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Algemeen 

Uit het verslag, uitgebracht door de ter zake ingestelde bij-
zondere commissie, hebben de ondergetekenden met voldoening 
vernomen, dat de commissie zich kan verenigen met de om-
zetting van de tot dusverre gebruikelijke cessieprocedure bij 
aan ambtenaren overkomen ongevallen, in een rechtstreeks 
verhaalsrecht voor het betrokken overheidsorgaan op de wctte-
lijk aansprakelijke derde. 

Niettemin vroeg de commissie, of niet tot afschaffing van 
de cessieprocedure kan worden overgegaan met opheffing of 
vérgaande beperking van het verhaalsrecht. Zij verwees in dit 
verband naar de in de Sociale Verzekeringsraad gevoerde dis-
cussie over de vraag of het verhaalsrecht voor de uitvoerings-
organen van de sociale verzekering nog wel gehandhaafd 
diende te worden. Naar het aanvankelijk oordeel der commissie 
betreft het hier een vergelijkbare positie. De ondergetekenden 
merken naar aanleiding hiervan op, dat de discussie in de 
Sociale Verzekeringsraad haar uitgangspunt vond in de over-
weging, dat de kring van bij de sociale verzekering betrok-
kenen zekere risico's overdraagt op het sociale verzekerings-
orgaan, dat daarvoor de premies ontvangt, en dat onder de 
overgedragen risico's ook begrepen zou moeten zijn het risico 
door dat orgaan te worden aangesproken. In het onderhavige 
wetsontwerp gaat het evenwel niet om krachtens een verzeke-
ring betaalde bedragen, doch om krachtens diens rechtspositie-
regeling aan een ambtenaar verleende uitkeringen of verstrek-
kingen, zonder dat daarbij van risico-overdracht aan een 
verzekeringsorgaan (laat staan van een daaronder begrepen 
overdracht van het risico door dat orgaan te worden aange-
sproken) door een kring van verzekerden sprake is. 

In het verslag wordt vervolgens opgemerkt, dat de aan de 
ambtenaar tegenover de aansprakelijke derde toekomende aan-
spraak op vergoeding van immateriële schade tot dusverre 
veelal in het kader van de cessieprocedure gelijktijdig door de 
overheid tegenover deze derde geldend werd gemaakt. Naar 
aanleiding van de daarop gestelde vraag of het in het voor-
nemen ligt ook onder de nieuwe regeling in voorkomend geval 
de verhaalsprocedure, die het overheidsorgaan zal instellen, 
mede uit te strekken tot dit de ambtenaar tegenover de aan-
sprakelijke derde toekomende recht, merken de ondergete-
kenden op, dat niets in de nieuwe regeling een overheidsorgaan 
ervan behoeft te weerhouden een tot dusver op dit punt ge-
volgde gedragslijn voort te zetten. Het maakt immers geen 
verschil of ten behoeve van de ambtenaar diens persoonlijke 
vordering op de aansprakelijke derde door het betrokken over-
heidsorgaan gelijktijdig wordt geldend gemaakt naast een door 
de overheid krachtens de cessieprocedure verkregen recht, dan 
wel naast een recht, dat de overheid rechtstreeks aan de nieuwe 
wet zal kunnen ontlenen. 

De commissie zou voorts gaarne vernemen of, hoewel het 
hier geregelde verhaalsrecht zich kennelijk beperkt tot het 
binnenland, toch steeds ook aan de ambtenaar, wien een onge-
val in het buitenland overkomt, zonder terughouding adequate 
uitkeringen en verstrekkingen zullen worden verleend. In ver-
band met deze vraag mogen de ondergetekenden eraan her-
ïnneren, dat het in het wetsontwerp geregelde verhaalsrecht 
uitsluitend betreft de verhouding tussen het verhalend lichaam 

en een wettelijk aansprakelijk derde. De aanspraken, welke een 
ambtenaar, wien een ongeval overkomt, aan zijn rechtspositie-
regeling kan ontlenen, worden derhalve niet beïnvloed door 
een eventueel ontbreken van de mogelijkheid tot verhaal. De 
gestelde vraag wordt derhalve bevestigend beantwoord. 

Overigens zij in verband met de werkingssfeer van de wet 
nog opgemerkt, dat in principe de Nederlandse overheid, naar 
Nederlands recht, tegenover iedere aansprakelijke persoon de 
i echten, in het wetsontwerp behandeld, zal kunnen uitoefenen, 
onverschillig waar de aansprakelijke persoon woont. Intussen 
dient uiteraard rekening te worden gehouden met de mogelijk-
heid dat een vreemde rechter de werking van de onderhavige 
regeling op zijn territoir niet zonder meer zal erkennen. De 
ondergetekenden nemen aan dat in de gevallen, waarin het 
nodig zou zijn in het buitenland te ageren, de ambtenaar be-
ieid zal zijn de daartoe misschien nodige medewerking te 
geven. 

De door de commissie geconstateerde lacune met betrekking 
tot de mogelijkheid van verhaal van bepaalde uitkeringen, ge-
daan door met name de Instituten Ziektekostenvoorziening 
Ambtenaren, menen de ondergetekenden te kunnen opvangen 
door de bij nota van wijzigingen voorgestelde toevoeging van 
een vierde lid aan artikel 2. In verband met de door de com-
missie gesignaleerde omstandigheid dat de I.Z.A.'s ook uit-
keringen doen ter zake van een aan anderen dan aan een 
ambtenaar overkomen ongeval, wordt bij deze nota tevens 
voorgesteld een wijziging te brengen in artikel 3 en aan arti-
kel 6 een derde lid toe te voegen. 

Ten slotte is bij deze nota nog een wijziging gebracht in de 
considerans van het wetsontwerp door de toevoeging „en aan 
de nagelaten betrekkingen van dat personeel", waardoor meer 
overeenstemming wordt bereikt met de inhoud van het ont-
werp. Het intitulé is op overeenkomstige wijze aangevuld. 

Artikelen 

Artikel 6. Ofschoon naar de mening van de ondergete-
kenden voor de twijfel van de commissie omtrent de juiste 
redactie van het tweede lid minder aanleiding bestaat, zijn zij 
bereid de door de commissie gesuggereerde redactiewijziging, 
waardoor aan de bedoeling in ieder geval niet minder recht 
wordt gedaan, over te nemen en derhalve de woorden „als 
bedoeld in het eerste lid" te vervangen door de woorden „als 
bedoeld in artikel 2". Ter bevordering van de eenheid in 
redactie ware dan in het eerste lid eveneens te spreken van 
„uitkeringen of verstrekkingen, als bedoeld in artikel 2". 

In de hierbij gevoegde nota van wijzigingen wordt derhalve 
een op dit punt gewijzigde redactie van artikel 6 voorgesteld. 
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