
Zitting 1964-1965-7812 
Verhaal van uitkeringen of verstrekkingen, bij ongeval 
krachtens zijn rechtspositieregeling verleend aan 
personeel, waarvan de bezoldiging of de beloning 
ten laste komt van de openbare geldmiddelen 
(„Verhaalsrecht ongevallen ambtenaren") 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 4 

De ter voorbereiding van de openbare beraadslaging omtrent 
het onderhavige wetsontwerp ingestelde bijzondere commissie 
heeft de eer, als volgt te rapporteren. 

Algemeen 
De commissie stelde voorop, zich met de omzetting van de 

tot dusverre gebruikelijke cessie-procedure bij aan ambtenaren 
overkomen ongevallen, in een rechtstreeks verhaalsrecht voor 
het betrokken overheidsorgaan op de wettelijk aansprakelijke 
derde, te kunnen verenigen, nu daaromtrent in het georgani-
seerd overleg overeenstemming werd bereikt. 

Niettemin vroeg zij, of niet tot afschaffing van de cessie-
procedure kan worden overgegaan met opheffing of vérgaande 
beperking van het verhaalsrecht. Zij verwees in dit verband 
naar de in de Sociale Verzekeringsraad gevoerde discussie 
over de vraag of het verhaalsrecht voor de uitvoeringsorganen 
van de sociale verzekering nog wel gehandhaafd diende te 
worden. Naar het aanvankelijke oordeel der commissie betreft 
het hier een vergelijkbare positie. 

Uit het wetsontwerp blijkt, dat, zo werd vervolgens opge-
merkt, dat de voorgestelde regeling geen betrekking heeft op 
zogenaamde immateriële schadeclaims. Tot dusverre werden 
deze veelal in het kader van de cessie-procedure gelijktijdig 
door de overheid tegenover de aansprakelijke derde geldend 
gemaakt. Ligt het in het voornemen ook onder de nieuwe 
wettelijke regeling in voorkomend geval de verhaalsprocedure, 
die het overheidsorgaan zal instellen, ook uit te strekken tot 
het de ambtenaar toekomende recht op schadevergoeding 
wegens immateriële schade? 

De commissie zou voorts gaarne vernemen of, hoewel het 
hier geregelde verhaalsrecht zich kennelijk beperkt tot het 
binnenland, toch steeds ook aan de ambtenaar, die een ongeval 
in het buitenland overkomt, zonder terughouding adequate 
uitkeringen en verstrekkingen zullen worden verleend. 

Is het juist, zo luidde een andere vraag, dat bepaalde in de 
wet bedoelde lichamen — met name de Instituten Ziektekosten-
voorziening Ambtenaren (I.Z.A.'s) — ook aan anderen dan 
de ambtenaar in de zin der wet uitkeringen en verstrekkingen 
doen, waarbij een verhaalsrecht als in de wet geregeld even-
zeer van belang geacht moet worden? Gedacht werd aan 
verstrekkingen aan gezinsleden respectievelijk verstrekkingen 
en uitkeringen aan pensioengerechtigden. Voorts werd in dit 
verband gewezen op het eveneens in de I.Z.A.-regelingen neer-
gelegde recht van de deelnemer op uitkeringen in geval van 
een aan een zijner gezinsleden overkomen ongeval. Verdient 
het in bevestigend geval geen aanbeveling het verhaalsrecht 
ook voor die gevallen in deze wet te regelen? 

Artikelen 
Artikel 6. De commissie was er niet zeker van, dat de 

redactie van het tweede lid, waarin sprake is van reeds ver-
leende uitkeringen op grond van bestaande cessieregelingen 
op het moment van de inwerkingtreding van de wet, juist ge-
redigeerd was door de daarin opgenomen verwijzing naar het 
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eerste lid. Dit eerste lid regelt immers niets ten aanzien van 
verstrekkingen, maar alleen ten aanzien van cessiebepalingen. 
Ware het daarom wellicht niet beter, in het tweede lid te ver-
wijzen naar artikel 2, zoals ook in de memorie van toelichting 
geschiedt, dan wel een duidelijke omschrijving te geven van 
de uitkeringen of verstrekkingen waarom het gaat? 

Aldus vastgesteld 26 november 1964. 
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1 ) Plaatsvervanger van de heer Berkhouwer, die wegens verblijf bui-
tenslands verhinderd was aan de vaststelling van dit verslag mede te 
werken. 

2 ) Plaatsvervanger van mevrouw Singer-Dekker, die wegens ziekte 
verhinderd was aan de vaststelling van dit verslag mede te werken. 


