende Staten in een Gezamenlijk Protocol tot een overeenkomst, Wenen 21
september 1988, Trb 1988, 160; Goedkeuringswet van 26 juni 1991, Stb 1991,372, i.w.tr.
27 juni 1991.
142 Wet van 17 maart 1979, houdende regelen inzake aansprakelijkheid voor schade door
kernongevallen (Wet aansprakelijkheid kernongevallen), Stb 1979, 225, i.w.tr. 28 december
1979.
143 Zie artikel 10 van het Verdrag van Parijs.
144 Zie uitvoeriger: M.L. Hamburger, De aansprakelijkheidsverzekering in Nederland voor
schade door kemongevallen in West-Europa, NJB 1986, bIz. 1335-1341.
145 Artikel 3 WAKO jO Wet van 26 juni 1991, tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid
kemongevallen, Stb 1991, 369. Artikel 7 (a) Verdrag van Parijs noemt een verzekerde som
per kernongeval.
146 'Kemongeval' wordt gedefinieerd als "een schadebrengend feit of een opeenvolging van
zulke feiten met dezelfde oorzaak, mits dat feit of die opeenvolging van feiten of enige
daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit of het gevolg is van radioactieve eigenschappen
of een combinatie van radioactieve eigenschappen met giftige, explosieve of andere gevaar-
lijke eigenschappen van splijtstoffen of radioactieve produkten of afvalstoffen." (artikel 1 lid
a, sub I, Verdrag van Parijs).
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Voor schade die de in de nationale wet genoemde verzekerde som te
boven gaat, kent het Verdrag van Brussel nog twee 'schijven'. 147 De schade
tot 175 miljoen SDRI48 wordt vergoed door openbare middelen (tweede
schijf) , dat wil zeggen dat de Staat op wiens grondgebied de installatie is
gelegen deze schade dient te betalen. De derde schijf, betreffende de schade tot
300 miljoen SDR, wordt gedragen door alle Verdragsluitende Staten; zij
moeten daarvoor volgens een bepaalde verdeelsleutel middelen ter beschikking
stellen (artikel 12 van het Verdrag van Brussel).

Het recht op vergoeding van de schade die bij een kemongeval is
ontstaan kan, ingevolge artikel 6 (a) van het Verdrag van Parijs, tegen de
exploitant uitgeoefend worden 'of, indien het volgens het nationale recht
mogelijk is de verzekeraar (... ) rechtstreeks aan te spreken, jegens de verzeke-
raar (... )'. In Nederland ziet artikel 14 WAKO op deze rechtstreekse aanspra-
kelijkheid van de verzekeraar. De regeling komt overeen met het vroegere
artikel 18 WAKen strekt tot het voorkomen van boedelvermenging bij een
insolvent geworden exploitant. "Een zodanige boedelvermenging zou immers de
bepaling in artikel 10, onder (c), van het Verdrag van Parijs, volgens welke de
bedragen, die uit de financiele zekerheid beschikbaar komen, aileen mogen
worden aangewend voor vergoeding van schade, veroorzaakt door een kernon-
geval, kunnen doorkruisen." 149 Om de slachtoffers van een kemongevaI
zekerheid te bieden omtrent hun schadeloosstelling, is artikel 14 WAKO
geredigeerd. Dit bepaalt dat de belanghebbende de Rechtbank te 's-Gravenhage
kan verzoeken om de verzekeraar te verplichten de middelen, die deze ter
voldoening van erkende of toegewezen schadevorderingen beschikbaar moet
stellen, rechtstreeks aan de betrokkenen uit te keren. Deze beschikking is uit-
voerbaar bij voorraad.

De vraag rijst of deze bepaling de belangen van de benadeelden voldoen-
de waarborgt. Zij legt op de verzekeraar de verplichting om -wanneer dit
wordt verzocht- de middelen, die hij ter voldoening van schadevordering be-
schikbaar moet stellen, rechtstreeks aan de benadeelden uit te keren. Blijkbaar
bestaat de verplichting tot uitkering aan degenen die ten gevolge van een kern-
ongeval schade hebben geleden Diet, wanneer de verzekeraar op grond van
polis- of wetsbepalingen geen schuld aan de verzekerde heeft. Het is waar-
schijnlijk dat de wetgever artikel 14 WAKO zo niet heeft bedoeld. De bepaling
beoogt de slachtoffers van een kemongevaI schadeloosstelling te garanderen en
te voorkomen dat de verzekeringspenningen in het vermogen van de exploitant
vallen. Ben eigen recht op schadevergoeding jegens de verzekeraar gecombi-
neerd met een beperking ten aanzien van de door deze laatste in te roepen

141 Verdrag tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijlre
aansprakelijkheid op het gebied van de kemenergie, Brussel 31 januari 1963, Trb 1963, 171.
Aanvullend protocol 28 januari 1964, Trb 1964, 175, 176, laatstelijk gewijzigd in Trb 1983,
182.
148 1SDR (Special Drawing Right) is ongeveer gelijk aan f 2,50.
149 MvT, BHTK 1975-1976, 13928, OJ. 3, biz. 29; MvT, BHTK 1963-1964, 7615, nr. 3,
biz. 11 (artikel 18 WAK).
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verweren, zou beter aan deze doelstelling beanrwoorden.P"

§ 6.4 Artikel16 lid 5 Verdrag van Rome

Op 7 oktober 1952 werd te Rome het Verdrag ondertekend betreffende de
schade veroorzaakt aan derden op het aardoppervlak toegebracht door buiten-
landse luchtvaartuigen.'!' Dit Verdrag houdt in dat een ieder die zich op de
grond bevindt recht op schadevergoeding heeft, enkel en aIleen op grond van
het feit dat de schade te wijten is aan een zich in de lucht bevindend lucht-
vaartuig of aan een daaruit vallende persoon of zaak (artikel 1 Verdrag van
Rome). De aansprakelijkheid van de exploitant van het luchtvaartuig tegenover
de benadeelde is begrensd. De door hem maximaal te betalen schadevergoeding
is afhankelijk van het gewicht van het luchtvaartuig (artikel 11 Verdrag van
Rome).1S2 Ingevolge artikel 15 van bet Verdrag van Rome kan elke Staat de
exploitant verplichten zijn aansprakelijkheid bij een gemachtigde verzekeraar te
verzekeren. Daarbij is het aan de nationale wetgever overgelaten te bepalen of
deze verzekeraar rechtstreeks tot schadevergoeding aangesproken kan worden
door de benadeelde. In twee gevallen regelt het Verdrag van Rome echter zelf
een action directe. Artikel 16 lid 5 geeft de benadeelde een rechtstreeks vorde-
ringsrecht wanneer de exploitant failliet wordt verklaard en wanneer het
ongeval binnen de in lid 1 sub a en b genoemde na-risico-termijnen heeft
plaatsgevonden.

Beschikt de benadeelde op grond van de nationale wet dan wei op grond
van het Verdrag van Rome over een action directe, dan kan de verzekeraar dit
recht slechts betwisten met een beroep op de in artikel 16 lid 1 -limitatief-
opgesomde verweermiddelen. Tegenover de benadeelde kan hij zich niet beroe-
pen op nietigheid noch op een recht van ontbinding (artikel 16 lid 6 Verdrag
van Rome). Toch gaat deze bescherming niet zo ver als de WAM. De verzeke-
raar blijft namelijk de mogelijkheid behouden om aan de benadeelde tegen te
werpen dat er geen dekkiog bestond toen het ongeval zich voordeed of dat de
schade buiten de in de polis bepaalde territoriale grenzen is veroorzaakt.!"

Overigens is deze regeling nog niet in een nationale wet opgenomen. Het
wachten is op boek 8 titel 17 NBW.

ISO Artikel 27 van de Belgiscbe Wet betreffende de wettelijke aansprakeJijkbeid op het gebied
van de kemenergie van 22 juli 1985, B.S. 1985, biz. 12561, geeft degene die scbade heeft
geleden als gevolg van een kemongeval een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar of
ieder die een andere financiele zekerheid heeft gesteld. Ook deze bepaling neemt evenwe1
niet weg dat de verzekeraar rich tegenover de benadeelde kan beroepen op feiten die voor
bet kemongeval hebben plaatsgevonden. De benadeelden zouden dan ook beter af zijn
geweest wanneer dit eigen recht versterkt was met een bepaling als artikel 11 WAM.
lSI Trb 1953, 30, i.w.tr. 4 februari 1958. Nederland is geen partij bij dit Verdrag. Zie over
dit Verdrag: R. Cleton, Aansprakelijkheid en schadevergoeding als nasleep van luduvaarton-
gevallen, NIB 1993, biz. 624-625.
IS2 Artikel 14 van het Verdrag van Rome betreft het geval waarin het totaaIbedrag van de te
betalen vergoeding hoger is dan het bedrag van de aansprakeJijkbeidsbeperking.
JS3 Zie E. Dirix, diss. 1983, nr. 161.
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§ 6.5 Artikel 7 Wet aansprakelijkheid olietankschepen

De aansprakelijkheid ter zake van olievervuiling is verdeeld tussen de rederijen
en de olie-industrie.!" De in 1969 tot stand gekomen 'International Conventi-
on on Civil Liability for Oil Pollution Damage' (CLC Conventie) regelt de
(beperkte) aansprakelijkheid van de eigenaar van de olietanker.P' Twee jaar
later is een Verdrag gesloten waarbij een 'International Fund for Compensation
for Oil Pollution Damage' is opgericht.!" Dit fonds vergoedt (tot een bepaald
bed rag) onder andere de olieschade voor zover deze niet door de CLC Conven-
tie wordt gedekt. Het fonds verkrijgt zijn middelen door een hefting op de olie-
importerende bedrijven van overzee vervoerde olie.

De CLC Conventie is door de invoering van de Wet aansprakelijkheid
olietankschepen (W AOT) in 1975 in de Nederlandse wetgeving overgeno-
men.!" Deze wet ziet op verontreiniging buiten het schip in Nederland toege-
bracht door bevuiling door olie ais gevolg van het ontsnappen of lozen van die
olie uit het schip, daaronder begrepen de kosten van preventieve maatregelen en
verlies of schade welke zijn veroorzaakt door deze maatregelen. Ter zake van
deze schade rust de aansprakelijkheid in beginsel op de scheepseigenaar en is
het niet van belang of die olie in de laadruimen of in de bunkers van het schip
aanwezig was (artikel 3 WAOT). Deze risico-aansprakelijkheid kan hij ingevol-
ge artikel 4 WAOT beperken tot 133 rekeneenheden (SDR) per ton netto
inhoud van het schip, doch tot maximaal 14 miljoen rekeneenheden (SDR). In
verband met deze (beperkte) aansprakelijkheid dient een verzekering gesloten
dan weI een andere financiele zekerheid gesteld te zijn.

Overeenkomstig artikel VII.8 CLC Conventie bepaalt artikel 7 WAOT
dat vorderingen tot vergoeding van schade door verontreiniging rechtstreeks
kunnen worden ingesteld tegen de verzekeraar. Deze laatste komt aile ver-
weermiddelen toe welke de eigenaar tegen de vorderingen zou hebben kunnen
aanvoeren, doch hij kan geen beroep doen op de omstandigheid dat de eigenaar
surseance van betaling is verleend, of dat deze zich in staat van faillissement of
vereffening bevindt. De verzekeraar kan tegenover de benadeelde evenmin
andere verweren aanvoeren die hij zou hebben gehad tegen een door de
eigenaar tegen hem ingestelde vordering. Dit tweede lid van artikel 7 WAOT
komt derhaive sterk overeen met artikel 11 WAM. De verzekeraar kan de
vordering van de benadeelden niet afwijzen met een beroep op verweren die uit
zijn verhouding met de verzekerde voortvloeien. Anders dan de WAM-verze-
keraar kan hij zich echter wei beroepen op opzettelijke schadeveroorzaking

154 Zie hierover: P. Bierboom, E. Brans, Milieuschade en civiele aansprakelijkheid voor
olielozingen. Entering the Ecological Warzone?, NIB 1993, bIz. 85-91.
155 Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door
olie, Brussel 29 november 1969, Trb 1970, 196, i.w.tr. 8 december 1975.
156 Intemationaal Verdrag betreffende de instelling van een Intemationaal Fonds voor vergoe-
ding van schade door verontreiniging door olie, Brussel 18 december 1971, Trb 1973, 101,
i.w.tr. 1 november 1982.
U7 Wet van 11 juni 1975, Stb 1975, 321, i.w.tr. 1 juli 1975 en 8 december 1975.
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door de scheepseigenaar. ISS

§ 7 Regresrecht van de verzekeraar

§ 7.1 1nleiding

Het eigen recht van de benadeelde in combinatie met de beperking van de door
de WAM-verzekeraar in te roepen verweren, legt een verzwaarde aanspra-
kelijkheid op deze laatste. Hij moet de benadeelde schadeloosstellen, ook
wanneer bij krachtens de verzekering geen uitkering verschuldigd is. De wet
maakt de verzekeraar tot (mede)schuldenaar van de door zijn verzekerde
veroorzaakte schade.

Deze aansprakelijkheid van de verzekeraar dient van de draagplicht
onderscheiden te worden. Heeft bij de benadeelde schadeloos moeten stellen
doordat hem een beroep op uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende
verweren ontbreekt, dan is bij niet draagplichtig. In deze gevallen dient niet bij
maar zijn verzekerde (die er in beginsel verantwoordelijk voor is dat zich feiten
hebben voorgedaan waarvoor de verzekeraar van zijn uitkeringsplicht is
ontheven) de schuld uiteindelijk in de portemonnaie te voelen. Stel bijvoorbeeld
dat de verzekeringnemer zijn motorrijtuig aan een vriend uitleent en deze
laatste er mee gaat rijden maar, in strijd met de afspraak, tijdens deze rit onder
invloed van alcohol verkeert. Veroorzaakt hij een ongeval, dan moet de
verzekeraar het slachtoffer op grond van artikel 6 lid 1 j 0 11 WAM schadeloos-
stellen. Hij is in dit geval echter niet draagplichtig, dat is de verzekerde. Het is
bierom dat de verzekeraar in deze gevallen een recht van regres toekomt. De
schuld kan dan geIegd worden bij degene wie hem ook daadwerkeIijk aangaat.
Toch wordt hiermee de positie van de verzekeraar niet helemaal hersteid. Het
risico van insolvabiliteit van de aansprakelijke persoon rust namelijk weI op
zijn schouders.P?

Aanvankelijk was dit verhaalsrecht van de verzekeraar in het tweede lid
van artikel 11 WAM geformuleerd. Sinds 1984 is het regresrecht in artikel 15
Ieden 1 en 2 WAM te vinden. De jurisprudentie omtrent artikel 11 lid 2 WAM
noopte de wetgever tot deze wetswijziging. In deze paragraaf zal bekeken
worden wat deze jurisprudentie inhieId, en of het ook noodzakelijk was om
artikel 15 WAM in te voeren.

lSI En zal daar ingeval van olielozingen niet vaak sprake van zijn?
1S9 H. Cousy, Jura Falconis 1983-1984, biz. 408. Ret is in verband met dit risico van
insolvabiliteit van de verzekerde (waardoor de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering
in feite meer omvat dan de verzekeraar wenst) en om te voorkomen dat de goede verstand-
houding tussen de verzekerde en de verzekeraar wordt verstoord, dat J.C. van Laer, VA
1956, biz. 127-130, er voor pleit dat de Nederlandse wetgever van artikel 11 GB af zal
wijken in die zin dat de verzekeraar wordt toegestaan om bepaalde in de wet limitatief op te
noemen polisvoorwaarden wel tegenover de benadeelde in te roepen. In deze gevallen zou
het Waarborgfonds de schadevergoeding voor zijn rekening moeten nemen, ter zake van
welk bedrag het fonds regres op de aansprakelijke verzekerde kan uitoefenen.
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§ 7.2 Historische ontwikkeling van artikel15 WAM

V66rdat artikel 15 WAM in de wet werd opgenomen bepaalde bet tweede lid
van artikel 11 WAM dat de verzekeraar 'voor de gevallen waarin bij volgens
de wet of de verzekeringsovereenkomst tegenover de verzekerde gerecbtigd
mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen, zicb een recht van
verbaal kon voorbebouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond
bestond, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer was'. 160 Deze
bepaling bield verband met de verzwaarde aansprakelijkheid die op de WAM-
verzekeraar rust, doordat bij tegenover de benadeelde geen beroep kan doen op
verweren die met de verzekeringsovereenkomst in verband staan. Met het oog
op deze gevallen gaf de wet bem de mogelijkheid om zich een recht van regres
op de verzekeringnemer of de verzekerde voor te behouden.!"

Het verbaalsrecbt kwam de verzekeraar niet van rechtswege toe. Zoals
bet woord 'voorbehouden' tot uitdrukking brengt, diende bij een dergelijk recht
in de polis te bedingen. De wet regelde derhalve de mogelijkheid van een
contractueel regresrecbt.l" Maakte de verzekeraar hiervan geen gebruik, dan
kon bij bet aan de benadeelde uitgekeerde bedrag niet van de verzekerde terug-
vorderen.!"

Het contractuele karakter van het regresrecht leverde tegenover de verze-
keringnemer geen problemen op. Als wederpartij van de verzekeraar was dit
beding tegen hem van kracht.l" Het is evenwei aannemelijk dat dit verhaals-
recht (anders dan de wettekst meebracht) aileen uitgeoefend kon worden 'indien
daartoe grond bestond'. Wanneer de verzekeringnemer zijn auto aan iemand

160 Dit recht van regres was een bijna letterlijke weergave van artikel II lid 2 GB van de
Benelux-overeenkornst (1966).
161 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, biz. 12. Zie ook de toelichting op de Benelux-
overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 44.
162 I.H. Wansink, Het verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar, Hb. Schadereg. Motorr., biz.
330-1; HR 12 maart 1971, NJ 1971, 247 (Van de Louw/HAV Bank). Anders: Rb Haarlem
24 juni 1969, NI 1970, 118, VR 1971, 77, m.nt vMK (Le Phenix Belgellarings), die
overweegt dat de assuradeur Ute allen tijde, te harer keuze, gerechtigd (niet dus verplicht) is
gebruik te maken (van de verhaalsmogelijkheid -CPR) en dat dit voorbehoud niet in de polis
of op andere wijze tussen pp. behoeft te zijn overeengekomen, daar haar deze verhaalsmoge-
lijkheid niet ex contractu doch ex lege gegeven is."
163 L. Schuermans c.s. a.w., nr. 122. Zie ook Cour de Cassation, Ire chambre, 17 mei
1963, BA 1964, biz. 655; Hof van Cassatie, Ie kamer, 17 juni 1965, RW 1965-1966, biz.
1401.
164 Er bestond even wei een moeilijkheid wanneer de verzekeraar, ondanks de vernietig-
baarheid van de verzekeringsovereenkomst, het slachtoffer schadeloos had moeten stellen.
Vernietigbaarheid werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht (artikel
3:53 BW). Daardoor verdween de rechtsgrond van het contractuele regresrecht. H. Drion,
VA 1963, blz. 162 en I.H. Wansink, Hb. Schadereg. Motorr., blz. 330-1/2, menen dan ook
dat de verzekeraar in deze situatie een regresrecht ontbeert. Toch lijkt het de bedoeling van
de (Benelux) wetgever geweest om de verzekeraar ook in deze gevallen een verhaalsrecht toe
te kennen. Het verhaalsrecht is immers in het tweede lid geregeld, dat voigt op de beperking
van de door de verzekeraar in te roepen verweren.
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had uitgeleend en deze in strijd met de afspraak het voertuig bestuurde terwijl
hij onder invloed van alcohol verkeerde, dan leek het niet redelijk dat de
verzekeraar -nadat hij de benadeelde schadeloos had moeten stellen- reg res
op zijn contractuele wederpartij kon uitoefenen. Er bestond in een dergelijk
geval aileen grond voor een regresrecht jegens de verzekerde bestuurder.

Het verhaalsrecht tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer was,
was moeilijker te verklaren. Deze was geen partij bij de verzekeringsovereen-
komst. Toch bad de verzekeraar ook tegenover hem de mogelijkheid om het in
de overeenkomst opgenomen regresrecht uit te oefenen. Dit kon verklaard
worden door aan te nemen dat de verzekerde (Diet zijnde de verzekeringnemer)
tot de verzekeringsovereenkomst was toegetreden. In het arrest 'Van de Louwl
HAV Bank' leek de Hoge Raad de mening toegedaan te zijn dat deze toetreding
op het moment van het ongeval had plaatsgevonden. Het verhaalsrecht kon de
verzekeraar evenwel slechts uitoefenen 'indien daartoe grond bestond'. In
bepaalde gevallen was het namelijk Diet aan de verzekerde/niet-verzekering-
nemer te wijten dat zich feiten hadden voorgedaan waardoor de verzekeraar in
zijn verhouding met de verzekerde van zijn uitkeringsplicht was ontheven, maar
weI wegens artikel 6 lid 1 j 0 11 WAM tegenover de benadeelde tot schadever-
goeding was gebouden. In dit verband kan gedacht worden aan het geval
waarin de verzekeringnemer een premie-achterstand heeft op grond waarvan de
verzekeringsdekking is geschorst. Wanneer hij in deze situatie zijn auto aan
iemand uitleent die niet van de schorsing op de hoogte is en er ook Diet van op
de hoogte behoort te zijn, en deze vervolgens een ongeval veroorzaakt, dan
heeft de verzekeraar wel een regresrecht jegens zijn verzekeringnemer maar
Diet tegenover de lener (de verzekerde/niet-verzekeringnemer).

§ 7.2.1 Van de LouwlHAV Bankl65

In dit in 1971 gewezen arrest had Van de Louw tijdens een auto-rijles een
fietser aangereden. De schade bedroeg ongeveer f 50.000,-. Ter zake daarvan
stelde de fietser een schadevergoedingsactie in tegen de WAM-verzekeraar, de
HAV Bank. Deze kon zich tegenover hem niet op de polisbepaling beroepen
dat schade, ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder Diet in het bezit is van een
geldig rijbewijs, van dekking is uitgesloten. Hij riep daarom de instructeur
-Couwenberg- en de bestuurster -Van de Louw- in vrijwaring op en
stelde dat hij een regresrecht jegens hen in de polis had opgenomen.l'" Het
verhaalsrecht tegen de instructeur, zijnde de verzekeringnemer, werd toegewe-
zen. De vraag echter of de verzekeraar zich ook op de bestuurster, zijnde de
verzekerde/niet-verzekeringnemer, kon verhalen werd tot in hoogste instantie
uitgevochten.

Bij de beantwoording van deze vraag wees de Hoge Raad naar de toelich-

165 HR 12 maart 1971, NJ 1971,247, VR 1971, 77, m.nt. vMK.
166 Uit Rb Amsterdam 9 januari 1973, VR 1974, 9 (BVO/De Goudse), blijkt dat de verzeke-
mar een beroep moet doen op het in de polis bedongen verhaalsrecht, wil hij de mogelijkheid
van terugvordering door de rechter in beschouwing laten nemen.
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ting op de Gemeenscbappelijke Bepalingen, waar gesteld wordt dat de verzeke-
raar zicb een recbt van reg res tegen de verzekerde/niet-verzekeringnemer kan
voorbebouden "voor bet geval dat deze verzekerde de verplicbtingen die voor
bem uit zijn boedanigbeid van begunstigde der overeenkomst voortvloeien, niet
nakomt. "167 Het ontwerp-verdrag (1952) noemde in dit verband bet voorbeeld
dat de verzekerde te laat aangifte van bet ongeval bad gedaan of bet voorschrift
bad gescbonden dat bij aan de verzekeraar op diens verzoek aIle nodige in-
licbtingen en bescbeiden moet verscbaffen (artikel 8 WAM). 168 Vervolgens
overwoog de Hoge Raad: "dat blijkens deze wetsgescbiedenis bet bij de
verzekeringsovereenkomst voorbebouden verbaalsrecbt van art. II, lid 2,
WAM aileen dan tegen een verzekerde die niet de verzekeringnemer is kan
worden uitgeoefend, indien zijn aansprakelijkheid wei door de bestaande
verzekering gedekt words, maar hij zijn rechten uit de polis heeft verspeeld door
na het ongeval niet te voldoen aan een of meer verplichtingen jegens de
verzekeraar, van welker nakoming zijn aanspraak jegens deze op grond van
enige wetsbepaling of beding in de polis afhankelijk is gesteld." (curs. CPR).
In casu was geen sprake van een dergelijke verspeling van de uit de polis
voortvloeiende recbten. De WAM-verzekeraar ontbeerde daarom een verhaals-
recbt op de verzekerde/niet-verzekeringnemer, Van de Louw.

Dit in algemene bewoordingen gewezen arrest beeft in de jurisprudentie veel
navolging gevonden.P? Met verwijzing naar de bovengeciteerde overweging
ontzegden de recbters de verzekeraar zijn contractueel regresrecbt tegen de
verzekerde/niet-verzekeringnemer. Hij kon zicb immers aileen op de verzekerde
verhalen, wanneer deze zijn rechten uit de verzekering bad verspeeld door zijn
gedrag na bet ongeval. Een scbending van de in artikel 8 WAM geformuleerde
inlichtingenplicbt kwam echter niet vaak voor. In de jurisprudentie was name-
lijk de regel ontwikkeld dat de verzekeraar zicb aileen op dit verzuim kon
beroepen, wanneer bij daardoor in een redelijk belang was geschaad.F? Arti-
kel 11 lid 2 WAM (oud) yond bierdoor nog maar weinig toepassing.!" Maar

167 Zie de Bijlage bij MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 4, biz. 8; toelichting op de Benelux-
overeenkomst, Trb 1966, 178, biz. 44.
168 Toelichting op het Ontwerp-verdrag, BHTK 1952-1953, 2996, nr. I, biz. 22.
169 Zie onder andere: Rb Amsterdam 29 juni 1971, VR 1972, 56 (HelvetiaiVerheul); Hof's-
Hertogenbosch 4 januari 1972, NJ 1972, 162, VR 1973, 16, m.nt. vMK (Van Oe-
velen/Nieuw Rotterdam); Rb Amsterdam 1 mei 1973, VR 1974, 10 (Groep JosilVan Eeden);
Ktg 's-Gravenhage 28 juni 1974, VR 1977, 12 (Verzekeraar/Norfolk Line); Rb Amsterdam
26 juli 1977, VR 1978, 1 (Hollandsche Lloyd/C.K.).
170 Hof 's-Gravenhage 4 februari 1977, NJ 1978, 264, VR 1977, 84 (Compagnie/van B.), is
van oordeel dat de verzekeraar "niet in een redelijk belang is geschaad en dat aan de
Compagnie mitsdien in de gebleken omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid een beroep op de uitsluiting ( ) niet toekornt; hieruit voigt dat haar evenmin het
recht van verhaal op de verzekerde ( ) toekomt aangezien dit verhaalsrecht slechts is
toegekend op verzekerden voor wie de uitsluiting geldt. "
171 De verzekeraar kon zichzelf nog een verhaalsmogelijkheid creeren door de vordering van
de benadeelde jegens de aansprakeJijke persoon te kopen. Tegen een tussen de verzekeraar
en benadeelde afgesproken prijs werd de vordering tot schadevergoeding bij akte van cessie
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was deze algemene opvatting dat het arrest inzake Van de Louw/HAV Bank het
regresrecht van de verzekeraar tegen de verzekerde/niet-verzekeringnemer sterk
had beperkt juist?172 Is aan het arrest niet een groter belang gehecht dan het
verdiende?

In deze zaak ging het om Van de Louw die als leerlinge, uiteraard zonder
(geldig) rijbewijs, onder toezicht van Couwenberg de wagen bestuurde. Toen
zij een ongeval veroorzaakte was niet zij, maar Couwenberg als juridisch
bestuurder aansprakelijk voor de door derden geleden schade. Hoewel de
verzekering geen dekking bood voor schade die was ontstaan terwijl de feitelij-
ke bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, moest de verzekeraar
door het bepaalde in artikel 11 WAM toch de benadeelde schadeloosstellen.
Vervolgens rees de vraag tegen wie hij regres kon uitoefenen. Verhaal op Van
de Louw leek daarbij niet aannemelijk; juridisch was zij imrners niet aanspra-
kelijk voor het ongeval. De algemene overweging van de Hoge Raad dient
tegen deze achtergrond beoordeeld te worden. Voor een verhaalsrecht van
HAV-Bank op Van de Louw kon aileen grond bestaan, wanneer zij tot de kring
van verzekerden behorend niet had voldaan aan op haar na het ongeval rustende
verplichtingen die uit haar hoedanigheid van begunstigde voortvloeien.V'
AIleen voor het verzuim van deze verplichtingen was zij aansprakelijk.

De overweging van de Hoge Raad beoogde zo gelezen niet af te doen aan
de regel dat de verzekeraar een regresrecht tegen de verzekerde/niet-verzeke-
ringnemer toekomt, indien deze aan zijn verplichtingen die als begunstigde van
de verzekering op hem rusten, niet voldoet. Daartoe behoort niet aileen de
mededelingsplicht van artikel 8 WAM, maar bijvoorbeeld ook het in nuchtere
en gezonde staat verkeren tijdens het besturen van een motorrijtuig. Komt de
verzekerde/niet-verzekeringnemer een van deze verplichtingen niet na, dan
heeft de verzekeraar een recht van regres tegen hem omdat hij verantwoordelijk
is voor de feiten die aan dat reg res ten grondslag llggen.'?' De opmerking
van Buerman en Vlaeymans 175 , dat "in tegenstelling tot Belgie, in Nederland
de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, bij rijden onder invloed van de
drank of bij rijden zonder geldig rijbewijs, voor regres ongrijpbaar (zal) zijn" ,
is -gelet op de interpretatie die aan het arrest gegeven is voorstelbaar, maar-

aan de eerstgenoemde overgedragen.
172 Ed. Emmering, In welk geval heeft de verzekeraar een regresrecht tegen de verzekerde,
die n i e t is de verzekeringnemer, als de polis aan deze dit recht geeft?, RW 1971-1972.
biz. 643-652; Ed. Emmering, De WAM moet gewijzigd worden, NJB 1972, biz. 1078-1079;
J.H. Wan sink, Hb. Schadereg. Motorr., biz. 330-2.
173 Het verzoek om inlichtingen aan de verzekerde die geen partij bij de verzekeringsovereen-
komst is, kan rechtvaardig zijn, omdat de verzekeraar er belang bij heeft zo spoedig
mogelijk op de hoogte te zijn van het feitelijk gebeuren om aldus de schadeclaim te kunnen
beoordelen. De toelichting op het Ontwerp-verdrag (1952) noemde deze situatie dan ook uit-
drukkelijk als grond waarop het recht van regres tegen de verzekerdelniet-verzekeringnemer
gebaseerd kan zijn.
114 H. Sonck, De regresvordering van de verzekeraar. tegen de verzekerde, die niet de
verzekeringnemer is, Jura Falconis 1976-1977, biz. 137; L. Schuermans c.s., a.w., nr. 126.
17S In: L. Schuermans c.s., a.w., nr. 146.
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onjuist. De verzekeraar heeft in deze gevallen wei degelijk een verhaalsrecht op
de verzekerde/niet-verzekeringnemer, zijnde degene aan wie te wijten is dat een
ongedekte schade-oorzaak heeft plaatsgevonden. Het arrest Van de LouwlHAV
Bank beoogde hierin geen verandering te brengen.

§ 7.2.2 Van der Kleijllnterpolii76

Ben andere vraag waartoe het contractueel regresrecht van artikel 11 lid 2
WAM (oud) aanleiding heeft gegeven, was of de WAM-verzekeraar een ver-
haalsrecht toekwam wanneer hij vanwege het op hem rustende na-risico de
benadeelde schadeloos had gesteld. De Hoge Raad werd voor rut probleem
gesteld toen Vander Kleij een ongeval veroorzaakte met een wagen die hij
twaalf dagen tevoren van ene Ruis had gekocht. In verband met deze koop had
Ruis de voor dit motorrijtuig bij Interpolis gesloten WAM-verzekering beein-
digd. Desondanks diende de verzekeraar de door het slachtoffer geleden schade
te vergoeden; de na-risico regeling van artikel 13 lid 4 WAM bracht dit mee.
De vraag die zich toen voordeed was of Interpolis dit bedrag van de verzeker-
de/niet-verzekeringnemer -Van der Kleij- kon terugvorderen krachtens het in
de reeds beeindigde verzekeringsovereenkomst voorbehouden regresrecht.

Geconfronteerd met deze vraag onderscheidde de Hoge Raad allereerst
tussen "de situatie waarbij een aansprakelijkheidsverzekering ten tijde van het
ongeval wei bestaat maar de verzekeringsovereenkomst geen dekking biedt voor
het betreffende geval, voor welke situatie de wetgever in art. 11, lid 2, WAM
heeft voorzien in de mogelijkheid voor de verzekeraar om zich een contractu eel
verhaalsrecht voor te behouden" en "het zich hier voordoende geval, t. w. dat
van een schade veroorzaakt door een motorrijtuig waarvoor ten tijde van het
ongevaI door beeindiging van een bestaande overeenkomst geen overeenkornst
tot verzekering van de wettelijke aansprakelijkheid meer van kracht was". Ten
aanzien hiervan stelde de Hoge Raad dat de wetgever"? er van was uitgegaan
dat de verzekeraar "in principe gerechtigd is voor het door hem aan de bena-
deelde betaalde bedrag regres te nemen aangezien immers de verzekering was
beeindigd; dat dan ook moet worden aangenomen dat de wetgever, hoewel hij
heeft nagelaten het regres van de verzekeraar op de voor het ongeval aanspra-
keJijke personen voor de gevallen bedoeld in art. 13, lid 4, uitdrukkelijk te
regelen, aan de verzekeraar die op grond van dit wetsvoorschrift jegens de
benadeelde aansprakelijk is, in overeenstemming met het rechtsbeginsel dat ten
grondslag ligt aan de artt. 1331 (hoofdelijkheid -CPR) en 1876 B.W. (borgtocht
-CPR), een zelfde verhaalsrecht tegen de aansprakelijke personen heeft toege-
dacht, als art. 27, lid 1, eerste zin, voor een vergelijkbare situatie met zoveel
woorden aan het Waarborgfonds Motorverkeer toekent. ,,178

176 fIR 10 oktober 1975, NJ 1976, 175, m.nt. ARB, VR 1976,24, m.nt. CJHB.
177 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, blz. 14.
178 Vgl. Rb Amsterdam 18 november 1970, NJ 1971, 136, VR 1973, 15, m.nt. vMK
(ResidentieiVan Oostveen), die de regels omtrent hoofdelijkheid (mede) van toepassing acht
en de verzekeraar "met betrekking tot het regresrecht (in overeenstemming met het beginsel
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De leemte die in de wet bestond voor de gevallen waarin de WAM-
verzekeraar de benadeelde schadeloos had gesteld, terwijl de verzekeringsover-
eenkomst bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer was afgemeld doch de termijn
van het na-risico DOg Diet was verstreken, vulde de Hoge Raad derhalve op.
Hiervoor zocht hij aansluiting bij het stelsel van de wet (BW) en de wel in de
wet (W AM) geregelde gevallen. Hij baseerde het verhaalsrecht enerzijds op het
rechtsbeginsel dat op de personen die tegenover dezelfde schuldeiser voor
dezelfde schuld verbonden zijn een bijdrageplicht rust en anderzijds op het
beginsel "dat de schuld gedragen behoort te worden door de werkelijke schul-
denaar (in de situatie van de artt. 1331 en 1876 degene aan wie het voordeel
van de tegenwaarde is ten goede gekomen) en Diet door degene die slechts
mede gebonden is tot zekerheid van de crediteur. 11179 Doorgaans zal het de
verzekeraar zijn die uiteindelijk de schuld aangaat. Doch wanneer er geen
verzekeringsovereenkomst (meer) van kracht is en de verzekeraar toch schade-
vergoeding moet betalen, is hij slechts tot zekerheid van de benadeelde gebon-
den. Niet de verzekeraar, maar de verzekerde -zijnde de aansprakelijke
persoon- is dan de werkelijke schuldenaar en daarom draagplichtig.

Het was derhalve overeenkomstig het stelsel van het BW dat de verzeke-
raar in de gevallen waarin hij Diet draagplichtig was een verhaalsrecht toe-
kwam. Een dergelijk recht van regres yond bovendien rechtvaardiging in de
WAM zelf. Het sloot namelijk aan bij hetgeen in artikel 27 lid 1 WAM was
geregeld, indien het Waarborgfonds Motorverkeer de benadeelde schadeloos
had gesteld omdat de aansprakelijke persoon bijvoorbeeld onverzekerd was
(artikel 25 lid 1, sub a-e WAM). Het fonds komt dan een recht van verhaal toe
op aile aansprakelijke personen, alsmede tegen degene die zijn verplichting tot
verzekering met betrekking tot het motorrijtuig, waarmede de schade is
veroorzaakt, niet is nagekomen. Het fonds, dat de schuld dus uiteindelijk niet
aangaat, heeft een regresrecht op de draagplichtige. Het valt Diet in te zien,
waarom de verzekeraar in een vergelijkbare situatie geen verhaalsrecht zou
toekomen.

van artikel 1331 B.W.) behandeld (... ) als een beschadigde borg."
179 A.R. Bloernbergen in annotatie bij HR 10 oktober 1975, NJ 1976', 175, biz. 479, r.k.
(Van der Kleij/Interpolis). Artikel 1331 BW (oud) luidde: 'Indien de zaak, waarvoor ver-
scheidene personen zich als hoofdelijke mede-schuldenaren hebben verbonden, slechts een
van hen aangaat, zijn zij weI ieder voor het geheel aan den schuldeischer verbonden, maar
onder elkander worden zij beschouwd als borgen voor dengenen wien de zaak betreft, en
moeten dienvolgens door denzelven worden schadeloos gesteld' (thans artikel 6: 10 BW).
Artikel 1876 BW (oud) luidde: 'De borg die betaald heeft, heeft zijn verhaal op de hoofd-
schuldenaar, ongeacht de vraag of de borgtocht met of zonder diens medeweten is gesteld.
Dit verhaal heeft plaats ten aanzien van het door de borg betaalde en de kosten alsmede de
wettelijke interessen daarover verschuldigd op de voet van artikel 1286' (thans artikel 7:866
BW).
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§ 7.2.3 Artikel 11 lid 2 WAM (oud) nader beschouwd

De problemen die het tweede lid van artikel 11 WAM (oud) opriep zijn te
herleiden tot de tekst van deze bepaling. Zij stelde namelijk dat de verzekeraar
zich een verhaalsrecht kon 'voorbehouden'. Hieruit werd afgeleid dat de bepa-
ling een contractueel regresrecht mogelijk maakte. Men kan zich evenwel de
vraag stellen of een dergelijk in de polis opgenomen beding terecht als voor-
waarde was gesteld voor het verhaalsrecht van artikel 11 lid 2 WAM (oud).
Het antwoord lijkt in ontkennende zin te moeten luiden.P"

Ben argument v66r de opvatting dat het voorbehoud geen ontstaansgrond
voor het regresrecht vormt!", kan wellicht uit het woord 'voorbehouden' zelf
worden afgeleid. In Van Dale wordt het omschreven als 'afzonderen voor;
bestemmen voor' .182 Dit suggereert dat het "recht reeds op enigerlei grond
bestaat en men een rechtshandeling aangaat, die bij gebreke van het voorbe-
houd, het recht zou doen vervallen."!" Hieruit zou geconcludeerd kunnen
worden dat het in de polis opnemen van een voorbehoud geen constitutief
vereiste is. Het maken van een voorbehoud heeft enkel de functie om duidelijk-

180 Hoe kan anders, lijkt H.J.J. de Bosch Kemper, a.w., biz. 65, te willen zeggen, het recht
van regres verk.laard worden van de Staat die van de verzekeringsplicht was vrijgesteld
(waardoor de benadeelde jegens haar de reehten heeft die hij anders tegenover de verzeke-
raar zou hebben gehad) en daardoor zelf de schade die door een 'onvoorzichtig handelende'
dienstplichtig militair was veroorzaakt, moest vergoeden? In dit gevaI ontbrak een verzeke-
ringsovereenkomst waar een verhaaIsvoorbehoud in was opgenomen en toch had de Staat een
regresreeht. Hier dient evenwe1 in het oog gehouden te worden dat het BenGH 19 januari
1981, NJ 1982, 110, VR 1981,57 (Belgische StaatiMouffe), dat in deze zaak prejudicieel
betrokken werd, overwoog dat de Gemeenschappelijke BepaIingen geen betrekking hebben
op de Staat die van zijn vrijstellingsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zodat artikel 11 lid 2
GB (WAM oud) zich er "niet tegen verzet dat de Staat die van de verplichting tot verzeke-
ring is vrijgesteld doch op grond van zijn eigen nationaIe wet er wettelijk toe gehouden is
zelf de burgerreehtelijke aansprakelijkheid van de houders en bestuurders van hem toebeho-
rende motorrijtuig te dekken, een recht van verhaaI volgens zijn nationaIe wet zou mogen
uitoefenen." Zie Hofvan Cassatie, Ie kamer, 14 mei 1981, RW 1981-1982, biz. 2679.
181 Zie ook H.K. Koster in annotatie bij HR 19 april 1968, AA 1968, blz. 225 (Hardegarijp-
se joy-rider), die er voor pleit de verzekeraar een verhaaIsreeht toe te kennen Hook aI zou
men dit verhaaIsrecht niet kunnen baseren op een contractueel bedongen voorbehoud ."
182 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taaI, 12e herziene druk door G. Geerts en
H. Heestermans in samenwerking met C.A. den Boon, E.C.M. Vos; etymologie door
P.A.F. van Veen in samenwerking met N. van der Sijs, Utreeht-Antwerpen 1992.
183 P.-G. Langemeijer in zijn conclusie bij HR 12 maart 1971, NJ 1971,247, VR 1971,77,
m.nt. vMK (Van de Louw/HAV Bank). Hij acht dit eehter niet een volstrekt dwingende uit-
leg. "Van 'zich voorbehouden' dit of dat te doen spreekt men ook wanneer het gaat om een
handelwijze, die in het kader van het overige gedrag van de betrokkene niet voor de hand
ligt, waarbij dan in het midden kan blijven of tot die handelwijze reeds een recht hestond dan
wei dit slechts door het voorbehoud in het leven wordt geroepen." (blz. 684, r.k.) Zie voor
Belgisch reeht: G. Wets, La loi du 1er juillet 1956 deroge-t-elle a l'article 16 de la loi du 11
juin 1874 et dans l'affirmaiive le recours de /'assureur contre l'assure est-it possible quand it
n'a pas ete reserves; BA 1964, biz. 617: RUne reserve ne cree pas le droit, elle le confir-
me."
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heid te scheppen voor de verzekeringnemer en de verzekerde; het bevestigt
slechts het bestaan van een verhaalsrecht.

Aangenomen kan worden dat de uitleg van artikel 11 lid 2 WAM (oud) ,
inhoudende dat de verzekeraar een verhaalsrecht toekomt ongeacht of hij
daartoe een beding in de polis heeft opgenomen, ook bij de bedoeling van de
wetgever aansluit. De wet legt een verzwaarde aansprakelijkheid op de verzeke-
raar ten einde de verkeersslachtoffers een extra grote zekerheid te geven
omtrent hun schadeloosstelling; zij beoogt niet de interne verhouding tussen de
verzekeraar en de verzekerde te wijzigen. Het tweede lid van artikel 11 WAM
(oud) beoogde het door artikel 6 lid 1 jO 11 WAM verstoorde evenwicht tussen
de bij de verzekeringsovereenkomst betrokken partijen te herstellen. Wanneer
de verzekeraar de door de benadeelde geleden schade had vergoed zonder dat
de verzekering daarvoor grondslag bood, was immers Diet bij maar de verze-
kerde -zijnde de aansprakelijke persoon- draagplichtig. Het was dan ook
billijk dat de verzekeraar zich op hem kon verhalen. Zou hem dit recht van
regres niet toekomen, dan zou de verzekerde bevoordeeld worden.

Het bestaan van het verhaalsrecht van de verzekeraar kan tevens afgeleid
worden uit zijn hoofdelijk mededebiteurschap.P' Hoewel de verhouding
tussen de hoofdeJijk verbonden schuldenaren onderling niet tot het eigenlijke
leerstuk van de hoofdelijkheid behoort, regelt de wet deze interne verhouding
wel in artikel 6: 10 BW. Daarbij gaat het om de vraag of de hoofdelijk verbon-
den debiteur die aan de schuldeiser heeft betaald, dit bedrag op zijn mededebi-
teuren kan verhalen. Voor de beantwoording van deze vraag is bet van belang
de draagplicht of bijdrageplicht van iedere hoofdelijke schuldenaar vast te
stellen. Welk gedeelte van de schuld gaat iedere hoofdelijk verbonden schulde-
naar (intern) aan? Hieromtrent geeft de wetgever geen algemene regels. De
grootte van ieders bijdrageplicht zal afhangen van hetgeen is overeengekomen,
van de aard van ieders tekortkoming en wat de onderlinge rechtsverhouding
meebrengt.!"

De verzekeringsovereenkomst heeft in beginsel tot gevolg dat de verze-
keraar draagplichtig is en dat de schuld hem -tot aan het bed rag van de
verzekerde som- aangaat. De verzekering biedt immers dekking voor de
schuld die de verzekerde door zijn gedrag jegens derden heeft. De WAM-
verzekeraar kan het door hem aan de benadeelde uitgekeerde bed rag dan ook in
beginsel Diet verhalen. Deze mogelijkheid heeft hij echter wel wanneer bij als
hoofdelijk verbonden debiteur meer heeft betaald dan hem intern aangaat. Dit
zal zich voordoen wanneer de verzekeraar aan de benadeelde heeft uitgekeerd,
terwijl hij daartoe op grond van de verzekeringsovereenkomst of de wet Diet
verplicht is. In dat geval kan bij zich op de aansprakelijke verzekerde verhalen

184 VgI. I.H. Wansink, Na-risico en regres voor de W.A.M.-verzekeraar, VR 1976, biz. 53-
54. Hij meent dat het verhaalsrecht van de verzekeraar in het geval waarin ten tijde van het
ongeval een verzekeringsovereenkomst bestaat maar deze daarvoor geen dekking verleent,
kan bestaan op grond van analoge toepassing van de rechtsbeginselen waarop de artikelen
1331 BW (oud) en 1876 BW (oud) zijn gebaseerd.
185 ParI. Gesch. Hoek 6, biz. 108 (Toelichting Meijers).
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§ 7.3 De wetgever aan her werk: artikel15 WAM

tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat (arti-
kel 6:10 lid 2 BW)}86

Hoewel er aile reden was om aan te nemen dat artikel 11 lid 2 WAM (oud)
geen contractueel regresrecht regelde, noopte de jurisprudentie --de ruime
toepassing van het arrest Van de Louw/HAV Bank en de 'leemte' in de wet
wanneer de verzekeraar het slachtoffer schadeloosstelt terwijl de verzeke-
ringsovereenkomst niet meer van kracht is doch de na-risico termijn nog niet
verstreken is- de wetgever (naar zijn idee) tot het wijzigen van de wet. In
1976 wordt dan ook een nieuw artikel voorgesteld waarin een wettelijk regres-
recht wordt geregeld.!"

Tegenwoordig bepaalt artikel 15 lid 1 WAM dat de verzekeraar die inge-
volge deze wet de schade van een benadeelde geheel of ten dele vergoedt, of-
schoon de aansprakelijkheid voor die schade niet door een met hem gesloten
verzekering was gedekt, voor het bedrag der schadevergoeding verhaal heeft op
de aansprakelijke persoon. Dit recht van regres komt de verzekeraar van
rechtswege toe, II in de gevallen waarin hij bij de polis tegenover de verzekerde
bepaalde omstandigheden zoals rijden «onder invloed- of zonder rijbevoegd-
heid, heeft uitgesloten, of waarin de verzekeringsovereenkomst achteraf nietig
blijkt te zijn (artikel 11). Voorts komt een dergelijke aansprakelijkheid (van de
verzekeraar hoewel de verzekering geen dekking biedt -CPR) voor na afloop
van de duur der verzekeringsovereenkomst, bij voorbeeld op grond van artikel
12, terwijl de verzekeraar, onbekend met deze beeindiging, daarvan nog niet
overeenkomstig artikel 13 heeft kennis gegeven. Verder loopt hij risico gedu-
rende de termijn van 16 dagen, bedoeld in de artikelen 13, vierde lid, en 14,
tweede lid. Tenslotte zal de verzekeraar nog enig extra-risico kunnen lopen
door (artikel 13 lid 7 WAM -CPR). II 188 Voor al deze gevallen waarin de
verzekeraar met de uitkering is belast terwijl de verzekeringsovereenkomst geen
dekking biedt, heeft hij thans een regresrecht ex lege.

De verzekeraar heeft het wettelijk recht van regres tegen iedere aanspra-
keJijke persoon, dat wit zeggen tegen de verzekeringnemer maar ook tegen de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is. Het verhaalsrecht tegen deze laatste
heeft de wetgever echter beperkt tot de gevallen waarin deze niet te goeder
trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid door een verzekering was ge-
dekt.!" Hiermee worden de werknemer, de tweedehands autokoper, de huur-

186 Artikel 6: 10 lid 2 BW regelt de bijdrageplicht, wanneer de schuld ten laste van een der
hoofdelijke schuldenaren wordt gede/gd. Dit omvat niet alleen betaling, ook de in artikel 6:7
lid 2 BW genoemde verrekening of inbetalinggeving wordt er onder begrepen (Parl, Oesch.
Boek 6, biz. 109 (Toelichting Meijersj),
187 Wet van 30 november 1983, Stb 1983,614, i.w.tr. 1 juli 1984.
118 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, nr. 3, biz. 19-20.
189 Deze bepaling heeft een dwingendrechtelijk karakter (artikel 15 lid 1 jO 16 WAM), met
als gevolg dat de verzekeraar zich in de gevallen waarin de wet hem geen regresrecht
toekent, niet een dergelijk recht kan verwerven door een akte van cessie, waarbij de
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der of de bruiklener in beseberming genomen.t'" Zij moeten er op kunnen
vertrouwen dat zij ingevolge de wet verzekerd zijn en dat bun aansprakelijkheid
volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt, wanneer zij een voertuig tot
bun besebikking krijgen. Het wordt onbillijk geaebt ben "bet risico te laten
lopen van het aflopen of de nietigbeid van de verzekeringsovereenkomst, van
ongebruikelijke bedingen tot uitsluiting van bepaalde risico's, en van bedingen
voor eigen risico en franchise."!" Is de verzekerde/niet-verzekeringnemer
ecbter te kwader trouw omtrent bet bestaan van de dekking, dan heeft de verze-
keraar wei een reeht van reg res tegen bern.

Het eerste lid van artikel 15 WAM geeft de verzekeraar een regresreeht
voor bet bedrag dat hij aan de benadeelde beeft moeten betalen. Volgens
Clausing krijgt bij hiermee te veel. Deze bepaling laat de vraag of de schade-
veroorzaker inderdaad voor dat bedrag aansprakelijk is, buiten besehouwing.
De aansprakelijke persoon "zal immers vaak zelf, wanneer hij geen beroep op
een aanwezige w.a.-verzekering kan doen, dank zij bet matigingsreebt van de
reebter (... ), tot betaling van een lager bedrag zijn gebouden. II 192

De wetgever pareert dit bezwaar door op de algemene bepaling omtrent
de matigingsbevoegdbeid van de reebter te wijzen. In bet tweede lid van artikel
6: 109 BW wordt de matiging in die zin beperkt dat zij niet mag gesebieden tot
een bedrag dat lager is dan dat waarvoor de sehuldenaar zijn aansprakelijkbeid
beeft moeten verzekeren. Hierdoor zullen de verzekeringnemer en de verzeker-
de/niet-verzekeringnemer altijd aansprakelijk zijn tot de in de wet genoemde
verzekerde som.!"

Tegen deze opvatting kan evenwel worden ingebraebt dat wanneer de
verzekeraar meer dan dit bedrag aan de benadeelde beeft betaald, bern ingevol-
ge artikel 15 lid 1 WAM ook voor dit meerdere een verbaalsreebt toekomt. In
dat geval is het zeker billijk dat rekening wordt gehouden met de stand en for-

benadeeide alle rechten ter zake van de schade aan de verzekeraar overdraagt. Zie J.H.
Wansink, Hb. Schadereg. Motorr., biz. 330-5. Ook Rb Roerrnond 21 januari 1988, NJ
1989, 584, VR 1990, 115 (Coolen/Amersfoortse Verzekeringen), meent dat de verzekeraar
niet met voorbijgaan aan de bepalingen van de WAM via cessie haar verhaal op de aanspra-
kelijke persoon/niet-verzekeringnemer kan realiseren.
190 Nota van wijziging, BHTK 1982-1983, 14281, nr. 7, bIz. 5. Vgl. Rb Roerrnond 21
januari 1988, NJ 1989,584, VR 1990, 115 (Cooien/Amersfoortse Verzekeringen), waarin de
verzekeraar verhaal op de koper van een tweedehands auto werd ontzegd, omdat deze op
mededelingen van de verkoper mocht afgaan (tenzij de verzekeraar zou bewijzen dat de
koper niet te goeder trouw kon aannemen dat zijn aansprakeIijkheid was gedekt).
191 MvT, BHTK 1976-1977, 14281, Dr. 3, biz. 20.
192 P. Clausing, Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht
van Belgie en Nederland, Verkeersaansprakelijkheid en verzekering naar Nederlands rechs,
TvP 1978, biz. 1055; Eindversiag, BHTK 1982-1983, 14281, Dr. 9, biz. 3-4. In dezelfde
zin: W. Noist Trenite, Adv.bl. 1934, bIz. 147. Vgl. H. Drion, VA 1963, biz. 161, omtrent
de vraag of het matigingsrecht op grond van de artikelen 1406 en 1407 BW (oud) invloed
heeft op het verhaalsrecht ex artikel II lid 2 WAM (oud) van de verzekeraar. Hij beant-
woordt deze vraag in bevestigende zin, doch betwijfelt of dit zonder speciale wetsbepaling
mogelijk is.
193 Nota naar aanleiding van het Eindverslag, BHTK 1982-1983, 14281, Dr. 10, biz. 6-7.
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tuin van de aangesproken persoon.!" Deze wordt dan niet het matigingsrecht
onthouden, waarop hem een beroep was toegekomen wanneer de benadeelde
niet de verzekeraar maar hem -zijnde de schadeveroorzaker- tot vergoeding
had aangesproken.!"

Het oude artikel 11 lid 2 WAM is thans in het tweede lid van artikel 15 WAM
geregeld. Het geeft de verzekeraar de mogelijkbeid om in de gevallen waarin
een wettelijk verhaalsrecht ontbreekt, zich een recht van regres in de polis voor
te behouden tegen de verzekeringnemer en indien daartoe grond bestaat tegen
de verzekerde/niet-verzekeringnemer. Krachtens dit contractuele regresrecht
kan de verzekeraar het door hem aan de benadeelde uitgekeerde bedrag
bijvoorbeeld verhalen op de verzekeringnemer die niet aansprakelijk gesteld kan
worden voor de door de feitelijke bestuurder (verzekerde/niet-verzekeringne-
mer) veroorzaakte schade. Men denke hierbij aan het geval waarin deze laatste
zich tegen de wil van de verzekeringnemer onder invloed van alcohol in het
verkeer heeft begeven en een ongeval heeft veroorzaakt. Hoewel de verzeke-
ringnemer dan niet aansprakelijk gehouden kan worden en het wettelijke
regresrecht van artikel 15 lid 1 WAM geen uitkomst biedt, kan de verzekeraar
het door hem uitgekeerde bedrag krachtens het in de verzekeringsovereenkomst
bedongen verhaalsrecht terugvorderen.l'"

§ 7.4 Conclusie

Naar aanleiding van problemen rond artikel 11 lid 2 WAM (oud), is een nieuw
artikel 15 in de wet opgenomen. Weliswaar schept deze bepaling meer duide-
lijkheid omtrent de regresmogelijkheden van de verzekeraar, doch een nood-
zaak VOOrdeze wetswijziging bestond er niet.

Beide bepalingen beogen een tegenwicht te bieden aan de verzwaarde
aansprakelijkheid van de verzekeraar jegens de benadeelde. Wanneer hij de ver-
keersschade heeft vergoed, terwijl de verzekering geen dekking bood voor de
schade of de verzekering zelfs beeindigd was, kan hij zich verhalen op degene
die draagplichtig is. Daarvoor is een in de polis opgenomen voorbehoud
-zoals in de jurisprudentie en de literatuur ten aanzien van het oude artikel 11
lid 2 WAM werd aangenomen- niet nodig. Dit regresrecht is immers al
gegeven door artikel 6:10 lid 2 BW. De hoofdelijke schuldenaar die de schuld
heeft gedelgd voor meer dan hem intern aangaat, kan het meerdere verhalen op
de mededebiteur die de schuld uiteindelijk behoort te dragen.

194 Vgl. het verhaalsrecht van de sociale en particuliere verzekeraars en artikel 3 lid 4,
tweede zin, van de Wet van 11 december 1968, tot vergoeding van door N.A.V.O.-motor-
voertuigen veroorzaakte schade, Sth 1968, 731, i.w.tr. 1 januari 1965.
19S Vgl. Nota naar aanleiding van het verslag, BHTK 1967-1968,9200, nr. 5, biz. 2.
196 De toepassing van dit in de verzekeringsovereenkomst bedongen regresrecht wordt
evenwel beperkt door een gebruikelijke polisvoorwaarde, waarbij de verzekeraar ten aanzien
van enkele aangeduide uitsluitingsgronden afstand van verhaal doet tegenover de verzekerde,
die aantoont dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem ter zake van die omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.
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De gedachte dat de schuld gelegd moet worden bij degene die draagplich-
tig is, is sinds de invoering van artikel 15 lid 1 WAM duidelijker in de wet
verwoord. De verzekeraar die de benadeelde schadeloos heeft gesteld, terwijl
hij hiertoe krachtens de verzekeringsovereenkomst niet gehouden was, kan dat
bedrag terugvorderen van de aansprakelijke persoon. Dit wettelijk regresrecht is
een herhaling van wat al uit de hoofdelijkheidsregeling van artikel 6: 10 lid 2
BW voortvloeit. Het voordeel van de WAM-bepaling is evenwel dat zij
expliciet bepaalt dat de schadeveroorzaker die niet-verzekeringnemer is en te
goeder trouw in de veronderstelling verkeerde dat zijn aansprakelijkheid gedekt
was, niet aan het verhaalsrecht van de verzekeraar blootstaat. 197

§ 8 Meerdere benadeelden bij een verkeersongeval

In een hoofdstuk omtrent de rechtspositie van het verkeersslachtoffer dient niet
aileen de rechtsverhouding met de verzekeraar ter sprake te komen. Ook op de
vraag hoe de benadeelden onderling tegenover elkaar staan dient nader te
worden ingegaan. Tot nu toe is namelijk buiten beschouwing gelaten dat bij een
verkeersongeval meerdere slachtoffers betrokken kunnen zijn. Veelal zullen er
bij een ongeval echter meerdere personen zijn die door de WAM als benadeelde
beschouwd worden. Niet aileen degenen die feitelijk schade lijden, maar ook
hun (eventuele) nabestaanden, hun ziekenfondsen, bedrijfsverenigingen of
particuliere schadeverzekeraars kunnen immers 'benadeelde' in de zin van de
wet zijn. Zij kunnen zich allemaal ex artikel 6 lid 1 WAM tot de verzekeraar
van de aansprakelijke persoon wenden en schadevergoeding vorderen. Zolang
deze vorderingen de verzekerde som niet overschrijden, zullen zij allen
schadeloosgesteld worden.

Er ontstaan evenwel problemen, wanneer de aanspraken van de benadeel-
den het in de verzekeringsovereenkomst genoemde bedrag overtreffen. Op deze
situatie ziet het tweede lid van artikel 6 WAM. Dit bepaalt dat wanneer er bij
een ongeval meer dan een benadeelde is en het totaalbedrag van de verschul-
digde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, de rechten van die
benadeelden tegen de verzekeraar naar evenredigheid worden teruggebracht tot
het beloop van die som. De door de verzekeraar rechtstreeks aan de benadeel-
den uit te keren verzekeringspenningen worden derhalve naar rato verdeeld. Er
is geen sprake van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt', maar aIle benadeel-
den delen evenredig mee.

Naar aanleiding hiervan vroeg de PvdA-fractie of een vordering van een
emstig getroffen slachtoffer niet boven een afgeleide vorderirig van particuliere
instanties als verzekeringsmaatschappijen (bijvoorbeeld casco-assuradeuren) en
bedrijfsverenigingen moet gaan.!" De minister achtte een dergelijke regeling

197 Ret is evenweI waarschijnlijk dat ook zonder een dergelijke bepaling de verzekeraar, als
hoofdelijke mededebiteur, een regresrecht zou ontberen. De in artikel 6:2 BW genoemde
redelijkheid en billijkheid (die door artikel 6:8 BW overeenkomstige toepassing vindt)
zouden er aan in de weg staan.
198 VV, BHTK 1977, l428l, nr. 5, bIz. 6-7.
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evenwel niet nodig; artikel 6.1. 9.11a lid 2 NBW zou hierin gaan voorzien.!"
Oeze bepaling is thans echter ingetrokkerr'", waardoor het directe slachtoffer
nu in een zodanige positie verkeert dat zijn recht benadeeld kan worden door
professionele risicodragers. In de praktijk blijkt dit echter mee te vallen. Juist
in dit soort gevallen plegen de professionele risicodragers zich terug te trek-
ken.wI

De regel is derhalve dat de benadeelden van eenzelfde verkeersongeval tegen-
over de WAM-verzekeraar gelijke rechten hebben. Overtreffen deze vorderin-
gen het door de verzekeraar verschuldigde bedrag, dan vindt er een pro-rata
verdeling plaats. Een dergelijke verdeling kan echter pas gemaakt worden,
wanneer alle vorderingen bij de verzekeraar zijn ingediend. Dit impliceert dat
de verzekeraar de verjaringstermijn van het rechtstreeks vorderingsrecht zal
moeten afwachten, voordat hij met zekerheid de grootte van het totaal van de
vorderingen kan vaststellen. Pas wanneer deze termijn is verstreken kan hij
immers Diet meer geconfronteerd worden met een eigen recht op schadever-
goeding. Dit betekent dat een benadeelde die zijn vordering tijdig bij de
verzekeraar heeft ingediend, minstens drie jaar moet wachten tot hij al dan Diet
geheel schadeloosgesteld zal worden. Dit is niet aIleen voor de benadeelde
ongewenst -"L'action directe devient, en pareil cas, inutile"202_; ook de
verzekerde wordt hierdoor benadeeld. Zodra zijn aansprakelijkheid vaststaat,
bestaat voor hem een verplichting tot het vergoeden van de veroorzaakte
schade. De benadeelden kunnen hem daartoe aanspreken, terwijl hij dit risico
van aansprakelijkstelIing juist op de WAM-verzekeraar heeft willen (moeten)
afwentelen.

Deze impasse wordt enigszins doorbroken door de tweede zin van artikel
6 lid 2 WAM: Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met het bestaan
van vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde
een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens

199 MvA, BHTK 1982-1983, 14281, nr. 6, blz, 12-13. ArtikeI6.1.9.11a lid 2 NBW bepaalde
dat aanspraken van derden ter zake van als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel geleden
schade, daaronder begrepen vorderingen tot verhaal, die krachtens wet, subrogatie of
overdracht aan de derde toekomen, niet ten nadele van het recht op schadevergoeding van de
gekwetste worden uitgeoefend (BHTK 1981-1982, 17541).
200 Nota van wijziging, BHTK 1983-1984, 17541, nr. 4, biz. 7-8.
201 Aldus J.H. Wansink, De directe aerie ex art. 6 WAM bi} pluralitett van benadeelden, Vrb
1990, biz. 62. Te denken valt aan het geval waarin de particuliere verzekeraar de schade tot
het overeengekomen bedrag (bijvoorbeeld: f 2.000.000,-) vergoedt, maar de door het
slachtoffer geleden schade groter is. Deze kan het resterende bedrag van de WAM-verz.eke-
mar vorderen, terwijl de gesubrogeerde particuliere verzekeraar van de WAM-verz.ekeraar
terugbetaling kan verlangen van het door hem uitgekeerde bedrag. Wanneer nu de verze-
kerde som f 2.000.000,- is, zal in een dergelijk geval van samenloop de professionele risico-
drager gewoonlijk terugtreden ten gunste van de directe slachtoffers. Zie ook Hof Amster-
dam 1 juni 1984, VR 1985, 62 (Johannes C.lWinterthur), waaruit blijkt dat de bedrijfsver-
eniging zijn vordering beperkt tot f 400.000,-, voorzover dit nog beschikbaar zal zijn na
aftrek van het bedrag dat C. zal worden toegewezen.
202 H. et L. Mazeaud, a.w., nr. 2698-2.
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die anderen slecbts gebouden tot bet beloop van bet overblijvende gedeelte van
de verzekerde som. Deze bepaling legt bet risico van bet te laat indienen van
een vordering tot scbadevergoeding in beginsel bij de benadeelde. Had deze
zijn vordering nog niet ingediend toen de verzekeraar tot uitkering overging,
dan beeft bij aIleen nog aanspraak op bet resterende bedrag dat de verzekeraar
verscbuldigd is. Dit kan ook aangenomen worden in bet geval waarin weI al
een vordering is ingediend, maar deze onverwacbt wordt verboogd nadat de
verzekeraar bet door bem verscbuldigde bedrag beeft uitgekeerd. 203 De ratio
van bet tweede lid van artikel 6 WAM is een vlotte scbadeloosstelling te
bewerkstelligen zonder dat de verzekeraar een al te groot gevaar loopt meer
dan de overeengekomen verzekerde som te moeten uitkeren.

Bij deze regeling is beslissend dat de verzekeraar op bet moment van de
uitkering te goeder trouw is omtrent bet niet bestaan van overige vorderin-
gen.204Wist bij of kon bij ten tijde van de betaling redelijkerwijs weten dat er
nog onbekende benadeelden waren, dan moet bij ook deze vorderingen vol-
doen. Hij kan daartoe zelfs gebouden zijn, wanneer door die uitkering de
verzekerde som wordt overschreden. In dit verband rijst de vraag of de
verzekeraar de late vordering gebeel of (ook) naar rato moet voldoen.

Men stelle zicb de volgende casus voor: de overeengekomen verzekerde
som is f 5.000.000,-. Op bet moment waarop de verzekeraar tot uitkering
besluit zijn er door benadeelden drie vorderingen ingediend ten bedrage van
respectievelijk f 2.000.000,-, f 2.000.000,- en f 4.000.000,-. De benadeelden
krijgen van de aansprakeJijke verzekeraar ieder een evenredig deel, dat wil
zeggen f 1.250.000,-, f 1.250.000,- en f 2.500.000,-. Stel nu dat na de
betaling maar v66r de verjaringstermijn een vierde benadeelde, van wiens
bestaan de verzekeraar ten tijde van de betaling redelijkerwijs bad moeten
weten, zicb tot de verzekeraar wendt en f 2.000.000,- vordert. Moet de
verzekeraar bem nu gebeel scbadeloosstellen, dat wil zeggen f 2.000.000,-
betalen? Een bevestigend antwoordzou de vierde benadeelde in een bevoor-
deelde positie brengen. In dat geval zou bet voordelig zijn de verzekeraar
summierlijk op de boogte te brengen van de vordering, docb met indiening er
van te wacbten totdat de overige benadeelden naar rato uitgekeerd zijn. Gezien
de strekking van artikel 6 lid 2 WAM en met bet oog op de redelijkbeid en
billijkbeid, moet bet antwoord op de vraag dan ook ontkennend luiden. De
vierde benadeelde krijgt bet bedrag dat bij gebad zou bebben als bij met de

2Q3 Aldus B. Wachter, RM Themis 1962, biz. 359.
204 Voor het eindigen van de goode trouw van de verzekeraar acht de MvA, BHTK 1962-
1963, 6342, nr. 6, biz. 9, voldoende dat de benadeelde "een eenvoudige, zij bet summier
gemotiveerde, melding" bij hem heeft gedaan. Het is dan aan de verzekeraar om aan te tonen
dat hij, op het moment dat bij de andere benadeelden schadeloosstelde, onbekend was met de
vordering waarmee bij nu opeens geconfronteerd wordt. Aangezien dit moeilijk: te bewijzen
is, zal in dit verband de stelplicht van de benadeelde wellicht aangescberpt kunnen worden.
Vgl. Asser-Coehorst-de Leede-Thunnissen, 5 ill (1988), nr. 360, over de jurisprudentie
omtrent artikel 1638x BW.
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overige drie in de verzekerde som had meegedeeld, dus: f 500.000,-.1115

Denkbaar is dat de vierde benadeelde geen gebruik maakt van het eigen recht
ex artikel 6 lid 1 WAM, maar zich (binnen de drie-jarige verjaringstermijn van
artikel 10 WAM) tot de aansprakelijke persoon wendt met een vordering tot
schadevergoeding. Stel dat de andere drie benadeelden reeds hun rechtstreeks
vorderingsrecht jegens de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke persoon
hebben ingesteld, maar nog niet zijn voldaan. De situatie is dan aldus: de
verzekeraar wordt enerzijds door zijn verzekerde tot uitkering aangesproken,
anderzijds vorderen de (drie) benadeelden ingevolge artikel 6 lid 1 WAM
schadeloosstelling van hem. Hoe nu de schadevergoeding af te handelen?

Artikel 6 lid 2 WAM biedt in dit geval geen oplossing. Het ziet namelijk
niet op het geval waarin de verzekeraar door zowel zijn verzekerde als de
benadeelde(n) wordt aangesproken. Het is alleen van toepassing wanneer de
verzekeraar wordt aangesproken door benadeelden die allen over een eigen
recht beschikken.

De tweede zin van artikel 6 lid 1 WAM biedt wellicht meer soelaas.
Ingevolge deze zin is de verzekeraar niet van zijn uitkeringsplicht bevrijd,
wanneer deze zijn schuld aan de verzekerde voldoet terwijl de benadeelde nog
Diet schadeloos is gesteld. De verzekeraar zal derhalve eerst de benadeelden
moeten voldoen die van het eigen recht gebruik hebben gemaakt, voordat hij
aan zijn verzekerde --en via deze aan de vierde benadeelde- bevrijdend zal
kunnen betalen. Dit betekent in deze casus dat de artikel 6 lid 1 WAM-bena-
deelden, wiens vorderingen reeds de in de verzekeringsovereenkomst genoemde
verzekerde som overschrijden, naar rato schadeloosgesteld zullen worden. Voor
de verzekerde (en dus de vierde benadeelde) resteert evenwel geen uitkering
meer.

Dit ligt niet anders wanneer de vierde benadeelde zich (anders dan in de
hierboven genoemde situatie) na de drie-jarige verjaringstermijn bij de verze-
kerde meldt, omdat hem geen eigen recht meer ter beschikking staat. Is de
verzekerde som door de vorderingen van de benadeelden die van hun eigen
recht gebruik hebben gemaakt, uitgeput, dan resteert er niets voor de verzeker-
de. Indien nog wei een bedrag voor hem resteert, is dit na uitkering vatbaar
voor verhaal door zijn schuldeisers, waaronder eventueel de vierde benadeel-
de. 206

205 Opgemerkt zij dat de andere drie benadeelden nu enigszins bevoordeeld zijn. Zij bebben
met z'n drieen meegedeeld in de verzekerde som terwijl naderband blijkt dat een verdeling
over vier benadeelden bad moeten plaatsvinden. Het is evenwel niet waarschijnlijk dat op de
in eerste instantie uitgekeerde (drie) vorderingen een correctie gemaakt zal moeten worden,
in die zin dat bet bedrag dat, naar naderhand is gebleken, te veel is uitgekeerd, terugbetaald
moet worden. Zij bebben bun vorderingen op tijd ingediend. Indien later blijkt dat de
verdeling anders had moeten geschieden dan deert ben dat niet.
206 Op grond van het voorgaande is moeilijk voorstelbaar de situatie die I.H. Wansink, Vrb
1990, blz, 62-63 scbetst, waarin de verzekerde meedeelt in de verdeling van de verzekerde
80m met de drie 'eigen-rechters', terwijl dit drietal nog niet volledig schadeloos is gesteld.
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§ 9 Slotbeschouwing

De Memorie van Toelichting acht het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM
gewenst om de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer zoveel mogelijk
zekerheid te geven dat de door hen geleden schade zal worden vergoed. "Ont-
breekt dit dan is de benadeelde afbankelijk van de verzekerde en van diens
vermogenspositie. Het blijft dan mogelijk dat het bedrag dat de verzekeraar aan
de verzekerde moet uitkeren niet of slechts gedeeltelijk de benadeelde ten goede
komt. De verzekerde kan b.v. het bedrag op andere wijze besteden; hij kan zijn
vordering op de verzekeraar aan een derde cederen; in geval hij failliet gaat,
valt de uitkering van de verzekeraar in de boedel en delen de andere schuldei-
sers naast de benadeelde daarin mede. "207

Wachter acht de toelichting op artikel 6 WAM minder juist; hij betwijfeit
of de benadeelde per definitie van het vermogen en/of inkomen van de verze-
kerde afhankelijk is, wanneer een bepaling als artikel 6 lid 1 WAM ont-
breekt.P" In dit verband wijst hij er op dat de vraag wat de benadeelde op
grond van het eigen recht kan vorderen, bepaald wordt door hetgeen de
verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd is. Over deze
verplichting van de verzekeraar jegens de verzekerde is in Nederland nauwe-
lijks geschreven. Daarentegen is in Duitsland de discussie gevoerd of de
aansprakelijkheidsverzekeraar een Befreiungsverpflichtung dan weI een Zah-
lungsverpflichtung jegens de verzekerde heeft. De Zahlungsverpflichtung van
de aansprakelijkheidsverzekeraar houdt in dat hij aan de verzekerde betaalt
hetgeen deze laatste aan de benadeelde verschuldigd is; de Befreiungsverp-
flichtung betekent dat de verzekeraar de verzekerde van zijn uit aansprake-
lijkheid voortvloeiende verbintenis bevrijdt door deze over te nemen. Afhanke-
lijk van de opvatting omtrent de verplichting van de verzekeraar is artikel 6 lid
1 WAM meer of minder gewenst.

De Befreiungsverpflichtung brengt mee dat de verzekeraar de uit aanspra-
kelijkheid voortvloeiende schuld van zijn verzekerde overneemt en het slachtof-
fer schadeloosstelt. "In (deze) opvatting kan de verzekerde niet door middel van
cessie over zijn aanspraken beschikken, terwijl zijn faillissement een aangele-
genheid is, die van geen enkele invloed is op het recht van de derde tegenover
de verzekeraar. "209 Dit betekent dat hier een behoefte aan artikel 6 lid 1
WAM ontbreekt. Ook zonder een eigen recht is de benadeelde niet afhankelijk
van de handel-en-wandel van de verzekerde. Daarentegen houdt de Zahlungs-
verpflichtung in dat de verzekeringspenningen in het vermogen van de verze-
kerde komen en het slachtoffer door de aansprakelijke persoon schadeloos moet
worden gesteld.i" In deze opvatting loopt het slachtoffer wei het risico dat de

2f11 MvT, BHTK 1960-1961, 6342, nr. 3, bIz. 10.
208 B. Wachter, RM Themis 1962, bIz. 356-357.
209 B. Wachter, RM Themis 1962, bIz. 355.
210 De wetgever heeft zich echter niet de vraag gesteId, waaruit de uit de verzekeringsover-
eenkomst voortvIoeiende verplichting van de WAM-verzekeraar bestaat. Hij Jijkt de
verzekeraar een Zahlungsverpflichtung toe te schrijven. Dit blijkt uit de toelichting op artikel
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verzekerde het door de verzekeraar uitgekeerde schadebedrag voor andere
doeleinden gebruikt dan voor het vergoeden van de schade. Ook ingeval van
faillissement of wanneer ten laste van de verzekerde beslag wordt gelegd onder
de verzekeraar, verkeert het slachtoffer in onzekerheid of hij schadeloosgesteld
zal worden. In deze opvatting is een eigen recht van het verkeersslachtoffer
jegens de WAM-verzekeraar dan ook zeer gewenst. Het bewerkstelligt dat de
verzekeraar het door hem aan de verzekerde verscbuldigde bed rag aan de bena-
deelde uitkeert.

De vanzelfsprekende wenselijkheid van een regeling als artikel 6 lid 1
WAM, waarvan de Memorie van Toelicbting uitgaat, blijkt derhalve onterecbt.
Het is evenweI de vraag of bet betreurenswaardig is dat de wetgever niet over
bet onderscheid tussen de Befreiungsverpflicbtung en de Zahlungsverpflicbtung
beeft gerept. Zal artikel 6 lid 1 WAM gescbrapt kunnen worden, wanneer de
wetgever de verplichting van de verzekeraar opvat als een ovemame van de
schuld die de verzekerde aan de benadeelde heeft? Deze vraag moet ontkennend
beantwoord worden. De Befreiungsverpflichtung ziet namelijk op de uitke-
ringsplicht van de verzekeraar tegenover de verzekerde. Wanneer de verzeke-
raar een beroep kan doen op een in de polis of wet voorkomende bepaling
waardoor hij geen betaling verscbuldigd is, zal bij de uit de aansprakelijkheid
voortvloeiende verbintenis van de verzekerde niet ovememen. Anders dan de
Befreiungsverpflichtung brengt bet eerste lid van artikel 6 WAM mee dat de
verzekeraar in dit geval wel jegens de benadeelde tot uitkering verplicbt is. De
verzekeraar is met en naast de verzekerde aansprakelijk voor de door de
benadeelde geleden verkeersscbade. Er bestaat een hoofdelijke mededebi-
teurscbap.

De action directe parfaite van artikel 6 lid 1 WAM wordt gecompleteerd
door artikel 11 WAM. Het bepaalt dat de door de benadeelde aangesproken
verzekeraar geen beroep kan doen op uit de wettelijke bepalingen omtrent de
verzekeringsovereenkomst of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende
verweren. Hiermee lijkt de Nederlandse WAM verder te gaan dan de Franse
wet, die aan de action directe van artikel L. 124-3 Code des assurances een
bepaling koppelt die een limitatieve opsomming geeft van verweren die door de
verzekeraar Diet aan de benadeelde ingeroepen kunnen worden.

Artikel 11 WAM is voor een deel een toepassing van de regeling omtrent
boofdelijkheid. Verweren die betrekking bebben op de verzekeringsovereen-
komst betreffen immers de positie van de mededebiteuren, waar de benadeelde
buiten staat. Dat de verzekeraar ook niet (onder omstandigbeden) de beeindi-
ging, vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst of scborsing van de

6 WAM, waar hij stelt dat het verkeersslachtoffer van de vermogenspositie van de verze-
kerde afhankelijk is indien de wet hem geen eigen recht toekent (MvT, BHTK 1960-1961,
6342, or. 3, blz. 10). Ret blijkt tevens uit de tweede lin van artikel 6 lid 1 WAM, waar
bepaald wordt dat het tenietgaan van de schuld van de verzekeraar aan de verzekerde geen
invloed heeft op de positie van de benadeelde. Deze zinsnede veronderstelt dat zonder een
uitdrukkelijke bepaling de verzekeraar bevrijdend aan de verzekerde kan betalen hetgeen
deze laatste aan de benadeelde verschuldigd is.
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dekking tegenover de benadeelde mag inroepen, is echter veeleer een gevolg
van de strekking van de WAM: slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer
zekerheid bieden omtrent hun schadeloosstelling. Dit gaat evenwel ten koste
van de rechtspositie van de verzekeraar. Op hem komt een verzwaarde aanspra-
kelijkheid te rusten, waardoor het contractuele evenwicht binnen de verzeke-
ringsovereenkomst wordt verstoord. Het in artikeI 15 WAM geregelde regres-
recht brengt dit evenwicbt weer enigszins in balans. Evenwel niet geheeI, "want
de proceslast en het risico van insolvabiliteit van zijn verzekerde komen alsdan
op de schouders van de verzekeraar terecht. "211

211 H. Cousy, Jura Falconis 1983-1984, blz, 408.
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Samenvatting

De action directe vindt haar oorsprong in het Frankrijk van eind 1ge, begin 20e
eeuw. Zij is met name sinds de discussie omtrent de rechtspositie van het
verkeersslachtoffer in Nederland in de belangstelling gekomen.

V66r de invoering van de W AM was het reeds gebruikelijk dat de
gemotoriseerde weggebruiker zich verzekerde tegen aansprakelijkheid voor
door hem in het verkeer veroorzaakte schade. Hij sloot deze aansprakelijk-
heidsverzekering vooral met het oog op zijn eigen positie. In het geval hij aan
derden verkeersschade berokkende, wist hij zich financieel gesteund door een
verzekeraar; hij behoefde niet zelf de schade te vergoeden.

Een aansprakelijkheidsverzekering aan de kant van de gemotoriseerde
weggebruiker gaf evenwel ook aan het verkeersslachtoffer enige zekerheid;
deze wist immers dat niet de schadeveroorzaker, maar diens verzekeraar in
beginsel zijn vordering zou betalen. Een aansprakelijkheidsverzekering had
derhalve tevens een maatschappelijke functie.

Hoewel de naar aanleiding van het schadegeval door de verzekeraar uit te
keren verzekeringspenningen uiteindelijk voor de schadeloosstelling van het
slachtoffer bedoeld waren, was het echter wei zo dat de verzekeringspenningen
aan de verzekerde werden betaald. Het verkeersslachtoffer was immers geen
partij bij de verzekeringsovereenkomst; de verzekeraar betaalde dan ook niet
aan hem, maar aan zijn verzekerde. Voor het verkeersslachtoffer was het
daarom de vraag of de verzekerde/schadeveroorzaker de verzekeringspenningen
weI aan hem door betaalde. Het kon zijn dat de verzekerde het geld voor eigen
gebruik aanwendde in plaats van het te besteden waarvoor het bestemd was.
Het kon eveneens gebeuren dat de verzekerde failliet werd verklaard. In dat
geval vielen de verzekeringspenningen in de failliete boedel, waarin de bena-
deelde -v66r de invoering van het Nieuw BW in 1992- ais concurrent credi-
teur met de andere crediteuren moest delen. Deze factoren maakten de rechts-
positie van bet verkeersslacbtoffer onzeker.

In hoofdstuk 1 is aandacht besteed aan de vraag welke mogelijkheden bet
privaatrecht bood aan bet verkeerssIacbtoffer ten einde zijn belangen beter te
waarborgen. Enkele rechtsfiguren die het verkeerssiachtoffer in een rechtsbe-
trekking brengen met de verzekeraar van de aansprakelijke persoon passeren de
revue. Zo wordt aandacbt besteed aan een rechtstreekse uitkering door de
verzekeraar aan bet slacbtoffer krachtens artikel 6:30 BW dan wei kracbtens
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een polisvoorwaarde van die strekking. Voorts worden het privilege van artikel
3:287 BW, het derdenbeding, de cessie en het derdenbeslag besproken. Tot slot
wordt ingegaan op de in het Franse en Belgische recht geregelde action
oblique, die de benadeelde de bevoegdheid geeft om de rechten van zijn
schuldenaar -aansprakelijke persoon- uit te oefenen (artikel 1166 Cc).

Deze rechtsfiguren blijken de belangen van het verkeersslachtoffer echter
onvoldoende te beschermen. Met name in het geval waarin de aansprakelijke
persoon failliet gaat, vertoont de rechtspositie van het verkeersslachtoffer
zwakke plekken. Men gaat dan ook naar een andere rechtsfiguur op zoek, die
de benadeelde beter zou beschermen.

De oplossing is gevonden in de vorm van de action directe (hoofdstuk 2). Deze
actie geeft de crediteur de bevoegdheid om krachtens een 'droit propre' tegen
de debiteur van zijn eigen debiteur te ageren. Zij beoogt de crediteur te
beschermen tegen insolventie van de oorspronkelijke debiteur, door de eerstge-
noemde de mogelijkbeid te bieden over zijn wederpartij (tussendebiteur) heen te
stappen en zijn vordering op diens debiteur (onderdebiteur) te verhalen tot het
bedrag dat deze verschuldigd is.

Het rechtstreeks vorderingsrecht kan verklaard worden door het onder-
scheid tussen 'Schuld' en 'Haftung'. Ingeval van de action directe staat de
onderdebiteur in voor de schuld die zijn wederpartij (tussendebiteur) aan de
crediteur heeft. Dit brengt mee dat het gehele vermogen van de onderdebiteur
uitwinbaar is voor de schuld van een ander, namelijk die van de tussendebiteur.
Deze uitwinbaarheid ter zake van een schuld (al dan niet van een ander), wordt
'Haftung' genoemd. De crediteur kan zijn vordering op de debiteur derhalve op
het vermogen van de onderdebiteur verhalen. Deze laatste is evenwel niet meer
verschuldigd dan hetgeen waartoe hij tegenover zijn wederpartij -de (tus-
sen)debiteur- gehouden is. Wat de crediteur krachtens de action directe kan
vorderen wordt derbalve bepaald door het bedrag waarop hij tegenover zijn
debiteur aanspraak kan maken en door de rechtsbetrekking waarbij de aange-
sproken onderdebiteur partij is. De action directe is, met andere woorden, een
verhaalsrecht dat de crediteur ter zake van zijn vordering op de debiteur uitoe-
fent op de vordering die zijn debiteur jegens een derde beeft.

De action directe doet een rechtsbetrekking ontstaan tussen de crediteur
en de aangesproken onderdebiteur. Afhankelijk van het moment waarop deze
rechtsbetrekking ontstaat, spreekt men van een action directe imparfaite of van
een action directe parfaite. Ingeval van \ de action directe imparfaite komt de
crediteur op het moment waarop bij de actie uitoefent in een rechtsbetrekking
met de onderdebiteur te staan. Ingeval van de action directe parfaite -en
daarvan is bij de aansprakelijkbeidsverzekeringen sprake- ontstaat de rechtsbe-
trekking wanneer de verzekerde door zijn gedrag schade aan derden berokkent,
oftewel op bet moment waarop de verzekeraar onder opschortende voorwaarde
uitkeringsplicbtig wordt.

De door de action directe ontstane recbtsbetrekking wordt meteen
gefixeerd, waardoor de onderdebiteur/verzekeraar aileen nog aan de credi-
teurlbenadeelde bevrijdend kan betalen. Deze fixatie brengt tevens mee dat
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naderhand plaatsgehad hebbende betalingen door de onderdebiteur/verzekeraar
aan zijn wederpartij (verzekerde/tussendebiteur) of bezwaringen van de vorde-
ring van de tussendebiteur, voor de crediteurlbenadeelde geen gevolg hebben.
Deze wijzigingen in de verhouding tussen de oorspronkelijke debiteur/verze-
kerde en de onderdebiteur/verzekeraar zijn jegens de crediteurlbenadeelde
relatief nietig; de onderdebiteur blijft jegens hem gehouden tot betaling. Indien
de tussendebiteur/verzekerde nog andere schuldeisers heeft, brengt de action
directe een bevoorrechte positie voor de crediteur mee. Hij hoeft zich immers
niet tegelijk met deze schuldeisers te verhalen op het vermogen van de (ge-
meenschappelijke) debiteur, maar wordt uit hoofde van de rechtsbetrekking met
de onderdebiteur door deze laatste betaalt.

De gefixeerde rechtsbetrekking is met name. van belang in het geval
waarin de tussendebiteur/verzekerde failliet wordt verklaard. Weliswaar valt
zowel de vordering van de crediteurlbenadeelde als de schuld van de onder-
debiteur/verzekeraar in de faiIIiete boedel, de door de action directe ontstane
rechtsbetrekking wordt er echter niet door beinvloed. De crediteur kan zijn
vordering op de failliet verhalen op de vordering die deze jegens zijn debiteur
heeft; de gerechtigde tot de action directe (im)parfaite blijkt een separatist.

De belangen van het verkeersslaehtoffer worden, zo blijkt, door de action
directe beter beschermd dan door de van oudsher bekende rechtsfiguren. Toch
was de Nederlandse wetgever huiverig voor de invoering van een dergelijke
actie (hoofdstuk 3). Het heeft tot 1961 geduurd voordat bier te lande onder
invloed van het werk van de Benelux-studiecommissie een wetsontwerp is
ingediend betreffende de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijk-
heid inzake motorrijtuigen, afgekort de WAM. De in 1965 in werking getreden
wet geeft in het eerste lid van artikel 6 de benadeelde een eigen recht op
schadevergoeding tegen de verzekeraar door wie de (aan de hand van het
commune recht vastgestelde) aansprakelijkheid is gedekt van de verzekerde in
verband met het gebruik van het verzekerde motorrijtuig.

In boofdstuk 4 wordt ingegaan op de vraag wanneer het verkeersslachtoffer
over het eigen recht van artikel 6 lid 1 WAM beschikt. Deze action directe
wordt door de wet gegeven wanneer het slachtoffer een vordering tot schade-
vergoeding heeft jegens een gemotoriseerde weggebruiker, die ingevolge
artikel 2 WAM een verzekering voor het betreffende motorrijtuig heeft (moe-
ten) gesloten. Deze verplicht te sluiten verzekering is beperkt tot het verkeersri-
sico, dat wil zeggen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motor-
rijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, van iedere bezitter, houder,
bestuurder en passagier (artikel 3 lid 1 WAM). Dit brengt mee dat de benadeel-
de aileen een eigen recht jegens de WAM-verzekeraar heeft, wanneer de schade
door een motorrijtuig is veroorzaakt dat ten tijde van het ongeval aan het
verkeer deelnam.

Met het oog op de strekking van de wet heeft de wetgever de verplichte
dekking voorts uitgebreid tot het zogenaamde aanhangwagen-, lading- en
werkrisico. Hij meent dat in die gevallen eveneens sprake kan zijn van schade
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die in verband staat met het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer. Aldus
beschikt het slachtoffer ter zake van deze schade over het eigen recht ex artikel
6 lid 1 WAM.

Het verkeersslachtoffer mist evenwel een eigen recht tegen de WAM-
verzekeraar, wanneer zich een van de in de wet genoemde uitsluitingsgronden
voordoet. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, wanneer het verzekerde motorrijtuig
is gestolen en op het moment van het ongeval door de dief zelf werd bestuurd
(artikel 3 lid 1 WAM). In dit geval mist artikel 6 lid 1 WAM toepassing. Het
zijn evenwel aileen de door de wet toegelaten beperkingen op de verplichte
dekking die tegen de benadeelde werken en hem het eigen recht ontnemen.
Andere dekkingsuitsluitingen die de verzekeraar en de verzekerde in de
overeenkomst hebben op genomen, vormen voor hem een dode letter en staan
aan de ontvankelijkheid van zijn action directe niet in de weg. Zou dit anders
zijn, dan zouden de bij de verzekeringsovereenkomst betrokken partijen het
door de wet aan het slachtoffer gegeven recht kunnen frustreren.

Het eigen recht van het verkeersslachtoffer jegens de verzekeraar van de
gemotoriseerde schadeveroorzaker doet een rechtsbetrekking ontstaan, waarbij
de benadeelde aanspraak maakt op uit de verzekeringsovereenkomst voort-
vloeiende rechten (hoofdstuk 5). Hieruit voigt dat de verzekeraar tegenover de
benadeelde niet verder aansprakelijk is dan tegenover de verzekerde. Aangezien
een aansprakelijkheidsverzekeraar jegens zijn wederpartij slechts tot uitkering
gehouden is, indien en voor zover die wederpartij tot schadeloosstelling
verplicht is, rust op de WAM-verzekeraar ook tegenover het slachtoffer pas
aansprakelijkheid, indien en voor zover deze laatste een vordering op de
verzekerde heeft. Deze afgeleide aansprakelijkheid van de verzekeraar tegen-
over het slachtoffer heeft in feite tot gevolg dat de verzekeraar met en naast de
verzekerde aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Met andere woorden,
de verzekeraar is een hoofdelijk verbonden mededebiteur; hij heeft een eigen
schuld aan de benadeelde ter zake van de door de verzekerde veroorzaakte
schade. Tussen de verzekeraar en het slachtoffer bestaat derhalve een verbinte-
nisrechtelijke verhouding. Deze verbintenis leidt overeenkomstig het uitgangs-
punt van de hoofdelijkheidsregeling in beginsel een zelfstandig bestaan; zij
bestaat naast de verbintenis tussen de verzekerde en de benadeelde. Zij gaat
niet teniet, wanneer de verbintenis tussen de benadeelde en de verzekerde
tenietgaat. Hierop bestaat evenwel een uitzondering wanneer de verzekerde zijn
schuld aan het slachtoffer door nakoming of verrekening delgt (artikel 6:7 lid 2
BW).

De hoofdelijke mededebiteurschap brengt tevens mee dat de verzekeraar
zijn schuld aan de benadeelde niet kan ontkennen door een beroep op verweren
die aan de verzekeringsovereenkomst ontleend zijn. Deze verzekeringsrechtelij-
ke verbintenis betreft de interne verhouding tussen de mededebiteuren onderling
(dat zijn de verzekeraar en de verzekerde) en is vreemd aan de benadeelde.
Bovendien strookt het niet met de strekking van de wet om de belangen van het
verkeersslachtoffer te waarborgen, wanneer de verzekeraar tegenover de
benadeelde een beroep zou toekomen op uit de wettelijke bepalingen omtrent de
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verzekeringsovereenkomst of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende nietig-
heid, verweer of verval. Artikel 11 WAM onthoudt hem dan ook een dergelijk
verweer. Ook vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst of de
omstandigheid dat zij onvoldoende dekking verleent kan de verzekeraar niet aan
de benadeelde tegenwerpen. Aangezien het eigen recht wei het bestaan van een
verzekering als bedoeld in artikel 6 lid 1 WAM veronderstelt, blijkt dat de
ongeldigheid of de gebrekkigheid van de verzekeringsdekking in de verhouding
tussen de verzekerde en de verzekeraar er Diet aan in de weg staat om ten
opzichte van de benadeelde het bestaan van de verzekeringsovereenkomst wel
aan te nemen.

Artikel 11 WAM heeft tot gevolg dat de verzekeraar in bepaalde gevallen
aansprakelijk wordt gehouden voor door het slachtoffer geleden schade, terwijl
hij Diet draagplichtig is. In deze gevallen heeft hij de schuld gedelgd voor meer
dan hem aangaat. Dit rechtvaardigt een verhaalsrecht van de verzekeraar op de
aansprakelijke persoon. Aanvankelijk was dit in artikel 11 lid 2 WAM (oud)
geregeld. Maar onder druk van de jurisprudentie die hierin een contractueel
regresrecht las, is later artikel 15 WAM ingevoerd. Deze bepaling geeft de
verzekeraar in het eerste lid een wettelijk recht van regres tegen de aansprake-
lijke persoon.
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Sommaire

L'action directe trouve son origine en France et date de Ia fin du 1ge, debut du
20e siecle. Elle a gagne en interet notamment depuis qu 'une discussion sur la
position judiciaire des victimes de la route a etiSentamee.

Deja avant I'introduction de la Loi Neerlandaise sur la Responsabilite des
automobilistes de la route (WAM), i} etait d'usage que ceux-ci s'assuraient pour
couvrir les frais de dommages causes a des tiers dans la circulation routiere.

Une telle assurance rassurait en principe les victimes de la route: ce
serait la compagnie d'assurances qui indemniserait des dommages et non pas Ie
responsable de l'accident. Ainsi l'assurance avait en meme temps une fonction
sociale.

Bien que, en cas de dommage, I'argent paye par la compagnie d'assuran-
ces soit destine a indemniser la victime de la route, c'etait l'assure qui recevait
1'argent, la victime n'etant pas partie au contrat. Celui-ci n'etait done pas sur
d'etre indemnise par I'assure, qui pouvait utiliser l'argent pour des depenses
privees. En cas de faillite, I'argent paye par I'assureur faisait partie de la masse
de la faillite et la victime de la route devait ainsi concurrencer les autres
creanciers. Voila la situation avant l'introduction du nouveau Code Civil en
1992. Tous ces facteurs menacaient Ie statut juridique des victimes de la route.

Dans Ie premier chapitre j'ai cherche des possibilites dans Ie droit civil pour
mieux garantir les droits des victimes de la route. J'ai etudie quelques formes
juridiques qui mettent en rapport juridique la victime de la route avec I'assureur
du responsable de I'accident. J'examine la possibilite d'une indemnisation
directe de la victime par l'assureur en vertu de I'article 6:30 du Code Civil ou
par I'effet des conditions d'un contrat d'assurance. Ensuite, je traite Ie privilege
de l'article 3:287 Code Civil, stipulation au profit d'un tiers, la cession et
saisie-arret.

Pour finir, je parle de Paction oblique figurant dans le droit beige et
francais et reglant la competence de la victime d'exercer les droits de son
debiteur - Ie responsable de I'accident (article 1166 Cc).

On constate cependant que ces formes juridiques ne protegeot pas
suffissamment les interets des victimes de la route. Notamment au cas oil le
responsable de l'accident fait faillite, Ie statut juridique de la personne acci-
dentee est faible. C'est pourquoi 00 cherche d'autres formes qui protegent
mieux les victimes de la route.
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On a trouve la solution sous forme de I'action directe (Chapitre 2). Cette action
permet au creancier d'agir a l'egard du debiteur de son debiteur en vertu d'un
"droit propre". Elle vise a proteger Ie creancier contre l'Insolvabilite du
debiteur originel en lui permettant de s'adresser directement au sous-debiteur
(l'assureur) pour etre indemnise.

Le droit a I' action directe se declare par la difference entre "Schuld" et
"Haftung ". En cas d'action directe, le sous-debiteur se porte garant pour son
cocontractant a l'egard du creancier. Par consequent, le patrimoine du sous-
debiteur peut etre evince pour payer les dettes du cocontractant (le debiteur) au
creancier. Pour une telle eviction au cas d'une dette, eventuellement celie d'une
autre personne, on utilise le terme "Haftung". Le montant que Ie sous-debiteur
paye le creancier ne depasse cependant pas la somme qu'il doit a son cocon-
tractant (le debiteur). Le montant dll par le debiteur au creancier et le rapport
juridique auquel le sous-debiteur determinent la somme qui peut etre reclamee
par le creancier. En d'autres termes, l'action directe est un droit de reclamation
du creancier a l'egard d'un tiers en vertu d'une creance a faire valoir contre
son debiteur.

L'action directe cree un rapport juridique entre creancier et sous-debi-
teur. II peut etre question d 'une action indirecte parfaite ou imparfaite, cela
depend du moment de creation de ce rapport juridique. En cas d'action directe
imparfaite, il existe un rapport juridique entre creancier et sous-debiteur des le
moment que l'action est engagee. En cas d'action directe parfaite - c'est le cas
pour une assurance de responsabilite - Ie rapport juridique s'etablit au moment
que I'assure cause des dommages a un tiers, ou bien au moment ou I'assureur
est oblige de payer une indemnisation.

Le rapport juridique cree par l'action directe est fixe instantanement, ce
qui fait que ce n'est qu'au creancier.la victime de la route, que Ie sous-debi-
teur/l'assureur ne peut payer. Suite a cette fixation, des versements posterieurs
de la part du sous-debiteur/l'assureur a son cocontractant (assure/debiteur)
n'ont pas de consequences pour Ie creancier/la victime de la route, ni Ie fait
que Ie debiteur greve sa creance, Ces modifications du rapport entre Ie debiteur
original/l'assure et Ie sous-debiteur/l'assureur sont relativement nulles a I'egard
du creancier/la personne accidentee; Ie sous-debiteur est toujours tenu de payer
une indemnisation. S'iJ y a d'autres creanciers, Ia position du creancier en
question est favorisee grace a I'action directe: il est indemnise en vertu du
rapport juridique qui existe entre lui et Ie sous-debiteur.

Le rapport juridique fixe se fait valoir notamment en cas de faillite du
debiteur/l'assure. L'ayant droit a I'action directe (im)parfaite s'avere etre un
separatiste a I'egard de Ia masse de la faillite. II peut reclamer sa creance
aupres de son debiteur en vertu de Ia creance que celui-ci peut reclamer aupres
son propre debiteur.

On constate que I'action directe protege mieux les interets de Ia victime de la
route que Ies rapports juridiques traditionnels. Pourtant, Ie legislateur neerlan-
dais a hesitea introduire une telle action (Chapitre 3). Ce ne fut qu'en 1961
qu 'un projet de loi a ete depose pour regler une assurance de responsabilite
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obligatoire pour les conducteurs de vehicules a moteur (WAM), sous I'influen-
ce du comite d'etudes du Benelux.

La premiere alinea de I'article 6 de cette loi, mise en vigueur en 1965,
attribue a la victime de la route Ie droit de reclamer une indemnisation aupres
de I'assureur qui, selon Ie droit commun, se porte garant pour l'assure quant a
I'utilisation du vehicule automobile assure.

Dans Ie quatrieme chapitre, j'ai etudie la question de savoir a quel moment la
victime de la route a Ie droit de reclamer selon les stipulations nommees dans la
premiere alinea de I'article 6, WAM. La victime de la route a droit a cette
action directe lorsqu'il y a question d'une demande d'indemnisation a l'egard
d'un automobiliste qui est (obligatoirement) assure selon I'article 2, WAM.
Cette assurance obligato ire se restreint a la circulation, c'est a dire a la respon-
sabilite civile du proprietaire, de I'usager, du conducteur et du passager du
vehicule automobile dans la circulation routiere (article 3, premiere alinea,
WAM). La victime de la route a un droit a faire valoir a l'egard de l'assureur
en vertu de la WAM uniquement au cas ou Ie dommage a ete cause par un
vehicule automobile qui etait dans la circulation au moment de I'accident.

L'assurance obligatoire se rapporte egalement aux remorques, au charge-
ment et au travail, puisque la aussi, il y a des risques lies a la mise en circulati-
on du vehicule automobile. Dans Ie cas d 'un accident, la victime de Ia route a
un droit a faire valoir en vertu de l'article 6, premiere alinea, WAM.

La victime n' a cependant pas droit a I'action directe lorsqu' il y a question
d 'une exclusion nomme dans la 10L Au cas par exemple ou Ie vehicule a ete
vole et est conduit par Ie voleur au moment de I'accident, l'article 6, premiere
alinea, WAM n'a pas d'effet (article 3, premiere alinea, WAM). Uniquement
dans Ie cas des restrictions nommees par la loi, la victime n'a pas droit a
I'action directe. D'autres restrictions nommees dans Ie contrat d'assurance n'ont
pas d'effet. Ceci est une condition indispensable pour eviter que les droits des
victimes de la route soient frustres par les parties du contrat d'assurance.

En vertu du droit a l'action directe dont peut user la victime de la route a
l'egard de I'assureur, il existe un rapport juridique entre la victime et I'assu-
reur, grace auquel la victime a des droits a faire valoir, bases sur Ie contrat
d'assurance (Chapitre 5). Par consequent, la responsabilite de l'assureur a
l'egard de la victime de la route ne depasse pas celIe qu'il a a l'egard de
I'assure. Un assureur de responsabilite est oblige de payer a l'assure unique-
ment au cas ou celui-ci est tenu d'indemniser une victime de Ia route, par
consequent, l'assureur est responsable a I'egard de la personne accidentee
seulement si ceUe-ci a droit a une indemnisation de Ia part de l'assure. Cette
responsabilite derivee de I'assureur a l'egard de la victime de la route fait que
l'assureur et l'assure ensemble sont responsables pour les dommages causes. En
d'autres termes, I'assureur est debiteur solidaire; il est debiteur a I'egard de la
victime a cause des dommages causes par I'assure, n existe donc un rapport
juridique entre l'assureur et la victime de la route, un rapport independant en
principe, en vertu d'obligations solidaires, un rapport qui existe a cote de celui
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entre l'assureur et I'assure. Ce rapport n'est pas rompu lorsque celui entre
l'assureur et l'assure touche a sa fin, excepte au cas OU l'assure regle ses dettes
aupres de la victime de la route (article 6:7, deuxieme alinea, Code civil).

De par le fait que I'assureur est debiteur solidaire, il ne peut pas nier ses
dettes en faisant appel a une defense basee sur le contrat d'assurance, qui cree
un rapport juridique entre les deux debiteurs, l'assureur et l'assure, la victime
de la route n'etant pas partie au contrat. La loi vise a garantir les interets des
victimes de la route; il ne serait done pas logique que l'assureur puisse faire
appel a des stipulations legislatives se rapportant au contrat d'assurance ou a
une nullite, une defense ou une annulation emanant de ce contrat. C'est
pourquoi I'article 11 WAM lui prive de cette possibilite, L'assureur ne peut pas
non plus faire appel a l'annulabilite du contrat d'assurance ou au fait que
l'assurance ne couvre pas suffisamment. Comme Ie droit propre se base sur
l'existence d'un contrat d'assurance comme prevue dans l'article 6, premiere
alinea WAM, la nullite ou une couverture iosuffisante ne peuvent jouer aucun
role a l'egard de la victime de la route.

L'article 11 WAM a pour consequence que dans certains cas, l'assureur
est tenu responsable pour Ies dommages subis par la victime de la route, meme
s'il n'est pas lui qui doit finalement paye, Dans ces cas, la somme de l'indem-
nisation depasse la somme due a base du contrat. Ceci justifie Ie droit de
recuperer l'argent sur la personne responsable, ce qui etait regie dans l'article
11, deuxieme alinea WAM (ancien). Sous pression de la jurisprudence qui
l'expliquait comme un droit contractuel de recours, on a introduit I'article 15
WAM, qui, dans la premiere alinea stipule que l'assureur a un droit de recours
a I'egard de la personne responsable.
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Stellingen
behorende bij he! proefschrift "De action directe en de Wet aan-
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen" van mw. CP. Robben.

1. De action directe is een noodzakelijke rechtsfiguur in het Nederlands
burgerlijk recht. Zij bewerkstelligt een betere slachtofferbescherming dan
cessie, derdenbeding, derdenbeslag, pandrecht en privilege.

2. De action directe is door Meijers destijds ten onrechte als een mystieke
rechtsfiguur beschouwd. Zij is een verhaalsrecht van de crediteur op een
vordering die de debiteur op een derde heeft.

3. De action directe gelijkt van de Nederlandse rechtsfiguren nog het meest op
een wettelijk pandrecht.

4. Het nieuwe artikel7:4l3 BW (sinds I september 1993, artikel 7:421 BW) is,
hoewel de wetgever dat niet heeft beoogd, een action directe.

5. Aangezien artikel 3:287 BW een vertaling is van artikel 2102, § 8 Cc, ligt het
voor de hand deze Nederlandse bepaling in dezelfde zin uit te leggen als dat
Franse voorrecht. Dit betekent dat het een action directe inhoudt.

6. Artikel 3 lid 1 WAM lOU geschrapt moeten worden voor zover het de
aansprakelijkheid uitsluit van degene die zich door diefstal of geweldpleging de
macht over het verzekerde motorrijtuig heeft verse haft.

7. Een noodzaak om het regresrecht, dat aanvankelijk in artikel 11 lid 2 WAM
was geregeld, te vervangen door een bepaling als het huidige artikel 15 lid I
WAM, heeft nooit bestaan.

8. Het hu idige grondslagstelsel maakt een efficient en fair strafproces mogelijk,
en behoeft geen majeure aanpassingen (anders de Commissie Moons).

9. Nu de wetgever de artikelen 7:412, 413 (sinds I september 1993, artikelen
7:420,421 BW) in de titel over de "Overeenkomst tot het doen vervoeren van
goederen" heeft willen overnemen, moet het niet in boek 8 BW terugkeren van
artikel 7:413 (7:421) BW als een vergissing beschouwd worden.

10. Het strafrechtelijke leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs kan niet
zonder meer van het strafprocesrecht naar het ci viele recht overgeplaatst
worden, maar vormt voor het burgerlijk procesrecht wel een leidraad.
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