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Verhaal van uitkeringen of verstrekkingen bij ongeval 
krachtens zijn rechtspositieregeling verleend aan 
peisoneel, waarvan de bezoldiging of de beloning 
ten taste komt van de openbare geldmiddelen 
(„Verhaalswet ongevallen ambtenaren") 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
Nr. 3 

Wanneer een ambtenaar een ongeval overkomt, waardoor 
hij voor kortere of langere tijd verhinderd is zijn werkzaam-
heden te verrichten, kan hij aan zijn rechtspositieregeling aan-
spraak ontlenen op doorbetaling van bezoldiging; zo er ver-
band bestaat met de dienstbetrekking, is hem vrije genees- en 
heelkundige behandeling gewaarborgd, terwijl verschillende 
rechtspositiereglementen hem alsdan bovendien vergoeding toe-
kennen voor beschadiging van zijn goederen. 

In een, onder meer ten gevolge van het toenemende gevaar 
op de weg, steeds groter aantal gevallen zal evenwel een derde 
als schuldige schadetoebrenger in het geding kunnen zijn. 

Zou de ambtenaar evengenoemde aanspraken niet bezitten, 
dan zou hij een dergelijke derde kunnen aanspreken voor de 
schade, welke alsdan voor hem zou zijn ontstaan. Om te voor-
komen, dat de overheid voor het krachtens deze aanspraken 
door haar aan de ambtenaar verschuldigde op de schuldige 
derde geen verhaal zou bezitten — waardoor enerzijds deze 
derde (of, in veel gevallen, diens verzekeraar) in dit opzicht 
vrijuit zou gaan en anderzijds de overheid, redelijkerwijs aan 
haar toekomende, schadeloosstellingen zou derven — is in 
verreweg de meeste ambtenarenreglementen een bepaling op-
genomen, inhoudende dat de ambtenaar, de gewezen ambte-
naar of hun nagelaten betrekkingen geen aanspraken als be-
doeld in het desbetreffende hoofdstuk van het reglement heb-
ben, indien er sprake is van een ongeval, ter zake waarvan zij 
rechten tegenover derden kunnen doen gelden. Daaraan is 
evenwel toegevoegd, dat — indien zij deze rechten aan het 
betrokken publiekrechtelijk lichaam cederen — zij alsnog in 
het genot worden gesteld van overeenkomstig het bepaalde in 
het desbetreffende hoofdstuk vastgestelde bedragen. 

Ofschoon deze dusgenaamde cessie-procedure in het alge-
meen wordt aanvaard als een middel om de schuldige derde 
niet geheel of grotendeels — hij zal immers somtijds nog 
rechtstreeks tegenover de ambtenaar aansprakelijk kunnen 
blijven, bijvoorbeeld voor schade aan diens eigendommen toe-
gebracht, of voor door deze geleden onstoffelijke schade — 
vrijuit te laten gaan, zijn hieraan niettemin verschillende be-
zwaren verbonden, voortspruitende uit het min of meer gekun-
stelde karakter van de procedure. 

Tegen deze constructie kan immers allereerst uit een oog-
punt van rechtspositieregeling worden aangevoerd, dat het toch 
wel enigszins eigenaardig aandoet, dat ten principale de ambte-
naar bepaalde hem normaal toekomende rechten worden ont-
houden, zodra er sprake is van een ongeval, ter zake waarvan 
hij rechten tegenover derden kan doen gelden. 

Toen er dan ook enige tijd geleden sprake van was om een 
dergelijke regeling op te nemen in de rechtspositieregeling van 
het militair personeel, is hiertegen onder meer op deze grond 
verzet gerezen. 

Daarnaast roept de praktische toepassing van de regeling 
verschillende vragen op. 

In de eerste plaats staat immers lang niet altijd aanstonds 
vast, dat een derde voor de schade aansprakelijk kan worden 
gesteld. Blijkt zulks later het geval te zijn, dan zijn er in de 
regel door de overheid reeds verschillende salarisbetalingen 
verricht, welke — omdat er nog geen cessie heeft plaatsge-
vonden — achteraf onverplicht blijken te zijn geweest. Dezelfde 
moeilijkheid doet zich voor, wanneer de ambtenaar door het 
ongeval zwaar lichamelijk letsel heeft geleden. Het is dan 
dikwijls ondoenlijk hem terstond een akte van cessie te laten 
ondertekenen. Tenslotte dient de akte van cessie, wanneer de 
schuldenaar de cessie niet schriftelijk heeft aangenomen of 
erkend — hetgeen zolang deze niet ten volle van zijn aan-

sprakelijkheid is overtuigd, moeilijk valt te verwachten — aan 
de schuldenaar te worden betekend. Aangezien het in vele 
gevallen (bijvoorbeeld bij lichte aanrijdingen) gaat om be-
trekkelijk geringe bedragen, vormt dit voor de administratie 
een naar verhouding zware belasting. 

De ondergetekenden achten het daarom wenselijk om met 
betrekking tot de uitkeringen of verstrekkingen aan een ambte-
naar (of diens nagelaten betrekkingen) ter zake van een hem 
overkomen ongeval krachtens zijn rechtspositieregeling ver-
leend, een zelfstandig verhaalsrecht te scheppen, zulks in de 
trant van de reeds lang bestaande artikelen 95 van de Onge-
vallenwet 1921 en 52, vierde lid, van de Ziektewet, welke 
wetten — ofschoon ook sommige categorieën overheidsper-
soneel daaronder vallen — in het algemeen slechts betrekking 
hebben op werknemers in particuliere bedrijven. Nog zij op-
gemerkt dat ook in het ontwerp van „Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering" — waaronder wel praktisch alle 
particuliere werknemers zullen vallen, doch waarin in het alge-
meen niet het overheidspersoneel zal zijn opgenomen — bij 
artikel 90 aan de bedrijfsverenigingen een recht van verhaal 
wordt toegekend. 

Aan het treffen van een dergelijke regeling bij afzonderlijke 
wet hebben de ondergetekenden de voorkeur gegeven boven 
opneming in de Ambtenarenwet 1929, omdat het wenselijk 
scheen voor de overheid verhaal niet alleen mogelijk te maken, 
wanneer het ongeval een ambtenaar in de zin van deze wet 
is overkomen, doch ook wanneer het niet onder deze wet 
vallend personeel in haar dienst betreft (men denke aan de 
arbeidscontractanten en aan het, al dan niet dienstplichtig, 
militair personeel) dan wel personeel, waarvan de bezoldiging 
of de beloning ingevolge een subsidieregeling geheel ten laste 
komt van de openbare geldmiddelen (waarbij als voornaamste 
groep kan worden genoemd het personeel bij het bijzonder 
onderwijs). Daarentegen is afgezien van de mogelijkheid tot 
verhaal, wanneer het betreft personeel, dat (via een subsidie-
regeling) slechts gedeeltelijk wordt bekostigd uit de openbare 
middelen, ook wanneer dit een bekostiging voor het overgrote 
deel zou zijn. Immers slechts bij een volledige subsidie is er 
werkelijk sprake van een financiële gelijkstelling van de ge-
subsidieerde instelling met de openbare lichamen (men denke 
b.v. aan het bijzonder onderwijs en aan de overheidsstich-
tingen), terwijl het bovendien bij een „aanvullende" subsidie-
regeling slechts van de toevallige financiële uitkomsten van 
de betrokken particuliere instelling kan afhangen of en zo ja 
in welke mate door de overheid in de personeelslasten wordt 
bijgedragen. Het personeel van een dergelijke particuliere in-
stelling zal voorts meestal onder de Ziektewet en de Onge-
vallenwet 1921 vallen, bij welke wetten — gelijk eerder is 
opgemerkt — reeds een zelfstandig verhaalsrecht aan de risico-
drager is toegekend. 

In het licht van het bovenstaande dient de omschrijving van 
het begrip „ambtenaar" in artikel 1 van het wetsontwerp te 
worden gezien. 

Artikel 2 regelt de toekenning van het verhaal. 
De aan het eerste lid van dit artikel toegevoegde volzin 

(,,Het verhaal kan niet ten nadele van de ambtenaar worden 
uitgeoefend") heeft ten doel te voorkomen, dat bij beperkte 
draagkracht van degene op wie wordt verhaald, de ambtenaar 
ten gevolge van het gecreëerde verhaalsrecht — dat overigens 
een met andere vorderingen concurrerend recht is — zou wor-
den benadeeld door een evenredige vermindering van een hem-
zelf wellicht nog toekomende vordering (b.v. wegens schade 
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aan kleding en uitrusting of wegens door het ongeval geleden 
immateriële schade). 

Ter voorkoming van het mogelijk misverstand, dat onder 
de in het eerste lid van artikel 2 bedoelde uitkeringen niet 
zouden zijn begrepen de over de periode van arbeidsongeschikt-
heid doorbetaalde (volle) bezoldiging of beloning — men zou 
immers kunnen stellen dat deze bezoldiging of beloning geen 
,.uitkeringen ter zake van het ongeval" zijn, doch dat de door-
betaling daarvan slechts een voortzetting betekent van de nor-
male situatie, waarbij een ambtenaar bezoldiging of beloning 
ontvangt — is in het tweede lid uitdrukkelijk gesteld dat deze 
bezoldiging of beloning en hiermede verband houdende uit-
keringen — met inbegrip van de ingehouden loonbelasting en 
van de premie voor sociale voorzieningen — onder de in het 
eerste lid bedoelde uitkeringen zijn begrepen. Onder de ,,hier-
mede verband houdende uitkeringen" worden onder meer ver-
staan de kinderbijslag en de vakantie-uitkering (uiteraard niet 
de premie ingevolge de premiespaarregeling), onder de „premie 
voor sociale voorzieningen" onder meer de door het lichaam 
verschuldigde pensioenbijdrage, voor zover deze op de ambte-
naar betrekking heeft. 

Krachtens het derde lid van artikel 2 worden in het verhaal 
ook betrokken de uitkeringen of verstrekkingen, aan de ambte-
naar na zijn ontslag of, na diens overlijden ten gevolge van het 
ongeval, aan zijn nagelaten betrekkingen verleend (het betreft 
hier in het bijzonder het invaliditeitspensioen en het weduwen-
en wezenpensioen). 

In artikel 3 wordt buiten twijfel gesteld, dat niet meer kan 
worden verhaald dan wanneer, bij het ontbreken van de in 
artikel 2 bedoelde voorzieningen, een vordering tot schade-
vergoeding door de ambtenaar, de gewezen ambtenaar of hun 
nagelaten betrekkingen zelf zou zijn ingesteld (men denke hier 
bijvoorbeeld aan het rechterlijk matigingsrecht voortvloeiende 
uit de artikelen 1406 en 1407 van het Burgerlijk Wetboek). 

Artikel 4 gaat uit van de mogelijkheid, dat het lichaam, ten 
opzichte waarvan de ambtenaar bepaalde rechten bezit, een 
ander is dan het lichaam, dat in feite het ter voldoening aan 
deze rechten verschuldigde voor zijn rekening moet nemen. 
Hierbij ware onder meer te denken aan de uiteindelijke betaling 
van de salarissen van het niet in rijksdienst zijnde onderwijzend 
personeel door het Rijk. 

Artikel 5 voorziet in de intrekking van enige bepalingen uit 
de Wet op de noodwachten, waarin ten aanzien van de krach-
tens titel II van deze wet aan noodwachten of hun nagelaten 
betrekkingen verleende uitkeringen eenzelfde verhaalsrecht is 
neergelegd als in het onderhavige wetsontwerp. Aangezien dit 
wetsontwerp betrekking heeft op het gehele overheidspersoneel 
in de ruimste zin, zijn de bedoelde bepalingen overbodig ge-
worden . 

Voorts worden in artikel 6, eerste lid, vervallen verklaard 
(op het tijdstip, waarop de wet in werking treedt) de bepalin-
gen in de verschillende rechtspositieregelingen (men denke hier 
onder meer aan het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het rijkspersoneel, aan 
het Verlofbesluit l.o. voor de onderwijzers bij het lager onder-
wijs en aan de verschillende ambtenarenreglementen en arbeids-
overeenkomstenverordeningen voor het personeel van provin-
ciën, gemeenten en waterschappen), krachtens welke de aan-
spraken van een ambtenaar of gewezen ambtenaar dan wel van 
hun nagelaten betrekkingen op uitkeringen of verstrekkingen 
ter zake van een aan de ambtenaar overkomen ongeval, afhan-
kelijk worden gesteld van de cessie van rechten, welke zij ter 
zake van het ongeval tegenover derden mochten kunnen doen 
gelden (de in het begin van deze toelichting bedoelde cessie-
procedure). 

Uitgaande van de zienswijze dat de wet en de bestaande 
bepalingen voorzien in hetzelfde onderwerp — het verhaal van 
de overheid op wettelijke aansprakelijke derden — zou de 
vraag kunnen worden gesteld, of opneming van een bepaling 
als deze wel noodzakelijk is. De desbetreffende bepalingen in 
de rechtspositieregelingen voor het personeel van gemeenten, 
provinciën en waterschappen zouden dan immers krachtens de 
artikelen 194 van de Gemeentewet, 81 van de Provinciewet en 

3 van de Keurenwet van rechtswege ophouden te gelden, ter-
wijl in intrekking (met ingang van het tijdstip, waarop de wet 
in werking treedt) van de desbetreffende bepalingen in de eerder 
bedoelde rechtspositieregelingen voor het rijks- en onderwij-
zend personeel bij Koninklijk besluit zou kunnen worden voor-
zien. 

Verdedigbaar is evenwel ook de zienswijze, dat de wet en de 
bestaande bepalingen weliswaar uiteindelijk hetzelfde doel na-
streven, doch dat de wijze waarop dit geschiedt — enerzijds 
door toekenning van een eigen verhaalsrecht aan de overheid 
met onverkorte handhaving van de aanspraken van de ambte-
naar, anderzijds door het afhankelijk stellen van deze aan-
spraken van een voorafgaande cessie — dermate verschillend 
is, dat niet zonder meer van „hetzelfde onderwerp" kan worden 
gesproken. Bij deze zienswijze zouden de bepalingen in de 
rechtspositieregelingen blijven gelden, totdat zij te zijner tijd 
worden ingetrokken. 

Het zou dan mogelijk zijn, dat in de fase, waarin door een 
gemeente, provincie of waterschap de bepalingen, waarbij het 
recht van de ambtenaar afhankelijk wordt gesteld van een voor-
afgaande cessie, nog niet zijn ingetrokken, een dergelijk pu-
bliekrechtelijk lichaam zich op het standpunt zou stellen dat 
deze bepalingen — ofschoon nog niet formeel ingetrokken 
— bij de inwerkingtreding van de wet van rechtswege hebben 
opgehouden te gelden, weshalve men door de ambtenaar niet 
meer Iaat cederen en de wettelijke aansprakelijke derde recht-
streeks aanspreekt op grond van de wet. Deze derde zou dan de 
tweede opvatting kunnen huldigen en stellen dat de cessie-
bepalingen nog van kracht zijn, zolang zij niet uitdrukkelijk 
zijn ingetrokken, en dat — zolang de ambtenaar niet heeft 
gecedeerd —• hij geen recht kan doen gelden op de hem door 
het publiekrechtelijk lichaam verleende uitkeringen of verstrek-
kingen, weshalve deze als onverschuldigd gedaan moeten wor-
den beschouwd en de kosten daarvan ook niet op hem (de 
derde) kunnen worden verhaald. 

Ter voorkoming van een dergelijke rechtsonzekerheid wor-
den dan ook in het eerste lid van artikel 6 de bedoelde bepa-
lingen uitdrukkelijk vervallen verklaard op de dag, waarop de 
wet in werking treedt. 

De mogelijkheid bestaat ten slotte nog dat vóór de dag, 
waarop deze bepalingen vervallen, uitkeringen e.d. in de zin 
van artikel 2 van het wetsontwerp zullen zijn gedaan, zonder 
dat reeds cessie heeft plaatsgevonden. Aangezien volgens de 
verschillende rechtspositieregelingen de ambtenaar eerst recht 
op deze uitkeringen verkrijgt, wanneer hij heeft gecedeerd, 
zullen dergelijke uitkeringen onverschuldigd zijn gedaan en dan 
ook (zonder een uitdrukkelijke wettelijke voorziening) niet op 
een wettelijk aansprakelijke derde verhaalbaar zijn. Bij wijze 
van overgangsregeling is derhalve in het tweede lid van 
artikel 6 bepaald, dat in een dergelijk geval evenbedoelde 
bepalingen nog zullen kunnen blijven toegepast. 

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat er geen over-
gangsregeling behoeft te worden getroffen voor uitkeringen e.d., 
welke —• ofschoon gedaan ter zake van ongevallen die vóór de 
inwerkingtreding der wet hebben plaatsgevonden — eerst daar-
na zijn verleend. Deze zullen immers onder de werkingssfeer 
van de wet komen te vallen, omdat volgens artikel 2 het 
verhaal toekomt aan het lichaam dat de uitkeringen of ver-
strekkingen verleent. Voor het verhaal zal derhalve beslissend 
zijn, of de verlening sinds de inwerkingtreding der wet is 
geschied en niet of het ongeval daarvoor dan wel daarna heeft 
plaatsgevonden. 
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