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De Hoge Raad heeft in een arrest van 24 maart 
2017 de dertigjarige - absolute - verjaringstermijn 
van art. 3:310 lid 2 BW opnieuw getoetst aan 
het door art. 6 Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) gewaarborgde 
recht op toegang tot de rechter. Bij de benadeelde 
was meer dan dertig jaar na afloop van zijn 
dienstverband met een rederij mesothelioom 
(asbestkanker) geconstateerd. In het licht van 
deze lange tijd voordat de ziekte zich open-
baarde, had de benadeelde zijn vordering tot 
vergoeding van zijn schade niet binnen de  
dertigjarige termijn kunnen instellen. De Hoge 
Raad heeft geoordeeld dat het Nederlandse  
systeem, waarin een beroep op de dertigjarige 
verjaringstermijn ter afwering van een vorde-
ring tot schadevergoeding van een mesothelioom-
slachtoffer wordt beoordeeld aan de hand van 
de zeven gezichtspunten uit het arrest Van 
Hese/De Schelde, voldoet aan de eisen van  
art. 6 EVRM. 

In dit artikel bespreek ik de beslissing van de 
Hoge Raad, de achtergrond waartegen de beslis
sing is gewezen en het belang van deze uitspraak 
voor de schadebehandelingspraktijk. Voor een 
goed begrip van het arrest en de reikwijdte daar
van, zijn de maatschappelijke achtergrond en de 
feiten belangrijk, daar begin ik dus mee.

Achtergrond en feiten
Zoals bekend is asbesthoudend materiaal in de  
jaren vijftig, zestig en zeventig in heel veel indus

trieën in Nederland toegepast. De bouw en de 
scheepsbouw zijn de grootste verwerkers geweest.1 
Het inademen van asbeststof kan tot longkanker, 
mesothelioom, asbestose en pleuritis leiden.  
Van mesothelioom is maar één oorzaak bekend, 
te weten blootstelling aan asbest. 

Nadat de bedrijfsarts van scheepswerf De Schelde 
in 1969 was gepromoveerd op onderzoek naar 
werknemers bij wie de diagnose mesothelioom 
was gesteld, werd het gevaar van geringe bloot
stelling aan asbeststof langzaam bekend. De 
Arbeidsinspectie heeft in 1971 gewezen op de 
noodzaak werknemers te voorzien van bescher
mingsmiddelen bij het bewerken en verwerken 
van asbesthoudende materialen.2 In 1977 volgde 
het Asbestbesluit waarin het verspuiten van as
best werd verboden en het bewerken van asbest
houdende materiaal werd ingeperkt. In 1988 is het 
Asbestbesluit mede op basis van Europese regel
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geving aangescherpt. Uiteindelijk is in 1993 een algeheel 
verbod op het verwerken en bewerken van  
asbest van kracht geworden. 

Mesothelioom ontwikkelt zich heel langzaam. Als vuistregel 
wordt een latentietijd van twintig tot veertig jaar aangehou
den, maar in sommige gevallen openbaart de ziekte zich  
al na tien jaar of pas na zestig jaar.3 In Nederland is in het 
jaar 1975 de meeste asbest geïmporteerd, 41.000 ton. Gelet 
op de gemiddelde latentietijd van veertig jaar en de arbeids
hygiënische maatregelen die vanaf de jaren zeventig tot 
een steeds verdere beperking van het gebruik van asbest  
en dus van blootstelling van werknemers aan asbeststof  
leidde, is de verwachting dat het aantal mesothelioom
gevallen vanaf nu gaat dalen. In 1990 is bij 270 mensen  
de diagnose mesothelioom gesteld. In 2000 was dat aantal 
gestegen tot 402. In 2005, dertig jaar na het importpiekjaar 
1975, was het aantal nieuwe gevallen 502. Tussen 2010 en 
2014 lag het aantal nieuwe mesothelioomgevallen elk jaar 
tussen 520 en 530.4 Laten we hopen dat we de piek hebben 
gehad en dat het aantal nieuwe mesothelioomgevallen snel 
sterk gaat dalen. 

Tot zover de maatschappelijke achtergrond waartegen deze 
uitspraak moet worden gezien. Nu kom ik toe aan de feiten 
die ten grondslag lagen aan het geschil tussen de weduwe 
van een oudwerknemer (X) en Maersk. X is in 1953, op 
21jarige leeftijd, in dienst getreden van de Vereenigde 
Nederlandse Scheepvaartmaatschappij. Volgens X heeft hij 
als tweede stuurman regelmatig gevaren tussen Nederland 
en ZuidAfrika op schepen die asbest in jute zakken vervoer
den. In 1969 is X uit dienst getreden. Maersk is na ver
schillende fusies en overnames de rechtsopvolgster van de 
Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij geworden. 
In augustus 2010 heeft de longarts van X de diagnose me
sothelioom bij hem gesteld. Op 17 september 2010 heeft X 
Maersk aansprakelijk gesteld voor zijn schade. In oktober 
2010 is hij aan de gevolgen van mesothelioom gestorven. 
X had zich tot het Instituut Asbestslachtoffers gewend 
voor bemiddeling. Maersk heeft in het bemiddelingstraject 
gesteld niet aansprakelijk te zijn voor de schade. Nadat het 
bemiddelingstraject zonder resultaat was beëindigd, heeft 
de weduwe van X zich tot een advocaat gewend om in rechte 
schadevergoeding van Maersk te vorderen. Op 31 mei 2012 
heeft de weduwe Maersk gedagvaard bij de kantonrechter 
Rotterdam en op grond van art. 7:658 BW schadevergoeding 
gevorderd. Zowel de kantonrechter als het hof Den Haag 
hebben de vordering van de weduwe afgewezen omdat de 
vordering op grond van de dertigjarige verjaringstermijn 
van art. 3:310 lid 2 BW was verjaard. Het beroep van 
Maersk op de dertigjarige verjaringstermijn achtten de 
kantonrechter en het hof naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid niet onaanvaardbaar. De weduwe is in cassatie 
gegaan. De hoofdklacht van het cassatiemiddel stelt dat de 
dertigjarige verjaringstermijn van art. 3:310 lid 2 BW in 
strijd is met art. 6 lid 1 EVRM5. 

Verjaring van een schadevergoedingsvordering  
op grond van art. 3:310 BW
Een vordering tot vergoeding van schade heeft een verja
ringstermijn van vijf jaar. Deze verjaringstermijn begint 
op de dag nadat de benadeelde met (i) de schade en (ii) de 
daarvoor aansprakelijke persoon daadwerkelijk (subjectief) 
bekend is geworden. De Hoge Raad heeft hier een derde 
vereiste voor aanvang van de verjaringstermijn aan toege
voegd: de benadeelde moet daadwerkelijk in staat zijn een 
vordering in te stellen6 en daarvoor moet bij de benadeelde 
voldoende zekerheid bestaan dat de schade is veroorzaakt 
door tekortschietend of foutief handelen van de aanspra
kelijke persoon.7 Deze vijfjaarstermijn wordt ook de rela
tieve verjaringstermijn genoemd omdat die afhankelijk is 
van omstandigheden aan de kant van de benadeelde. 

Naast de relatieve verjaringstermijn is er ook een absolute 
verjaringstermijn. De absolute verjaringstermijn vangt aan 
op de dag na de schadeveroorzakende gebeurtenis en eindigt 
twintig jaar later. Art. 3:310 lid 2 BW bevat een uitzondering. 
De absolute verjaringstermijn voor schadevergoedingsvor
deringen die hun oorzaak vinden in verontreiniging van 
lucht, water of bodem (milieuschade) duurt dertig jaar. 
Een vordering tot vergoeding van asbestgerelateerde gezond
heidsschade valt onder de dertigjarige verjaringstermijn 
van art. 3:310 lid 2 BW. 

In 2000 heeft de Hoge Raad het arrest Van Hese/De Schelde 
gewezen.8 In dat arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een 
beroep op de dertigjarige verjaringstermijn ter afwering 
van een schadevergoedingsvordering van mesothelioom
slachtoffer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar kan zijn. De Hoge Raad overwoog:  
“Of in gevallen als het onderhavige toepassing van de verja-
ringstermijn van dertig jaar na de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, inderdaad naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zal met inacht-
neming van alle omstandigheden van het concrete geval 
moeten worden beoordeeld. Als gezichtspunten waarvan de 
rechter blijk moet geven deze in zijn beoordeling te hebben 
betrokken, vallen te noemen: 
(a)  of het gaat om vergoeding van vermogensschade dan  

wel van nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, en - 
mede in verband daarmede - of de gevorderde schade-
vergoeding ten goede komt aan het slachtoffer zelf, diens 
na-bestaanden dan wel een derde; 

(b)  in hoeverre voor het slachtoffer respectievelijk zijn nabe-
staanden ter zake van de schade een aanspraak op een 
uitkering uit anderen hoofde bestaat;

(c)  de mate waarin de gebeurtenis de aangesprokene kan 
worden verweten;

(d)  in hoeverre de aangesprokene reeds vóór het verstrijken 
van de verjaringstermijn rekening heeft gehouden of had 
behoren te houden met de mogelijkheid dat hij voor de 
schade aansprakelijk zou zijn; 

(e)  of de aangesprokene naar redelijkheid nog de mogelijk-
heid heeft zich tegen de vordering te verweren; 

(f)  of de aansprakelijkheid (nog) door verzekering is gedekt;

>



3

PIV-Bullet in / juni  2017

(g)  of na het aan het licht komen van de schade binnen rede-
lijke termijn een aansprakelijkstelling heeft plaatsgevonden 
en een vordering tot schadevergoeding is ingesteld.” 

Voor een goed begrip van de beslissing van de Hoge Raad 
is voorts van belang dat op 1 februari 2004 een vijfde lid 
aan art. 3:310 BW is toegevoegd dat twee belangrijke uit
zonderingen op de absolute verjaringstermijn invoert. 
Voor vorderingen tot vergoeding van personenschade toe
gebracht na 1 februari 2004 geldt geen absolute verjarings
termijn meer, alleen de relatieve verjaringstermijn van vijf 
jaar die aanvangt als de benadeelde bekend is met de schade 
en daarvoor aansprakelijke persoon en hij daadwerkelijk 
in staat is zijn vordering in te stellen. Een vordering van 
een minderjarige tot vergoeding van schade door letsel of 
overlijden verjaart op zijn vroegst vijf jaar nadat hij meer
derjarig is geworden, en later als hij pas later daadwerkelijk 
bekend was en in staat was zijn vordering in te stellen.
Tot zover de Nederlandse regeling van het verjaringsrecht. 
Hierna sta ik stil bij rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens over verjaring.

Art. 6 EVRM en het recht op toegang tot de rechter
Art. 6 lid 1 EVRM waarborgt aan eenieder effectieve toe
gang tot de rechter om zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen vast te laten stellen. In 2014 heeft het EHRM een 
belangrijk arrest gewezen over een schadevergoedings
aanspraak van een mesothelioomslachtoffer, de uitspraak 
Howald Moor/Zwitserland.9 Van 1965 tot 1978 was Moor 
tijdens zijn werk als turbinemonteur blootgesteld aan asbest
stof. In 2004 was bij hem de diagnose mesothelioom gesteld 
en in 2005 was hij aan de gevolgen daarvan overleden. 
Zijn nabestaanden hebben tegen zijn werkgever een pro
cedure aanhangig gemaakt tot vergoeding van schade. Die 
vordering strandde op de in Zwitserland geldende absolute 
verjaringstermijn van tien jaar. Die tienjarige verjarings
termijn was ingegaan in 1978 en liep in 1988 af, 16 jaar 
voordat bij Moor de diagnose mesothelioom werd gesteld 
en hij de vordering überhaupt kon instellen. Het EHRM 
stelt voorop  net als in zijn uitspraak Stubbings/Verenigd 
Koninkrijk (over verjaring van een schadevergoedings
vordering zes jaar na het meerderjarig worden terzake van 
 in dit geval  seksueel misbruik toen Stubbings minderjarig 
was)10  dat de Verdragsluitende staten beperkingen mogen 
aanbrengen op het recht van art. 6 EVRM mits deze propor
tioneel zijn en een legitiem doel dienen. Voorts stelt het 
EHRM dat de Verdragsluitende staten hierbij een zekere 
“margin of appreciation” hebben en dat verjaring een legi
tiem doel kan dienen. Verderop oordeelt het EHRM dat  
de rechtszekerheid, de bescherming van de aangesprokene 
tegen vorderingen waartegen hij zich niet meer kan verweren 
en het vermijden van bewijsproblemen legitieme redenen 
zijn voor het hanteren van een verjaringstermijn.

De vrije toegang tot de rechter in de zin van art. 6 lid 1 
EVRM brengt met zich dat een eiser zijn legitieme vordering 
aan een rechter moet kunnen voorleggen. De (decennia)
lange incubatietijd van asbest gerelateerde ziekten, maakt 
echter dat deze ziekten pas kenbaar worden na het verstrijken 

van de in Zwitserland geldende verjaringstermijn. 
Vorderingen van mesothelioomslachtoffers stranden in 
Zwitserland dus hoe dan ook op verjaring en daarmee is 
het recht op toegang tot de rechter in de kern aangetast. Art. 6 
EVRM is geschonden door de wijze waarop Zwitserland 
(strikt) de verjaringstermijn van tien jaar heeft toegepast. 
Zwitserland is door het EHRM veroordeeld € 12.180, ter 
vergoeding van immateriële schade aan de echtgenote en 
twee dochters van Moor te voldoen. 

Na deze inleidende opmerkingen kom ik nu bij het arrest 
van de Hoge Raad.

De beslissing van de Hoge Raad11 
De Hoge Raad stelt voorop dat voor personenschade ver
oorzaakt na 1 februari 2004 het probleem, dat de schade 
zich vaak pas na afloop van de absolute verjaringstermijn 
openbaart, zich niet meer voordoet. Op grond van het 
toen ingevoerde art. 3:310 lid 5 BW verjaart een rechtsvor
dering tot vergoeding van schade door letsel of overlijden 
door verloop van vijf jaar nadat de benadeelde zowel met 
de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon  
bekend is geworden. Voor personenschade veroorzaakt na 
1 februari 2004 geldt dus geen absolute verjaringstermijn. 

De Hoge Raad herhaalt vervolgens de reden dat wij verja
ringsregels kennen:
“Uit een oogpunt van individuele gerechtigheid ten opzichte 
van de benadeelde is het moeilijk te aanvaarden dat een 
vordering verjaart die de benadeelde niet geldend heeft kun-
nen maken wegens het voor hem verborgen karakter van zo-
wel de schade als het causaal verband daarvan met een be-
paalde gebeurtenis. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en 
van billijkheid jegens de wederpartij in verband met (kort 
gezegd) bewijsproblemen, wordt echter niet afgeweken van 
het begintijdstip van de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 
2 BW, te weten de gebeurtenis waardoor de schade wordt 
veroorzaakt.”12 

De Hoge Raad vervolgt met een weergave van wat hij in 
het arrest Van Hese/De Schelde heeft overwogen over de 
verhouding tussen de absolute verjaringstermijn van art. 
3:310 lid 2 BW en het recht op toegang tot de rechter zoals 
gewaarborgd in art. 6 EVRM13: “Het recht een vordering in 
te stellen is niet absoluut en mag onderhevig zijn aan beper-
kingen. Een beperking mag echter niet het wezen van het 
recht op toegang tot de rechter aantasten en is niet verenig-
baar met art. 6 lid 1 EVRM indien deze geen legitiem doel 
dient of niet proportioneel is aan het daarmee nagestreefde 
doel.14  
Gelet op de duur van de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 
2 BW en het met de verjaring beoogde belangrijke doel van 
de rechtszekerheid, alsmede gelet op de mogelijkheid die ver-
jaring met toepassing van art. 6:2 lid 2 BW buiten toepassing 
te laten, is sprake van een beperking van het recht op toegang 
tot de rechter die met art. 6 lid 1 EVRM verenigbaar is. Of 
toepassing van de verjaringstermijn van dertig jaar na de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, inderdaad 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar is, moet met inachtneming van alle omstandigheden >
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van het concrete geval worden beoordeeld aan de hand van 
de in het arrest van 28 april 2000 in rov. 3.3.3 onder a tot  
en met g vermelde, niet limitatief bedoelde, gezichtspunten.” 

Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat de uitspraak 
Howald Moor/Zwitserland geen aanleiding vormt de in 
Nederland voor mesothelioomslachtoffers bestaande be
perking van het recht op toegang tot de rechter in strijd 
met art. 6 EVRM te achten. 
Mesothelioomslachtoffers kunnen na het verstrijken van 
de dertigjarige verjaringstermijn een rechtsvordering bij 
de burgerlijke rechter instellen. Als de aangesproken partij 
een beroep doet op verjaring, kunnen de mesothelioom
slachtoffers de rechtsgevolgen van dat verjaringsverweer 
afweren met een beroep op de beperkende werking van  
de redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 2 BW). De Hoge 
Raad heeft het cassatieberoep verworpen. 

Het voorstel van AG Hartlief
In zijn conclusie voor dit arrest heeft AdvocaatGeneraal 
Hartlief de voor en nadelen beschreven van de gezichts
puntencatalogus uit Van Hese/De Schelde aan de hand 
waarvan de Nederlandse rechters een beroep op verjaring 
van de aangesproken partij beoordelen. Uit onderzoek van 
Quist en Wolters15 volgt dat in circa 35% van de gevallen 
het beroep van de aangesproken partij op verjaring naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
wordt geacht. Hartlief acht de wijze waarop de Nederlandse 
dertigjarige verjaringstermijn genuanceerd wordt met de 
zeven gezichtspunten niet strijdig met art. 6 EVRM en het 
arrest Howald Moor/Zwitserland. Zijn kritiek richt zich op 
de onduidelijkheid en dus de onvoorspelbaarheid van de 
uitkomst van de weging van de gezichtspunten.16 AG 
Hartlief stelt een nieuw beoordelingskader voor aan de 
hand waarvan een beroep op verjaring door een aan
gesproken partij zou moeten worden beoordeeld:17 

1.  Is de aangesprokene onevenredig in zijn processuele 
positie geschaad? 

Bij de beantwoording van deze vraag moet de rechter kijken 
naar de voortvarendheid waarmee de benadeelde de aan
gesprokene aansprakelijk heeft gesteld en een procedure 
tegen hem is begonnen. Als de benadeelde binnen twee jaar 
nadat de diagnose mesothelioom is gesteld, een procedure 
aanhangig heeft gemaakt, is aan dit voortvarendheids
vereiste voldaan. Daarnaast speelt de bewijspositie van de 
aangesprokene een rol bij de beantwoording van deze 
vraag. Als de benadeelde de door hem gestelde blootstelling 
door de aangesprokene niet verder kan onderbouwen dan 
met zijn eigen verklaring en de aangesprokene geen gege
vens meer heeft van de benadeelde, is de aangesprokene 
onevenredig in zijn processuele positie geschaad.

2.  Is er een materiële rechtvaardiging voor het doorbreken 
van de verjaring?

De rechter komt pas aan deze vraag toe als hij heeft vast
gesteld dat de aangesprokene niet onevenredig in zijn pro
cessuele positie is geschaad. Als de schadevergoeding toe
komt aan de benadeelde zelf of aan zijn nabestaanden, 

acht AG Hartlief een materiële rechtvaardiging voor het 
doorbreken van de verjaring aanwezig.

3.  Staan de overige omstandigheden van het geval niet 
aan het doorbreken van de verjaringstermijn in de weg?

De mate van verwijtbaarheid, de voorzienbaarheid van de 
claim, het bestaan van verzekeringsdekking en de overige 
omstandigheden van het geval kunnen volgens AG Hartlief 
alsnog aan doorbraak van de verjaring in de weg staan. 
Hierbij noemt hij het voorbeeld van een kleine, onverze
kerde werkgever die geen ernstig verwijt treft.

AG Hartlief ziet de volgende voordelen in het door hem 
voorgestelde beoordelingsmodel:18 “Een aldus geformuleerde 
verduidelijking van het Van Hese/De Schelde-regime laat de 
kern daarvan onaangetast, maar doet wel recht aan de kritiek 
en bezorgdheid over de wijze waarop toepassing uitpakt voor 
zeer zwaar getroffenen (en hun naasten). Zij leidt er naar mijn 
overtuiging toe dat de uitkomst van de procedure tevoren 
beter kan worden ingeschat. Niet alleen het belang van de 
verschillende gezichtspunten, maar ook de wijze waarop  
zij worden gewogen, is immers duidelijk(er dan voorheen). 
Mijn inschatting is overigens dat de aangeduide hoofdregel 
over de materiële rechtvaardiging voor de doorbreking van 
de verjaring er toe zal leiden dat het beroep op verjaring wel 
vaker onaanvaardbaar zal worden geacht dan tot nu toe het 
geval is. Een dergelijke verbetering van de positie van het 
slachtoffer respectievelijk diens nabestaanden lijkt mij niet 
teveel gevraagd.” 

Heeft deze uitspraak gevolgen voor de afwikkeling 
van asbestclaims?
De Hoge Raad bekrachtigt in dit arrest zijn arrest Van 
Hese/De Schelde van 17 jaar geleden. De feitenrechter 
moet in zijn uitspraak ervan blijk geven dat hij alle zeven 
gezichtspunten is nagelopen en hoe hij de gezichtspunten 
ten opzichte van elkaar heeft gewogen. De beslissing van de 
Hoge Raad zal dus geen gevolgen hebben voor de schade
afwikkelingspraktijk.

Het door AG Hartlief voorgestelde nieuwe beoordelings
kader waarlangs een beroep van een aangesprokene op de 
dertigjarige verjaringstermijn moet worden beoordeeld, 
kan wel gevolgen hebben. Zoals ik onder het kopje feiten 
beschreef, is de verwachting dat de piek in mesothelioom
diagnoses rond 2015 lag en dat wij nu hopelijk snel zullen 
zien dat het aantal nieuwe mesothelioomgevallen afneemt. 
De juridische procedures van de mesothelioomslachtoffers 
tegen hun oudwerkgevers of derden beginnen zo’n twee 
jaar nadat de diagnose is gesteld19 en de uitspraak volgt 
dan een jaar of langer daarna. Kortom, de rechters bevinden 
zich nu in 2017 nog in de piek. Rechtbanken en hoven 
kunnen besluiten het beoordelingskader van AG Hartlief 
toe te passen bij een beroep van de aangesprokene op  
verjaring. Ik verwacht dat zijn beoordelingskader eerder 
tot doorbreking van verjaring zal leiden dan de huidige 
beoordeling aan de hand van de zeven gezichtspunten die 
alle even zwaar wegen. Als de benadeelde (of zijn nabe
staanden) de eerste hobbel van de processuele aspecten 
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heeft genomen, is het beroep op verjaring door de aange
sprokene in principe van tafel, tenzij sprake is van bijzon
dere omstandigheden zoals in het geval van de kleine,  
onverzekerde werkgever. 

De zaken die aan de Hoge Raad worden voorgelegd  en 
waarin de Hoge Raad de feitenrechter zou kunnen terug
fluiten  is een heel klein percentage van het aantal zaken 
dat door rechtbanken en hoven wordt beoordeeld.20 
Ik zou het geen gelukkige ontwikkeling vinden als door
breking van de verjaring eenvoudiger zou worden. Een 
van de redenen dat wij verjaringstermijnen kennen, is  
dat van de aangesprokene niet verwacht kan worden dat 
hij bewijs levert van feiten die dertig, veertig of vijftig jaar 
geleden zijn voorgevallen. Daarbij komt dat nu nauwelijks 
onbevooroordeeld te oordelen is over gebeurtenissen die 
zo lang geleden hebben plaatsgevonden, in een zo veran
derde maatschappij. Wij dragen de normen en de kennis 
van nu mee als we naar het verleden kijken. Handhaving 
van de absolute verjaringstermijn voorkomt ook deze 
“hindsight bias”.

Conclusie
De weduwe heeft de Hoge Raad in deze procedure uitge
nodigd om de dertigjarige absolute verjaringstermijn in 
zaken van mesothelioomslachtoffers buiten werking te 
stellen met een beroep op de uitspraak van het EHRM uit 
2014 in de zaak Howald Moor/Zwitserland. De Hoge Raad 
is niet op deze uitnodiging ingegaan. De Hoge Raad heeft 
zijn beslissing en de zeven gezichtspunten uit het arrest 
Van Hese/De Schelde uit 2000 herhaald. Hoewel het arrest 
zelf geen wijziging voorschrijft, stelt AG Hartlief in zijn 
conclusie voor het arrest wel een nieuw model voor ter  
beoordeling van een verjaringsverweer door een aange
sprokene. Met dat model streeft hij naar meer duidelijkheid 
en voorspelbaarheid voor de mesothelioomslachtoffers. 
Een neveneffect van zijn voorgestelde model is dat een 
verjaringsverweer eerder naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht.   

1   Zie het rapport “Schatting van de incidentie van asbest gerelateerde 
ziekten in de periode 19962030 door beroepsmatige blootstelling 
aan asbest in het verleden”, A. Burdorf, J.J. Barendregt, P.H.J.J. 
Swuste en D.J.J. Heederik, Uitgave Ministerie van SZW, Den Haag, 
maart 1997.

2   Het Publikatieblad van de Arbeidsinspectie P 116 “Werken met 
asbest”.

3   Zie bijv. HR 26 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9666, NJ 2001, 
597 (Westrate/De Schelde). Overigens constateert het Instituut 
Asbestslachtoffers een verlenging van de latentietijd: in 2005 was 
de gemiddelde latentietijd 48,5 jaar, in 2014 was de gemiddelde  
latentietijd 53,1 jaar, bron: IAS databank aanvragen mesothelioom 
2005  2015.

4  IAS monitor, diagnose cijfers zijn tot 2014 bekend.
5   Art. 6 lid 1 EVRM luidt in het Nederlands: “Bij het vaststellen van 

zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een  
ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, 
binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het open
baar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan 
de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele te
rechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, 
van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische 
samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de be
scherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in 
die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden 
strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid 
de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.”

6  HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8168, NJ 2006, 112.
7   Zie bijv. HR 9 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ4850, NJ 2012, 

193 en HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:552, NJ 2017, 165.
8  HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2000, 430.
9  EHRM, 11 maart 2014, ECLI:NL:XX:2014:126, NJ 2016, 88.
10  EHRM, 22 oktober 1996, NJ 1997, 449.
11  HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494.
12   De Hoge Raad verwijst naar HR 3 november 1995, 

ECLI:NL:HR:1995:ZC1867, NJ 1998, 380, Diaconessenhuis, rov. 
3.4; HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2000, 430, 
Van Hese/De Schelde, rov. 3.3.1.

13  Rov. 3.3.5.
14   De Hoge Raad verwijst naar EHRM 22 oktober 1996, NJ 1997, 

449, Stubbings c.s./Verenigd Koninkrijk.
15   P.T.J. Wolters, ‘Het vaste gewicht van de gezichtspunten van Van 

Hese/De Schelde’, AV&S 2015, p. 17 en J.P. Quist, Gezichtspunten 
in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht, diss.,  
Den Haag: Boom 2014, p. 330. 

16  Zie zijn Conclusie (ECLI:NL:PHR:2016:1330) nr. 4.61.
17  Zie zijn Conclusie nrs. 4.634.67.
18  Zie zijn Conclusie nr. 4.68.
19   Bij de uitleg van gezichtspunt g uit het arrest Van Hese/De Schelde 

wordt aangenomen dat als de benadeelde (of zijn nabestaanden) 
binnen twee jaar na de diagnose de vordering in rechte instelt,  
hij heeft voldaan aan de daar genoemde redelijke termijn.

20   Deze cijfers zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken, maar ze 
geven wel een representatief beeld: in 2014 behandelden de afde
lingen civiel van de 11 rechtbanken in Nederland 278.000 zaken. 
In 2014 behandelden de vier hoven 15.000 civiele zaken, dat is 
5,4% van het aantal door de rechtbanken behandelde zaken. In 
2014 werd in 491 civiele zaken cassatieberoep ingesteld bij de 
Hoge Raad. Niet alle ingestelde cassatieberoepen leiden tot een arrest. 
In 2014 deed de civiele kamer van de Hoge Raad in 405 zaken uit
spraak, in 2015 waren dat 433 uitspraken. 433 uitspraken van de Hoge 
Raad in 2015 komt overeen met 2,9% van de 15.000 uitspraken die 
de hoven in 2014 deden en met 0,16% van de 278.000 uitspraken 
die de rechtbanken in 2014 deden. Deze cijfers zijn afkomstig van 
de websites van de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad.
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Moet de onmiddellijke werking van het verjaringsregime 
in het verzekeringsrecht zoals dat in 2006 is ingevoerd, 
buiten toepassing blijven op de grond dat die onmiddel-
lijke werking onder de naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (op de voet van 
art. 75 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek)? Na de 
Hoge Raad1 heeft het Hof Amsterdam zich in zijn arrest 
van 14 februari 20172 gebogen over deze vraag. Het hof 
overweegt dat onmiddellijke werking van het verjarings-
regime tot een enorme administratieve en financiële last 
voor de verzekeraar zou leiden en oordeelt op basis daar-
van dat de onmiddellijke werking van het nieuwe verja-
ringsregime inderdaad buiten toepassing moet blijven. 

Verjaring verzekeringsclaims
Op 1 januari 2006 is met de invoering van het nieuwe ver
zekeringsrecht een specifiek verjaringsregime geïntroduceerd 
voor rechtsvorderingen tot het doen van een uitkering tegen 
een verzekeraar. Een verzekeringsclaim verjaart drie jaar 
na de dag dat de tot uitkering gerechtigde (kortweg “de 
verzekerde”) met de opeisbaarheid van de claim bekend is 
geworden. Nadat de verzekerde aanspraak heeft gemaakt op 
een uitkering, gaat niet automatisch een nieuwe verjarings
termijn lopen. Pas nadat de verzekeraar ofwel de vordering 
erkent, ofwel de vordering op de juiste wijze afwijst, gaat 
een nieuwe verjaringstermijn lopen. Doet de verzekeraar 
na een aanspraak niets, dan loopt er geen verjaringstermijn. 
Dit wordt de ‘duurstuiting’ genoemd. 

Dit is geen gebruikelijk regeling in het civiele recht. De al
gemene regel uit artikel 3:119 Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat direct na een stuitingshandeling een nieuwe verjarings
termijn gaat lopen, zonder dat daarvoor enige handeling is 
vereist van één van beide partijen. De wetgever heeft met 
dit systeem de verzekerde beter willen beschermen. 
Doordat eisen werden gesteld aan de start van de verjarings
termijn, krijgt de verzekerde immers zekerheid over de af
wijzing en het gaan lopen van de verjaringstermijn.

De per 1 januari 2006 ingevoerde wettelijke bepaling (artikel 
7:942 BW) vereiste dat de verzekeraar de claim als volgt af
wees: (1) bij aangetekende brief; (2) waarin ondubbelzinnig 
werd medegedeeld dat de aanspraak werd afgewezen; en 
(3) waarin eveneens ondubbelzinnig het rechtsgevolg werd 
vermeld dat de vordering na zes maanden zou verjaren. 
Wees de verzekeraar de claim niet volgens deze wettelijke 
vereisten af dan liep er geen verjaringstermijn. Dit betekende 
dus dat verzekeraars de afwijzing per aangetekende brief 
moesten versturen en dat verzekerden iedere zes maanden 
de vorderingen moesten stuiten. Voor zowel verzekeraars als 
verzekerden werd dit als te knellend en belastend ervaren. 
De wetgever heeft de regeling daarom per 1 juli 2010 op
nieuw gewijzigd. Het artikel vereist nu dat de verzekeraar 
ondubbelzinnig meedeelt dat de aanspraak wordt afgewe
zen. Doet de verzekeraar dit niet dan gaat geen verjarings
termijn lopen. Doet de verzekeraar dit wel dan gaat een 
verjaringstermijn van drie jaar lopen. In deze bijdrage zal 
het vóór 1 juli 2010 geldende wetsartikel aangeduid worden 
als artikel 7:942 (oud) BW.

Afwijzing van claims bij lopende verjaringstermijnen
Art. 7:942 (oud) BW had ingevolge art. 68a Overgangswet 
nieuw Burgerlijk Wetboek ("OBW") in beginsel onmiddel
lijke werking. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2006 het 
nieuwe recht gold ten aanzien van de aard, het aanvangs
tijdstip en de duur van de termijn. 

Het door het Hof Amsterdam beoordeelde geschil gaat over 
een geval waarin een verzekerde bij (de rechtsvoorganger 
van) Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. een woon
huisverzekering had afgesloten. Enkele maanden na ingangs
datum van de verzekering brak brand uit in de woning. 
Allianz weigerde dekking omdat verzekerde de brand zelf 
zou hebben gesticht. Zij stelde verzekerde daarvan bij brief 
d.d. 13 mei 2004 op de hoogte. Bij brief d.d. 23 september 
2004 verzocht verzekerde Allianz om haar standpunt te 
wijzigen en dekking te verlenen. Allianz berichtte bij brief 
d.d. 1 december 2004 aan de verzekerde dat zij haar stand
punt zou handhaven. Vervolgens stuurde verzekerde op  
16 maart 2005 een offerte voor de kosten van herstel van de 
woning aan Allianz. Pas op 2 juli 2009 maakte de verzekerde 
opnieuw aanspraak op uitkering onder de verzekering.

Twee vragen staan centraal in het door het Hof beoordeelde 
geschil. Ten eerste de vraag of de onmiddellijke werking 
van art. 68a OBW tot gevolg heeft dat een onder het oude 
recht aangevangen en op 1 januari 2006 nog lopende verja
ringstermijn op deze datum is vervallen. Ten tweede de 
vraag of  een nieuwe verjaringstermijn slechts aanvangt  
indien de aanspraak van de verzekerde na 1 januari 2006 

Een nieuwe episode in de serie  
‘overgangsperikelen bij verjaring  
van verzekeringsvorderingen’

Martine Kos – Bosselaar en 

Strengers Advocaten
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op de voet van art. 7:942 (oud) BW door de verzekeraar is 
afgewezen. Met andere woorden: dienden de verzekeraars 
claims die op 1 januari 2006 al waren afgewezen opnieuw 
bij aangetekende brief af te wijzen om te zorgen dat een 
verjaringstermijn zou gaan lopen? Of bleef de reeds aan
gevangen verjaringstermijn lopen en gold de eis van af
wijzing bij aangetekende brief alleen voor claims die na  
1 januari 2006 werden afgewezen? 

Allianz heeft in de procedure naar voren gebracht dat onmid
dellijke werking zou hebben betekend dat zij 2,5 miljoen 
aangetekende brieven had moeten sturen aan verzekerden 
met een nog niet verjaarde, reeds afgewezen schadeclaim. 
Dat zou miljoenen hebben gekost. Daarbij komt dat eerst 
de relevante dossiers uit de fysieke of digitale archieven 
hadden moeten worden geselecteerd en opgehaald, waar
bij bovendien in al die zaken adressen hadden moeten 
worden gecontroleerd. 

Op basis van dit onbetwiste standpunt oordeelt het hof  
dat onmiddellijke werking van artikel 7:942 (oud) tot een 
enorme administratieve en financiële last voor de verzeke
raar zou leiden. Volgens het hof is niet gebleken van een 
daar tegenover staand zwaarwegend belang dat met on
middellijke werking zou worden gediend. De afwijzings
formaliteiten zijn weliswaar ingevoerd ter bescherming 
van verzekerden, maar dat hing samen met de aanzienlijk 
kortere verjaringstermijn die op datzelfde moment werd 
ingevoerd. De noodzaak tot bescherming werd, met andere 
woorden, in 2006 met dezelfde wetswijziging in het leven 
geroepen. 

Het hof heeft in zijn overwegingen betrokken dat de wet
gever in 2010 de eis van het verzenden van een afwijzing 
per aangetekende brief juist heeft laten vallen met het oog 
op de hoge kosten die daarmee voor verzekeraars waren 
gemoeid. Ervan uitgaande dat de wetgever het jaarlijks 
verzenden van ruim 500.000 aangetekende brieven door 
de gezamenlijke verzekeraars als een onaanvaardbare last 
beschouwde in relatie tot de beschermingsregel, moet vol

gens het hof ervan worden uitgegaan dat dit temeer geldt 
voor het belasten van een enkele verzekeraar met het ver
sturen van ruim 2,5 miljoen brieven rond de jaarwisseling 
2005/2006 en de administratieve last die daarmee samen
hangt. 

Met dit oordeel heeft het hof, na verwijzing door de Hoge 
Raad, voldaan aan de opdracht van de Hoge Raad te beslis
sen over het betoog van Allianz, dat de onmiddellijke  
werking van het nieuwe verjaringsregime buiten toepassing 
moet blijven op de grond dat die onmiddellijke werking 
onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn  
(art. 75 OBW). 

Het hof overweegt in zijn arrest overigens dat artikel 75 OBW 
terughoudend moet worden toegepast, maar dat de wetgever 
met dit artikel wel een beperkte mogelijkheid in het leven 
heeft willen roepen om te kunnen afwijken van het uitgangs
punt van onmiddellijke werking, nu niet alle gevolgen 
daarvan altijd kunnen worden voorzien. Nu in de parle
mentaire geschiedenis geen enkele overweging is gewijd 
aan de (gevolgen van) onmiddellijke inwerkingtreding  
van artikel 7:942 (oud) BW voor reeds lopende verjarings
termijnen, kan volgens het hof niet worden gezegd dat de 
wetgever voor ogen zou hebben gehad dat verzekeraars 
alle op 1 januari 2006 nog "levende" aanspraken conform 
de afwijzingsformaliteiten dienden af te wijzen om de  
verjaring te doen aanvangen. Er lijkt dus sprake te zijn van 
een situatie waarin is gebleken van onvoorziene gevolgen, 
die afwijking van het uitgangspunt rechtvaardigen. 

Het arrest van het Hof Amsterdam brengt weliswaar duide
lijkheid, maar er is nog steeds geen definitieve duidelijkheid. 
Bij het ter perse gaan van deze editie van het PIV Bulletin 
is voor de buitenwereld nog niet kenbaar of de verzekerde 
zich bij het oordeel van het hof neerlegt. 

1  Hoge Raad 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3618
2 Hof Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:460
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If there's somebody up there, could they throw me  
down a line?
Just a little helping hand, just a little understanding.
Just some answers to the questions that I'm asking you.
If there's somebody up there, just throw me down a line?”

Als 30 jaar daarvoor de maatstaf is, zou je kunnen stellen 
dat de verjaringsbijl voor de schadecomponent buitenge
rechtelijke kosten op 3 april 2017 is gevallen. Op die dag 
was het 30 jaar geleden dat het Drentharrest gewezen 
werd. Voor die tijd behoorde het behandelen van letsel
schaden tot het exclusieve domein van verzekeraars. Het 
was een van die mijlpalen die het einde van een tijdperk 
inluidden. Een tijdperk waarin het woord van instituties 
zoals overheid, banken en verzekeraars nog min of meer 
als een vanzelfsprekendheid werd geaccepteerd. Wetgever 
en rechters achtten de tijd rijp om de zaken gelijk te trek
ken en gelaedeerde van dezelfde kennisondersteuning te 
voorzien als de laedens/verzekeraar, die zich kan bedienen 
van geschoolde claimbehandelaren. Inmiddels kennen we 
dus drie decennia claimbeoordeling op gelijkwaardig  
kennisniveau, tijd voor het vieren van een verjaardag?

“Was het maar zo’n feest”, hoor ik de lezer nu hardop denken. 
Wat op zich vreemd lijkt. Indachtig het door Siewert 
Lindenbergh in 2013 gepubliceerde onderzoek “van smart 
naar geld”, heeft het gelijktrekken van de score tot een  
gewenste professionalisering van het personenschadevak 
geleid. Geen “Eabele Dillemacasus” zal anno 2017 nog 
met het equivalaent van hfl 25.000, geregeld worden. 
Niet eenzijdig zal vanuit een instituut bepaald kunnen 
worden wat redelijk is of lijkt. Met een dubbele toets van 
verzekeraar en belangenbehartiger mag gezocht worden 
naar een passende en redelijke oplossing ten aanzien van 
de causale schade van de gelaedeerde, wat een goede ont
wikkeling is geweest.

Dezelfde Lindenbergh deed recentelijk onderzoek naar de 
manier waarop onder andere in Nederland letselschaden 
worden afgewikkeld. Een verslag van een aan deze publi
catie gewijd symposium kon u lezen in PIV Bulletin 2017 
nr. 1. Wat tijdens de evaluatie van het onderzoek in het 
oog sprong, is dat er volgens professionals aan beide zijden 

van de markt nog heel wat te verbeteren valt. Waarbij 
vooral naar elkaar gewezen wordt. Het moet toch beter 
kunnen dan elkaar een spiegel voorhouden, zou je hopen. 
Beter om je aan elkaars kennis en kunde te spiegelen en 
constructief samen op te trekken naar het op een goede en 
sociale manier werken aan het herstel van de rechtspositie 
van degene die door toedoen van een ander gewond is ge
raakt. Ik refereer daarbij graag aan de indringende oproep 
van professor Cees van Dam in het hierboven genoemde 
verslag van het symposium.

Een belangrijk knelpunt in de letselschaderegeling blijft 
daarbij toch juist de onbeheersbare omvang van een door 
de wetgever en rechter als redelijk bedoelde schadepost 
buitengerechtelijke kosten. De overheid regelde via wet en 
rechtspraak de vergoeding daarvan “en zag dat het goed 
was”. Echter, de markt werd opgezadeld met een inmiddels 
al dertig jaar onhanteerbaar blijkende open norm in de 
vorm van een dubbele redelijkheidstoets. Inhoudelijk is 
daarover al het nodige geschreven, onder andere in dit 
PIV Bulletin, ik noem hier Lameris in 20121; ik schreef 
zelf een bijdrage in 20123; collega Santen in 20164 en 
Meelker/Verhoeks in 20171. Verder kunnen als verzamel
werken genoemd worden de PIV Publicatie “Vijf visies op 
de redelijkheid” uit 2000 en onlangs het Themanummer 
BGK (buitengerechtelijke kosten) in Letsel & Schade 2016
4. In de kern kan gesteld worden dat het beslist niet werkt, 
dat de betalende en de halende partij met elkaar moeten 
kissebissen over de redelijkheid van de nota’s van de laatst
genoemde, waarbij degene die de feitelijke opdrachtgever 
voor die nota’s is, vrijwel altijd geheel buiten de verant
woording en beoordeling daarvan blijft staan.

Er is in 30 jaar een markt ontstaan waarbij de regie in de 
dossierbehandeling in feite is komen te liggen bij de belan
genbehartiger. Ik doel dan op het feit dat de verzekeraar 
afhankelijk is geworden van de belangenbehartiger voor de 
aanlevering van stukken ter onderbouwing van de causale 
schade. Nu is dat geen punt, zolang er in een goed tempo 
constructieve werkzaamheden worden verricht, die toege
voegde waarde leveren, zoals in de zin van artikel 6:96 lid 
2 sub b BW is bedoeld. Echter, de contacten tussen gelae
deerde en belangenbehartiger zijn voor verzekeraar vaak 
niet helder en die tussen belangenbehartiger en verzekeraar 
niet altijd voor de gelaedeerde. Tel daarbij op dat “declara
ties” (die gelden in de rechtsbetrekking tussen gelaedeerde 
en belangenbehartiger) en aanspraak op vergoeding van 
redelijke buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2  
sub b en c BW (die geldt in de rechtsbetrekking tussen ge
laedeerde en verzekeraar), in de loop der jaren op dossier
niveau min of meer als synoniem worden gehanteerd, en 
het wordt duidelijk dat er een ondoorzichtig spiegelpaleis 
is ontstaan waarbinnen de reflecties alle kanten op spiegelen. 
Van een transparant verdienmodel in de zin van als redelijke 
BGK ex art 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking ko

Spiegelpaleis: over 30 jaar BGK

Armand Blondeel,  

voorzitter Redactieraad  

PIV Bulletin
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mende declaraties is geen sprake. Te meer omdat de feite
lijke opdrachtgever (de gelaedeerde), in de praktijk in feite 
geen goed inzicht heeft in wat er in casu als redelijk kan 
worden aangemerkt in de zin van artikel 6:96 BW.

Daarbij speelt een belangrijke rol dat er advocaattarieven 
worden geschreven voor alle verrichte werkzaamheden, 
ook zeer eenvoudige. Een zaak wordt vaak al aangebracht 
met een eerste nota van ruim € 1.500,  € 2.500, voor 
het aanmaken van een dossier, een eerste oriënterend  
gesprek of huisbezoek en de loutere constatering dat er 
schade zal zijn. Vervolgens volgt een schadestaat, echter 
het zwaartepunt waar de belangenbehartiger toegevoegde 
waarde dient te leveren, het onderbouwen van causaal  
verband, blijft vaak lang achterwege. Discussie over wat 
causale schade is, neemt aansluitend ook weer veel gede
clareerde tijd in beslag. Er zijn vervolgens onvoldoende 
duidelijke normen of handvatten in de markt om werk
zaamheden zonder (voldoende) toegevoegde waarde ex  
art 6:96 lid 2 sub b BW te kunnen schrappen, in die zin, 
dat ze niet voor vergoeding door de verzekeraar in aan
merking komen. Waarbij ook een rol speelt dat de advocaat/
belangenbehartiger zich er doorgaans op zal beroepen dat 
het positionele belang van zijn klant voorop dient te staan. 
Ook andere positionele argumenten houden de advocaat 
in zijn comfortzone, bijvoorbeeld een beroep op de eigen 
advocaatregels die allerlei handelingen zouden voorschrijven. 
Art 6:96 BW geeft daarbij geen duidelijke grenzen aan tot 
op welke hoogte positionele argumenten de tweede redelijk
heidstoets kunnen (blijven) doorstaan. Een belangrijk ar
gument dat ervoor pleit dat de wetgever wel goede hand
vatten zou moeten bieden, is dat werkzaamheden die de 
tweede redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan, ook niet 
vergoed zouden hoeven te worden door de feitelijke op
drachtgever. Zolang de wetgever dat niet doet, kan een  
excessief declarerende belangenbehartiger zich immers 
(blijven) verschuilen achter het comfortzoneargument 
“dat het slachtoffer anders met de openstaande declaraties 
blijft zitten” (dat het dus weer de verzekeraar zou zijn die 
het slachtoffer “in de kou laat staan”).

“Just a little guiding light to tell wrong from right.
Just some answers to the questions that I'm asking you.
I'll keep a vigil in a wilderness of mirrors,
Where nothing is exactly how it seems.”

Zoals vaker gebeurt als de wetgever iets aan de private sector 
overlaat, lijkt de overheid in de achterliggende drie decennia 
de handen af te hebben gehouden van het beheersbaar 
houden van redelijke transactiekosten ter vaststelling van 
letselschade. Dit terwijl van overheidswege, zeker sinds de 
kredietcrisis van 2008, wel zeer veel toezicht en regels worden 
opgelegd aan de verzekeringsbranche, waarbij verzekeraars 
worden gesommeerd en aangespoord om zowel de schadelast 
als de interne transactiekosten te beheersen. Daarboven 
wordt aan de vergoedingen in in de door de overheid zelf 
gefinancierde rechtshulp stevig paal en perk gesteld. Van 
diezelfde overheid mag dan mijns inziens verwacht worden 
dat zij bijdraagt aan het structureren en normeren van de 

redelijke (transactie)kostenpost zoals neergelegd in artikel 
6:96 BW en wel op een wijze die recht doet aan een goede 
professionele claimbehandeling door verzekeraar en belan
genbehartiger tegen transparantie en beheersbare kosten 
aan beide zijden.

Op dit moment wordt in het kader van kostenbeheersing 
ook onvoldoende rekenschap genomen van de werking 
van de wet van de grote getallen bij de schadepost BGK.  
Er is te veel sprake van individuele claimbenadering. Die 
benadering is vanuit een oogpunt van privacy en recht op 
individuele aandacht en behandeling van een individuele 
gelaedeerde zeer begrijpelijk en verdedigbaar. De gelaedeerde 
is echter (gelukkig in de meeste gevallen), geen “repeat 
player”. De belangenbehartiger is dat wel. Per verzekeraar 
wordt echter steeds per individuele casus de BGK beoor
deeld. Ook de rechter oordeelt steeds in casuïstiek. Om 
goed in kaart te kunnen brengen wat marktbreed een  
redelijke vergoeding van BGK zou moeten zijn, zou je meer 
zicht moeten hebben op de bestaande verdienmodellen 
van belangenbehartigers. Hoeveel en welke verrichtingen 
worden er jaarlijks gedaan en gedeclareerd en wat is daar
van de toegevoegde waarde? Daarvoor zou je ten aanzien 
van de belangenbehartiging een meer centraal geregelde 
uitvoeringsinstelling zoals bij de zorgverzekeraars in het 
leven moeten roepen, met een duidelijk gereguleerde  
controle vanuit de overheid.

Niet “mijn” columns, maar toch dezelfde spiegel:

Dit artikel staat in het PIV Bulletin, wat gezien wordt als 
een spiegel die de verzekeraar graag wil voorhouden. Een 
uitstapje naar twee columns in het AM van Jan Driessen, 
een columnist die de handel en wandel van verzekeraars 
met kritische blik volgt, is in verband met de onderhavige 
materie interessant. 

In de AM van 19 mei 2017 schrijft Jan Driessen over  
de Edelman Trust Barometer 2017, waaruit blijkt dat de 
Nederlandse bevolking met name sinds de financiële crisis 
het vertrouwen in “het systeem” heeft verloren. Instituties 
worden niet meer geloofd. Het systeem is kapot en de han
delwijze van de financiële sector is daar een belangrijke 
veroorzaker van. Zelfverrijking van CEO’s wordt niet meer 
gepikt. Op verzekeraars “als veroorzakers” rust een extreme 
verantwoordelijkheid om het vertrouwen te herstellen. 
Daarbij mogen zij de ernst van de ook voor hen existentiële 
situatie niet onderschatten. Verzekeraars dienen een leidende 
rol te vervullen bij het in balans brengen van hun financiële 
resultaten en hun maatschappelijke bijdragen. Hervorming 
van binnenuit is het credo. Topmannen niet extreem meer 
betalen dan gewone medewerkers, producten niet onnodig 
duur maken en aandeelhouderswaarde en kostenreductie 
mogen niet ten koste gaan van de klanten. Werken vanuit 
overtuiging, op basis van ethische normen en waarden, 
om het vertrouwen in “het systeem” te herstellen. Alleen 
dan kun je als verzekeraars je “licence to operate” op lange 
termijn behouden.

>
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Ik kan mij vinden in de inhoud van die column. Wat mij 
betreft moet het daarbij duidelijk zijn, dat de inhoud van 
die column ook volledig van toepassing zou moeten zijn op 
belangenbehartigers die aanspraak maken op financiering 
van hun werkzaamheden via artikel 6:96 BW en die dus 
uit diezelfde premiepot worden betaald. Aan hen mag wat 
mij betreft door de boven aangehaalde columnist dezelfde 
spiegel worden voorgehouden als aan verzekeraars.

Tijdens het lezen van de column schoot mij een eerdere 
column van Driessen te binnen, “De Gezond Boerenverstand 
Officer (GBO) ontbreekt”. Ik vond hem gelukkig terug in 
het AM van 15 april 2016. In die column gaat het erover 
dat “het juridisch gelijk” vaak doorslaat en op gespannen 
voet staat met het maatschappelijke gevoel. Waar is het  
instant besef om een passende oplossing te willen bieden, 
het lijkt bij juristen per definitie te ontbreken. Ook hier  
zie ik een analogie met de hierboven door mij aangehaalde 
comfortzoneargumenten die verzekeraars vaak van advo
caten te horen krijgen. Zaken worden vaak nodeloos lang 
gejuridiseerd in plaats van opgelost, dat alles onder de 
dekmantel van een veronderstelde gehoudenheid aan de 
eigen advocatenregels. Driessen schrijft verder: 

“Helemaal erg wordt de situatie als er ook nog externe advo-
catenbureaus worden ingehuurd. Die slagen er altijd weer in 
om zelfs eenvoudige zaken extreem ingewikkeld te maken. 
Zij schrijven vuistdikke analyses en dagvaardingen. Beweren 
dan dat ‘we’ volledig in ons recht staan. En gebruiken bewust 
een taal die voor een normaal mens nauwelijks te begrijpen 
is. Externe advocaten hebben heel vaak maar één doel: zoveel 
mogelijk declarabele, dure uren maken. Die willen helemaal 
niet zo snel mogelijk een compromis bereiken. Hun hele ver-
dienmodel is één grote perverse prikkel om juist niet tot een 
oplossing te komen. De kosten voor de advocaat zijn daar-
door vaak hoger dan de hele claim. Na de reputatiecrisissen 
in de financiële sector en de accountantssector, maakt nu  
de volledig naar binnen gekeerde advocatuur grote kans de 
volgende in rij te worden. Financiële instellingen doen er 
daarom goed aan om naast hun eigen juristen en advocaten 
ook een gezaghebbende mediator met een gezond-boeren-
verstand (GBO) aan de geschillencommissies toe te voegen.”

Een prima spiegel die aan verzekeraars wordt voorgehouden. 
Wel verwacht ik daarbij dat belangenbehartigers die aan
spraak willen maken op financiering van hun declaraties 
uit hoofde van artikel 6:96 BW, in precies diezelfde spiegel 
kijken. Ook zij maken onderdeel uit van “het systeem” en 
hebben hun maatschappelijke verantwoordelijk te nemen 
om het vertrouwen in “het systeem” te herstellen. 

Nu we toch aan het spiegelen zijn: enkele jaren geleden 
kreeg het team letselschaderegelaars waar ik onderdeel van 
uit maak, te maken met een interimmanager. Reeds bij de 
eerste teambespreking debiteerde hij de oneliner: “Zo, ik 
heb de statistieken rond jullie werkzaamheden eens door
genomen en vraag me af: wat doen jullie zoal op die extra 
vrije dag die jullie naast je vakantiedagen wekelijks kunnen 
opvullen?” Dit veroorzaakte hier en daar wat reuring en 

werd hem niet direct in dank afgenomen. Retrospectief 
kan vastgesteld worden dat dit “de boel eens een beetje  
opschudden” ook zo zijn waardevolle kanten heeft gehad. 
Het was een aanzet tot reflectie en interactie over waar er 
wellicht winst te boeken viel ten opzichte van de gebaande 
veilige paden waar we aan gewend geraakt waren. Houd 
jezelf eens een spiegel voor en ga na of je op de best denk
bare wijze toegevoegde waarde genereert. Binnen verzeke
raars kan er aldus van managementwege gestuurd worden 
op “best practices”.

Een dergelijke spiegel en daarop aansluitende sturing ont
breekt tot nu toe in de letselschaderegeling aan belangen
behartigerskant. Wat zou een business consultant zoal  
opvallen aan de door belangenbehartigerskant geleverde 
werkzaamheden en waar valt vanuit dat perspectief nog  
de nodige winst te behalen voor wat betreft het genereren 
van concrete toegevoegde waarde teneinde op basis van best 
practices naar passende oplossingen op dooissierniveau 
toe te werken? Het is in ieder geval een “flaw in the system”, 
om dat steeds op dossierniveau aan de dossierbehandelaren 
over te laten. Dat leidt tot onnodig lange discussies en 
reeds ook daardoor oplopende transactiekosten die te ver
mijden zijn. Zoals Verhoecks en Meelker in PIV Bulletin 
2017/01 (blz. 3) al aanstippen: “Kritiek op verricht werk en 
kritiek op de daarvoor gevraagde prijs wordt vaak als op de 
persoon gerichte kritiek opgevat. Het belang van de rechts-
hulpverlener op betaling van zijn declaratie komt dan op de 
voorgrond te staan en het belang op schadevaststelling en 
schadevergoeding aan de benadeelde wordt daaraan onder-
geschikt gemaakt”. De rechterlijke uitspraken zijn steeds  
op dossierniveau en blijken daardoor in de praktijk te  
versnipperd qua uitkomst Hier ligt 30 jaar na Drenth nog 
een taak voor de overheid, om dat nader te reguleren, waar 
beide zijden van het schaderegelingsproces (en daarmee de 
benadeelde die centraal dient te staan) van zullen profiteren. 
Wat mij betreft zoals hierboven al gesuggereerd, door het 
invoeren van een centraal declaratiesysteem zoals dat gere
geld is in de zorg. Daarmee kan de structurele kostenstruc
tuur veel beter in beeld worden gebracht dan thans het ge
val is en wordt het mogelijk om de schadecomponent BGK 
ex artikel 6:96 BW, net zoals dat met succes in de zorgsector 
gebeurd is, op een acceptabel niveau qua beloning voor  
gegenereerde toegevoegde waarde te reguleren.

Andere items in dit bulletin: tweemaal een waardevolle 
bijdrage over verjaring en tweemaal over een onderwerp 
dat aantoont dat een focus op samenwerken tussen belangen
behartigers en verzekeraars veel meer positieve energie 
onderling kan genereren. Wat mij betreft is dat het punt 
waarop de verjaringsbijl 30 jaar na Drenth mag vallen:  
er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in professio
nalisering van ons vakgebied. Er zijn genoeg zaken waarop 
we de krachten kunnen bundelen om de uitkomst van 
onze werkzaamheden ten gunste van de gelaedeerde te  
optimalieren. Bijvoorbeeld door je er gezamenlijk bij de 
overheid hard voor te maken dat onbedoelde neveneffecten 
van wetgeving ongewenste nadelen opleveren ten aanzien 
van een goede letselschaderegeling. Bijvoorbeeld in het  

>
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geval van itererende effecten in box 3 IB, of het wegvallen 
van toeslagen, wanneer we overgaan tot regeling tegen een 
som ineens ex art. 6:105 BW (wat door rechters vaak (ook) 
als wenselijk wordt beschouwd, met als reden dat een 
slachtoffer dan de zaak achter zich kan laten en focussen 
op de toekomst). 

Oftewel: er zijn genoeg positieve reflecties denkbaar in Het 
Spiegelpaleis Personenschade. Daarbij is het perspectief in 
de achterliggende dertig jaar wat mij betreft wel verschoven 
van: “help het eenzame slachtoffer om “tegen elk willekeurig 
prijskaartje” zijn claim te verhalen op die machtige verzeke
raar”, naar: “kom in constructief gezamenlijk overleg en in 
een adequaat tempo tot een adequate en deugdelijke in
kleuring van elke specifieke casus en werk daarbij aan 
deugdelijke en beiderzijds aanvaardbare oplossingen”. 
Tegen aanvaardbare en beheersbare kostenplaatjes aan 
beide zijden van het spectrum. Redelijke kosten zoals be
doeld in artikel 6:96 lid 2 sub b eb c BW dienen zich in alle 
redelijkheid te kunnen spiegelen aan beheersbare kosten 
voor claimbehandeling die verzekeraars naar redelijkheid 
binnen hun eigen organisaties moeten maken. 

“You're reaching out, you're so close you can touch it,
But it all disappears when it's always so near.
But one day, we will find that we stand in the light.
Until then, I'll keep a vigil in a wilderness of mirrors.
Nothing here is ever what it seems.”

Fish: Vigil in a Wilderness of Mirrors
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In 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars het  
con venant Wet maatschappelijke ondersteuning  
2015-2016¹ gesloten over de afkoop van het regresrecht. 
Dit convenant was het sluitstuk van wetgeving om het 
verhaalsproces tussen gemeenten en verzekeraars te  
vereenvoudigen en te stroomlijnen. Hiermee was ook  
de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen afgekocht. 
Tijdens het opstellen van het nieuwe convenant Wmo 
2017 meldde het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport dat dit in strijd is met het 
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning. 
Met het convenant Wmo 2017² is er dan ook weer sprake 
van een eigen bijdrage. Dit zorgt voor nogal wat ondui-
delijkheid en onrust. Voor wie geldt die eigen bijdrage, 
wat zijn de gevolgen voor benadeelden en verzekeraars? 
En vooral, is een Wmo-aanvraag nog wel zinvol nu de 
eigen bijdrage weer van toepassing is? Trivium advies 
meent van wel.

Moeizame relatie letselschade en Wmo
De moeizame relatie tussen Wmo en letselschade is niet 
bepaald nieuw. Al vóór 2015 hadden gemeenten en verze
keraars er veel discussie over. Bijvoorbeeld over de vraag 
of de letselschade voorliggend is of de Wmo. Ondanks dat 
publieke regelingen altijd gaan vóór private regelingen, 
tenzij hierover in de wettekst iets anders staat vermeld, 
vonden veel gemeenten dat de letselschade voorliggend  
is. Gevolg: aanvraagprocessen Wmo vertraagden.

Convenant 2015-2016 geen eigen bijdrage
In 2015 veranderde de wettekst Wmo en is in artikel 2.4.3 
het regresrecht opgenomen voor gemeenten voor wat betreft 
verstrekkingen aan benadeelden voor wie een aansprakelijke 
partij bestaat. In het verlengde hiervan is het convenant 
Wmo tot stand gekomen, waarmee het regres is afgekocht. 

Artikel 4 van het convenant Wmo 20152016 vermeldt dat 
de gemeente verantwoordelijk is voor de verstrekking van 

een voorziening, indien uit het onderzoek van de deelne
mende gemeente blijkt dat de verstrekking noodzakelijk is 
voor een benadeelde die aanspraak maakt op een voorzie
ning uit de Wmo 2015. In ditzelfde artikel staat: “Daarbij 
geldt dat zij (gemeenten) geen eigen bijdrage voor deze voor-
ziening aan de cliënt mogen vragen. Met de opbrengst van 
de eigen bijdrage is rekening gehouden bij de bepaling van 
de hoogte van de afkoopsom.”

Einde discussie tussen gemeenten en benadeelden met een 
aansprakelijke partij zou je denken. Het tegendeel blijkt 
waar. Niet vanwege onduidelijkheid in het convenant, 
maar omdat Wmoconsulenten op de werkvloer er vaak 
niet van op de hoogte waren. Dit leidde wederom tot ver
traging in de processen. Daarnaast int het CAK na besluit
vorming toch vaak een eigen bijdrage, omdat de gemeente 
niet doorgeeft dat die niet van toepassing is. Gemeentelijke 
processen lijken vooralsnog niet ingericht op dit soort uit
zonderingen. 

Convenant 2017 wel eigen bijdrage
Het nieuwe convenant Wmo 2017 (geldig tot 01012018) 
verschilt op één enkel onderdeel van het vorige convenant. 
Artikel 4 heeft de volgende wijziging: “Daarbij geldt dat zij, 
in tegenstelling tot de voorzieningen waarop de overeenkomst 
2015/2016 van toepassing is, vanaf 15 februari 2017 wel een 
eigen bijdrage voor een (maatwerk)voorziening aan de cliënt 
mogen vragen, gebaseerd op de overeenkomst 2017”. De af
koopsom regresrecht voor verzekeraars is hierdoor lager. 

Onduidelijkheid wel/geen eigen bijdrage
Nu, in mei 2017, blijkt dat dit enkele gewijzigde artikel  
in de praktijk alleen maar meer onduidelijkheid oplevert. 
Wanneer geldt er wel en wanneer geen eigen bijdrage? Wij 
horen wisselende opvattingen bij onder andere verzekeraars 
en gemeenten, waaruit blijkt dat dit nieuwe convenant 
voor meerdere uitleg vatbaar is. Verschillende visies over 
de toepassing van de eigen bijdrage kwamen de afgelopen 
weken voorbij. Daarbij draait de discussie om dé datum.

Datum aanvraag of datum ongeval leidend?
Sommigen beschouwen de aanvraagdatum van een voor
ziening leidend. Met andere woorden, bij een aanvraag  
uit 2015 of 2016 is het convenant Wmo 20152016 van 
toepassing, zonder eigen bijdrage. Anderen menen dat niet 
per se de aanvraagdatum leidend is, maar dat een benadeelde 
die al vóór 2017 bekend was bij de Wmo onder het conve
nant Wmo 20152016 valt, óók voor toekomstige verstrek
kingen. De eigen bijdrage is dan ook voor toekomstige 
voorzieningen niet van toepassing, omdat dit immers is af
gekocht onder het convenant. Tot slot menen weer anderen 

Eigen bijdrage terug door WMO-convenant 
2017: is aanvraag WMO nog zinvol bij  
letselschade?

Linda Renders, Directeur 

Trivium advies
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dat de ongevalsdatum leidend is. Hierbij vallen alle onge
vallen van vóór 112017 onder het convenant 20152016, 
ook voor toekomstige voorzieningen. En misschien zijn er 
nog wel meer interpretaties. Niet alleen voor benadeelden 
is dit onduidelijk, maar ook voor gemeenten en herstel
gerichte dienstverleners die benadeelden ondersteunen. 
Want, voor wie en met welke uitgangspunten is de eigen 
bijdrage nu van toepassing en hoe gaan we hier in de  
praktijk mee om?  

Perikelen rond hoogte eigen bijdrage
Andere discussiepunten betreffen de hoogte van de eigen 
bijdrage en de vermogensbijtelling (mede door een letsel
schadeuitkering). Maar ook dat is niet nieuw. Sinds 1994 
geldt er voor veel (zorg)voorzieningen een eigen bijdrage. 
In het archief van de Volkskrant vond ik een artikel van  
14 november 1995³. De inleiding luidt als volgt: “Van de 
gehandicapten die een eigen bijdrage moeten betalen bij de 
aanschaf van voorzieningen zoals een rolstoel raakt 11 pro-
cent in financiële problemen, en moet schulden maken.” In 
het artikel staat verder dat in 1994 gehandicapten gemid
deld 965 gulden kwijt waren aan de eigen bijdrage voor 
voorzieningen onder de Wet voorzieningen gehandicapten 
(WVG). Werd de eigen bijdrage voor andere regelingen, 
bijvoorbeeld de AWBZ of zorgverzekeringswet, hierbij  
opgeteld dan bedroeg dit gemiddeld 1200 gulden ofwel  
6 procent van het maandinkomen. Het kabinet besloot in
dertijd de eigen bijdragen van de WVG te verlagen mede 
omdat gemeenten, die de wet uitvoerden, daaraan geld 
bleken over te houden. 

Tot 2007 was er sprake van een maximale eigen bijdrage  
in het kader van de WVG. In de bijdrageregeling was op
genomen dat deze ten hoogste € 45, mocht bedragen in 
een kalenderjaar. 
Sinds 2007 de Wmo van kracht is, wordt er een inkomens
afhankelijke eigen bijdrage geheven voor een aantal voor
zieningen. Bij de inwerkingtreding van de Wmo hieven veel 
gemeenten de bijdrage voor een beperkt aantal categorieën. 
In de loop der jaren zagen gemeenten dat ze hiermee op 
hun uitgaven konden besparen en werd de eigen bijdrage 
voor veel voorzieningen van toepassing. De uitzondering 
is de rolstoel. Hier mag tot op de dag van vandaag geen  
eigen bijdrage voor in rekening worden gebracht. 

Met ingang van 1 januari 2013 is bovendien een vermogens
bijtelling afgesproken. Het inkomen wordt vermeerderd 
met 8% van de grondslag sparen en beleggen, te weten het 
deel van het vermogen boven het heffingsvrij vermogen. 
De vermogensbijtelling kan voor een benadeelde leiden tot 
een hogere eigen bijdrage. Met ingang van 2017 is de eigen 
bijdrage Wmo verlaagd, waardoor bijna iedereen in 2017 
een lagere eigen bijdrage betaalt4. Anno 2017 betaalt 80% 
van de mensen met beperkingen wel de maximale periode
bijdrage. Maar in de praktijk bedraagt hun maximale perio
debijdrage slechts € 17,50 omdat zij doorgaans een modaal 
inkomen hebben en geen vermogen boven het heffingsvrij 
vermogen.  

Voorziening via Wmo meestal voordeliger 
Het verschil tussen de maximale en de daadwerkelijke eigen 
bijdrage levert nogal wat verwarring op in de praktijk. Het 
CAK berekent de maximale periodebijdrage en vermeldt 
deze altijd in de beschikking. 

De periodebijdrage komt tot stand vanuit de kostprijs van 
de Wmovoorziening die wordt verstrekt. Die kostprijs is 
het resultaat van de onderhandeling tussen de gemeente en 
de aanbieder(s) en is veelal lager dan wat een particulier 
op de markt betaalt. De gemeente hanteert vervolgens een 
gemeentelijk tarief. Dit wil zeggen dat de gemeente een  
lager bedrag dan de kostprijs als indicator kan doorgeven 
aan het CAK. In ieder geval mag het gemeentelijk tarief 
nooit hoger zijn dan de kostprijs. Vooral dit principe 
maakt dat de eigen bijdrage per gemeente kan verschillen. 
Maar de verschillen zijn verwaarloosbaar.

Een voorbeeld. De kostprijs van een scootmobiel is voor 
de gemeente € 4.000,. Inclusief onderhoud en verzekering 
komt dat op een totaalbedrag van € 4.200,. De levensduur 
is gemiddeld 5 jaar. De kostprijs voor 5 jaar is dan € 4.200,. 
Deze gemeente hanteert voor de scootmobiel een gemeen
telijk tarief van € 4.000, richting het CAK. Ieder jaar telt 
13 periodes, voor 5 jaar komt dat op 65 periodes. De 
maximale periodebijdrage is dan € 4.000 / 65 = € 61,50. 

Gaat de benadeelde dit bedrag dan ook daadwerkelijk be
talen? Nee, want nu komen het inkomen en vermogen om 
de hoek. Als uit het (verzamel)inkomen, de gezinssituatie, 
de leeftijd en het vermogen een modaal inkomen blijkt, dan 
betaalt de benadeelde € 17,50. Stel nu dat deze benadeelde 
een fors (verzamel)inkomen en vermogen heeft, dan be
taalt hij nooit meer dan € 61,50. Kortom, de werkelijke  
eigen bijdrage is minimaal € 17,50 en maximaal € 61,50 
per vier weken (= periodebijdrage). Met andere woorden, 
een benadeelde betaalt via de eigen bijdrage voor een 
voorziening nooit meer dan de (goed onderhandelde) 
kostprijs die de gemeente daadwerkelijk betaalt. 

Vermogensbijtelling en vrijstellingen
De vermogensbijtelling geldt niet alleen voor de Wmo, 
maar onder meer ook voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 
In de letselschade heeft dit een negatief effect op een eind
regeling. De hoogte van de schadevergoeding bij benadeel
den die gebruikmaken van voorzieningen vanuit de Wmo 
en/of Wlz neemt fors toe. 

Staatssecretaris Van Rijn van VWS gaat in zijn brief5 aan 
de Tweede Kamer van 21 april 2017 uitgebreid in op de 
Kamervragen over de vermogensbijtelling in relatie tot  
de eigen bijdrage naar aanleiding van de uitzending van 
consumentenprogramma Radar op 10 april 2017. 
Voor uitkeringen van voor 11 oktober 2010 kan een  
beroep worden gedaan op de vrijstelling van de letselschade
uitkering, waardoor ze voor eigen bijdragen niet meetellen 
in het eigen vermogen. 
Bovendien telt een immateriële schadevergoeding sowieso 
niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Dit moet >
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een benadeelde wel zelf melden bij het CAK en kunnen 
aantonen. Het CAK of de Belastingdienst heeft immers 
geen inzicht in de oorsprong van het vermogen. Deze uit
zondering geldt tot 1 januari 2023. 

Voor de benadeelden die een letselschadeuitkering na 11 
oktober 2010 ontvangen, geeft Van Rijn aan: “Deze laatste 
uitzondering geldt sinds de invoering van de vermogensin-
komensbijtelling op 1 januari 2013. De datum 11 oktober 
2010 betreft de datum waarop het regeerakkoord van het 
toenmalige kabinet als Kamerstuk beschikbaar kwam. 
In dat regeerakkoord is de invoering van een vermogens-
inkomensbijtelling afgesproken. Vanaf deze datum (LR: 11
102010) konden de belanghebbende en de vergoeder van  
de schade redelijkerwijs verwachten dat er een vermogensin-
komensbijtelling kon worden ingevoerd. Bij de bepaling van 
de hoogte van de schadevergoeding kan in dat geval rekening 
worden gehouden met het bestaan van de vermogensinkomens-
bijtelling, waardoor vanaf deze datum geen sprake meer 
hoeft te zijn van benadeling van de belanghebbende door de 
introductie van de vermogensinkomensbijtelling.” Verderop 
vervolgt Van Rijn: “Op dit moment ben ik nog in overleg 
met Slachtofferhulp Nederland en andere (ervarings)deskun-
digen om te bezien welke knelpunten in de praktijk worden 
ervaren bij de doorwerking van letselschadevergoedingen  
op het vermogen. Ook wil ik nog in overleg treden met het 
Verbond van Verzekeraars. Ik verwacht uw Kamer voor de 
zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van deze 
overleggen.”

Aanvraag Wmo wel of niet doen? 
Al het bovenstaande overziend, zijn er diverse afwegingen 
bij de aanvraag voor een voorziening uit de Wmo. 
Hieronder volgt geen uitputtend overzicht, maar enkele 
van de argumenten tegen en voor een aanvraag: 

Geen aanvraag Wmo
  Het traject Wmo duurt te lang. Als er sprake is van 

spoed, bijvoorbeeld voor een traplift bij een benadeelde 
die onverwacht ontslagen wordt uit het ziekenhuis of 
revalidatiecentrum, is overleg met de gemeente nood
zakelijk. Dit zodat de gemeente kan meedenken en 
waar mogelijk toch op korte termijn een voorziening 
kan verstrekken. Echter soms kun je niet wachten op de 
afwikkeling van de procedure en dient de voorziening 
direct in overleg met partijen gerealiseerd te worden. 
En een aanvraag Wmo is enkel zinvol als er sprake is 
van voorzieningen die langdurig noodzakelijk zijn. 

  Kostprijsvoorziening. Bij een enkelvoudige, goedkope 
voorziening, zoals een beugel of simpele douchevoor
ziening, kun je je afvragen of je het traject via de Wmo 
wel in gang moet zetten. Bovendien is nog maar de 
vraag of zo’n voorziening na onderzoek verstrekt wordt, 
in het kader van ‘algemeen gebruikelijk’ en dergelijke. 

Wel aanvraag Wmo
  Schadebeperkingsplicht benadeelde. Voorliggende  

wet en regelgeving is er niet zomaar. Waarom zouden 
we benadeelden volledig in een uitzonderingspositie 
plaatsen door hen er geen gebruik van te laten maken? 

Bovendien is de Wmovoorziening veelal goedkoper 
dan aanschaf van dezelfde voorziening of ondersteu
ning op de particuliere markt. 

  Medische situatie wijzigt, niet ongevalsgevolg 
Na een eindregeling moet een benadeelde zijn voor
zieningen zelf regelen. 
Maar wat nu, als de medische situatie wijzigt voor of na 
een eindregeling? De benadeelde is niet bekend bij de 
Wmo als alles via de letselschade is geregeld. Dit is bij 
aanpassing of vervanging van voorzieningen een groot 
nadeel. De gemeente wil bijvoorbeeld de zelf aange
schafte rolstoel niet aanpassen en de verzekeraar geeft 
ook niet thuis, want de gewijzigde medische situatie is 
niet ongevalsgevolg. 

  Vervanging, onderhoud en selectie van voorzieningen 
zijn geborgd 
De gemeente maakt afspraken met leveranciers over  
de selectie van voorzieningen. Iedere leverancier moet 
hiervoor bovendien deskundige technisch adviseurs in 
dienst hebben. Verkoop van voorzieningen via internet 
gebeurt veelvuldig, maar het is niet altijd duidelijk of 
deze aanbieders voldoende kennis en deskundigheid 
hebben voor een goede selectie. Via de gemeente is dit 
gewaarborgd. Daarnaast vragen diverse voorzieningen 
onderhoud en vervanging. Via de Wmo zijn hierover 
contractuele afspraken gemaakt met de leveranciers. 

  Meerkosten via aansprakelijke partij voor een optimale 
voorziening 
Is de voorziening niet optimaal omdat die ene jongen in 
de rolstoel liever reflecterende wieltjes wil of die andere 
tiener een hooglaag verstelling wenst op zijn elektrische 
rolstoel? Waarom zou je de basisvoorziening dan niet 
aanvragen via de Wmo, zodat onderhoud en vervanging 
zijn geregeld, en laat je de extra’s in overleg met gemeente 
en verzekeraar ‘particulier’ plaatsen en vergoeden in het 
kader van de letselschade. Resultaat: een optimale voor
ziening via de Wmo. 

  Objectief oordeel over noodzaak voorziening 
De gemeente geeft met specifieke criteria een objectief 
oordeel over de noodzakelijkheid van een voorziening 
in relatie tot de stoornissen en beperkingen. 

Ons advies: Wmo-voorziening wel aanvragen
Ondanks alles ben ik van mening dat je een aanvraag moet 
indienen als een benadeelde in aanmerking komt voor een 
voorziening in het kader van de Wmo. Ook omdat een ge
meente maatwerk moet leveren op grond van de Wmo 
2015. Ik zal er hier niet verder op ingaan want dat leent 
zich meer voor een afzonderlijk artikel. Maar de gemeen
telijke verschillen in verstrekkingen zouden vanuit het 
principe van maatwerkvoorziening minder groot moeten 
worden. 

Ik vind dat we optimaal gebruik moeten en kunnen maken 
van voorliggende wet en regelgeving. Uiteindelijk bespaart 
dit ook kosten. Want, zoals ik schreef, de Wmovoorziening 
is veelal goedkoper dan een particuliere voorziening. Ook 
al wordt de eigen bijdrage Wmo in rekening gebracht bij 
alle benadeelden, dan nog betaalt de verzekeraar niet te 

>
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veel. Namelijk nooit meer dan de kostprijs van de voor
ziening voor de gemeenten.  

Conclusie: eigen bijdrage Wmo is te overzien
Naar mijn mening is de eigen bijdrage Wmo te overzien. 
De voordelen van een Wmovoorziening wegen op tegen 
de nadelen. In het verlengde hiervan ben ik van mening 
dat er voor 2018 en de daarop volgende jaren een nieuw 
convenant 2018 tussen de VNG en het Verbond van 
Verzekeraars moet worden afgesloten. Het convenant 
voorkomt tevens intensieve administratieve processen  
tussen verzekeraars en gemeenten. Wel zijn er duidelijke 
kaders en uitgangspunten nodig. 

Ik realiseer me dat de vermogensbijtelling in de berekening 
van de eigen bijdrage de schadelast verhoogt. Voor de eigen 
bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg geldt dit 
ook, maar hier heeft het veel grotere consequenties. 
Daarom wacht ook ik met spanning de uitkomsten van het 
overleg met staatssecretaris Van Rijn af. Daarnaast is het 
voor de praktische uitvoering belangrijk dat duidelijk 
wordt voor wie de eigen bijdrage van toepassing is.

Tot slot: een laatste tip
In artikel 4 van het convenant Wmo 2017 staat het volgende: 
“Daarbij geldt dat zij (red.: de gemeenten), in tegenstelling 
tot de voorzieningen waarop de overeenkomst 2015/2016 
van toepassing is, vanaf 15 februari 2017 wel een eigen  
bijdrage voor een voorziening aan de cliënt mogen vragen, 
gebaseerd op de overeenkomst 2017.” 

De gemeente mag benadeelden met een aansprakelijke 
partij een eigen bijdrage opleggen. Maar dit is geen ver
plichting. Trivium advies zal daarom bij iedere aanvraag 
Wmo het verzoek indienen om geen eigen bijdrage op te 
leggen in het verlengde van het convenant, mede omdat de 
gemeente al financieel gecompenseerd wordt via de jaar
lijkse afkoopsom. Bij mijn eerste verzoek aan een gemeente 
is dit al gehonoreerd.  

1  Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke  
ondersteuning 20152016

2  Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke  
ondersteuning 2017; Verbond van Verzekeraars

3  Artikel Volkskrant 14091995; Gehandicapte komt door eigen  
bijdrage in geldproblemen

4  Op website CAK is uitleg gegeven over verlaging en zijn tabellen  
te vinden omtrent hoogte maximale periodebijdrage Wmo vanaf 
2017 in combinatie met verzamelinkomen. 
 https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2016/beleidswijzigingen2017 
  https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/

wmo/maximaleperiodebijdragetabel2017.pdf
5  Staatsecretaris van VWS Van Rijn 210417; Kamerbrief over 

 letselschadeuitkering 
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De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds  
1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. 
Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht 
voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook 
zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van 
de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere woningaanpas-
singen eerst gekeken wordt of iemand kan verhuizen naar 
een andere woning die al is aangepast of veel goedkoper valt 
aan te passen. Dat primaat is in de nieuwe Wmo 2015 op de 
achtergrond geraakt. Voor de schaderegeling kan dit gevolg 
hebben omdat van de gemeente een grotere bijdrage kan 
worden gevergd. In deze bijdrage licht ik dit toe.

Het primaat van verhuizen betekent dat verhuizen in 
beginsel voorrang heeft op andere woonvoorzieningen 
zoals het verbouwen of aanpassen van de woning. 
Omdat verhuizen duur is, wordt als ‘maatwerkvoorzie-
ning’ een verhuiskostenvergoeding gegeven. Onder de 
Wmo 2007 luidde de rechtspraak dat het ‘verhuisprimaat’ 
niet in strijd was met de Wmo 2007. Wel moest de ge-
meente in elk concreet geval onderzoeken of verhuizen 
inderdaad een compenserende voorziening was. Daarbij 
speelde een veelheid aan factoren een rol. Zonder volledig 
te willen zijn noem ik de aanwezigheid van mantelzorgers, 
de wachttijd op een aangepaste woning en de extra 
woonlasten die met een andere woning gemoeid kunnen 
zijn. De gemeente zal altijd de belangen van de burger  
af moeten wegen tegen het eigen belang dat de Wmo-
gelden doelmatig worden besteed. Dat is onder de  
Wmo 2015 niet anders dan onder de Wmo 2007. 

Geen primaat meer?
Het verschil tussen de Wmo 2015 en de Wmo 2007 zit in 
de tekst van artikel 2.3.5 lid 3 Wmo 2015. Daar staat dat  
de maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert aan 
het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat 
wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo 
lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. In de 
laatste negen woorden schuilt het grote verschil met de 
Wmo 2007. Maar wat wordt onder de eigen leefomgeving 
verstaan? De memorie van toelichting1 geeft gelukkig ant
woord op deze vraag. Althans, een begin daarvan: “De eigen 
leefomgeving is niet per definitie gelijk aan het eigen (huur)

huis, maar in de meeste gevallen zal er wel sprake moeten 
zijn van het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De eigen 
leefomgeving kan echter ook breder worden opgevat: de om-
geving van de eigen buurt of de omgeving van het eigen  
sociale netwerk.” 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de opdracht aan de ge
meente is ervoor te zorgen dat een cliënt zo lang als moge
lijk in zijn eigen woning kan blijven. Een plaatselijke Wmo 
verordening die bijvoorbeeld als uitgangspunt heeft dat bij 
woningaanpassingen waarvan de kosten boven de € 10.000, 
uitstijgen altijd het primaat van de verhuizing zal worden 
toegepast, is in strijd met de wet. Het college is er immer 
toe verplicht ervoor te zorgen dat iemand in beginsel zo 
lang mogelijk in zijn eigen huis kan blijven wonen. Een 
normbedrag waarboven niet meer wordt aangepast, verdraagt 
zich daar niet mee. 

Er zijn grenzen
Naarmate de kosten van de aanpassing hoger worden, kan 
de gemeente in het kader van de belangenafweging besluiten 
om niet meer aan te passen, maar naar een alternatief om 
te zien. Dat kan een tijdelijke woonvoorziening zijn zoals 
een portacabin, of verhuizen2. “Bij de keuze van de onder-
steuning mag de gemeente kosten van de verschillende oplos-
singen betrekken (bijvoorbeeld een woningaanpassing versus 
verhuizing naar een aangepaste woning). Het college zal zich 
ook moeten beraden over de vraag voor welke termijn het 
verstrekken van een maatwerkvoorziening aangewezen 
wordt geacht. Die termijn zal verschillen al naar gelang de 
aard van de problematiek.” Dit is echter niet de toepassing 
van een primaat (verhuizen tenzij…), maar maakt onder
deel uit van de belangenafweging. Uiteindelijk zal de gekozen 
oplossing een passende bijdrage  in de zin van de Wmo 
2015 moeten vormen.

Volledige compensatie verhuiskosten
In het geval verhuizen toch de beste oplossing is, dient de 
vraag zich aan of de gemeente kan volstaan met een forfai
taire verhuiskostenvergoeding van bijvoorbeeld € 3.000,. 
De financiële tegemoetkoming, een van de werkelijke kosten 
geabstraheerd bedrag, komt niet meer als mogelijke maat
werkvoorziening in de Wmo 2015 voor. Er wordt wel ge
wezen op artikel 2.1.7 Wmo 2015 wat de financiële tegemoet
koming toch mogelijk zou maken, maar dat is denk ik niet 
juist. Dat artikel ziet op de mogelijkheid om inkomensonder
steunende maatregelen te treffen. Een verhuiskostenver
goeding is dat niet. Maar is het een maatwerkvoorziening? 
Dat kan het zijn als het een passende bijdrage vormt aan 
het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat 
wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo 
lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. 
Overeenstemming tussen de gemeente en de cliënt daar
over lijkt mij wel nodig. In het verlengde daarvan zullen  
de redelijke kosten die met de verhuizing zijn gemoeid, 

Afscheid van het primaat van verhuizen?

Matthijs Vermaat
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volledig voor vergoeding in aanmerking moeten komen. 
Dat is ook redelijk als bedacht wordt dat door te verhuizen 
de gemeente een aanzienlijke besparing bereikt. 

Conclusie
In het kader van de schadeafwikkeling is de financiële  
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het aanpassen 
van de woning een stuk groter dan voorheen. Het uitgangs
punt, primaat zo u wilt, is nu dat het slachtoffer in beginsel 
kan blijven wonen waar hij woont. Niet dat hij verhuist. 
 

1  TK 2013–2014, 33 841, nr. 3, p. 149.
2  TK 2013–2014, 33 841, nr. 3, p. 149.
3  Vergelijk artikel 2.3.5 lid 3 Wmo 2015.
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An Meertens

Bij Heling & Partners hebben we door de jaren heen al 
vele cliënten en opdrachtgevers mogen adviseren. Alle 
zaken zijn uniek, maar sommige zijn 'meer bijzonder' 
dan andere. De zaak van Henk Mulder is er zo een.

Op 29 oktober 2016 vond op de Universiteit Twente in 
Enschede een bijzondere uitreiking van een Bachelor of 
Sciencediploma plaats: Henk Mulder nam zijn bul (cum 
laude) in ontvangst. Het bijzondere daaraan is dat Henk (28) 
sinds een ongeval in 2008 volledig blind is en desondanks 
in 2011 met zijn studie Technische Informatica startte.

Henk was in 2007, op zijn negentiende, met een studie 
werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente begonnen. 
Hij woonde in de stad en lag mooi op koers voor zijn pro
pedeuse, er moest nog één vak gehaald worden. Het ongeval 
dat hem op 27 september 2008 overkwam gooide echter 
zijn leven volledig overhoop. Henk reed op het Groningse 
platteland met zijn brommer tegen een onverlicht en on
verzekerd landbouwwerktuig. Hij liep daarbij divers ernstig 
letsel op, waaronder volledige blindheid. In de twee jaren 
daarna werkte hij hard aan zijn herstel en revalideerde onder 
andere bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. Daar leerde hij 
braille en andere praktische vaardigheden om weer volledig 
aan het leven in de maatschappij te kunnen deelnemen. 
Henk wilde verder studeren, maar zag in dat werktuig
bouwkunde voor hem niet meer mogelijk was. Max Bentum, 
arbeidsdeskundige bij Heling & Partners, werd door het 
Waarborgfonds Motorverkeer (WBFM, nu De Vereende) 
en Nostimos (namens Univé Rechtshulp) gevraagd Henk 
te helpen bij de verschillende keuzes die hij moest maken.

In november 2016 interviewde An Meertens, binnen
dienstmedewerker bij Heling & Partners, Henk.

Henk, nog van harte gefeliciteerd met het behalen van je 
bul en je doorzettingsvermogen. Wat zegt jou al die aan-
dacht voor jouw speciale prestaties?
Ik vind het mooie blijken van waardering, ik heb er natuur
lijk meer moeite voor moeten doen dan de gemiddelde 
student. Daar ben ik mij wel bewust van. Maar de studie is 
iets wat ik nog kan doen, dat is waar ik goed in ben. Daar 
ga ik dan voor, voor de rest is er begrijpelijkerwijs veel 
weggevallen. Ik weet dat mijn studeren als bijzonder ge
zien wordt en ik weet natuurlijk het verschil tussen wel en 
niet kunnen zien. Aan de andere kant doet iedereen toch 
het liefst waar hij goed in is?

Max kwam in 2010 in beeld toen jij na de revalidatie weer 
(verder) wilde studeren. Hoe was het voor jou om zijn hulp 
daarbij te accepteren?

Na de revalidatie moet je verder met je leven en ik wilde 
het liefst de opleiding werktuigbouwkunde afmaken, maar 
dat ging niet meer. Om verder te kunnen studeren moesten 
er stappen gezet worden, maar ik was onzeker over de 
haalbaarheid. De universiteit had geen ervaring met blinde 
studenten en bij de revalidatieinstantie in de regio 
Enschede, Bartiméus, was het wellicht ook nog niet zo 
vaak voorgekomen dat een blinde student een technische 
studie wilde doen. Ik moest in zekere zin zelf het wiel uit
vinden.

Toen kwam Nostimos met het idee om een arbeidsdeskun
dige in te schakelen. Ook het Waarborgfonds ging daarmee 
akkoord. Dat werd dus Max, net als ik een nononsense 
Groninger. Zijn inzet had verschillende pluspunten: ik kon 
met hem sparren over dingen die (soms echt letterlijk) op 
mijn pad kwamen en als Max zei dat iets door kon gaan, 
wist ik dat de verschillende partijen in mijn letselzaak daar 
ook akkoord mee waren. Max brengt bijvoorbeeld in coör
dinerende vergaderingen een zeker gewicht in de zaak. Ik 
heb het gevoel dat mijn stem dan toch beter doorklinkt.

Wat was zijn bijdrage aan jouw studiekeuze?
Aan de studiekeuze heeft hij niet zozeer bijgedragen, die 
had ik zelf al wel gemaakt. Bij de vragen of het allemaal 
ook haalbaar was en wat ik er later mee zou kunnen, kon 
hij mij wel helpen. Ik zocht een sparringpartner, bevesti
ging dat mijn keuzes de juiste zouden zijn. Die vond ik in 
Max. In de loop der tijd hebben Max en ik elkaar goed  
leren kennen. We weten nu precies wat we aan elkaar  
hebben. Er is een functionele, plezierige samenwerking  
op praktische basis.

Hoe verliep de beginperiode van het weer oppakken van 
de studie?
Dat was best moeilijk; ik kwam hier op de campus te wonen 
en moest zelfstandig door het leven gaan. Het bezoeken 
van colleges kost veel energie; alleen al om er te komen 
moet ik buiten, maar zeker ook in de gebouwen, 'extra 
hobbels' nemen. Als een college ineens naar een andere 
collegezaal wordt verplaatst, kan ik niet even op de fiets 
springen om daar te komen. Het navigeren in gebouwen, 
met name in grote open ruimtes, is bijzonder lastig. Soms 
vraag ik dan een baliemedewerker om mij ergens heen te 
loodsen. Ik leer mij steeds beter oriënteren. Het studiema
teriaal wordt digitaal in een toegankelijke vorm gegoten. 
Ik maak aantekeningen op mijn laptop (die ik vervolgens 
ook gewoon met mijn laptop kan lezen). Soms neem ik 
ook colleges op met mijn memorecorder, omdat het soms 
moeilijk is om adequaat aantekeningen te maken als een 
docent bijvoorbeeld snel praat. En dan moet ik maar hopen 
dat er niet te veel ruis op de lijn is gekomen. Presentaties 
van docenten, die andere studenten nog eens rustig thuis 

Interview Henk Mulder, over zijn leven en 
studie na een ernstig ongeval
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kunnen bekijken, zijn voor mij ontoegankelijk want de  
slides bevatten vaak veel plaatjes en zijn vaak grafisch  
gestructureerd. Dat maakt het lastig.

Marije de Heus, een studentassistent die dezelfde studie 
volgde, is vooral in het begin erg belangrijk voor mij ge
weest. Samen hebben we een goede manier gevonden hoe 
ik het contact met docenten aan kan gaan en hoe we prak
tische problemen aan kunnen pakken. Ze heeft mij gehol
pen met het leren werken met software die gebruikt wordt 
in de studie. Bartiméus verzorgde de mobiliteitstraining 
hier op de campus. Door Max werd ik erop gewezen dat ik 
mij niet te bescheiden moest opstellen en duidelijke moest 
formuleren wat ik wilde. Mijn deelname aan de studie was 
ook voor de universiteit een experiment: docenten moesten 
wennen aan mijn wensen ten aanzien van duidelijk spreken 
tijdens colleges en het verbaal verduidelijken van aanwij
zingen op een digibord. Er vonden in die beginperiode  
regelmatig overleggen plaats met Bartiméus, de universiteit 
(decaan, studiebegeleider, facilitaire dienst en een diversi
teitscoördinator), Max en mijzelf om mijn studeren te 
stroomlijnen. De enorme papierwinkel rondom de aan
vraag van een PGB en indicatie CIZ heeft Max mij groten
deels uit handen genomen. Het heeft overigens uiteindelijk 
niet geleid tot toekenning. In de samenwerking tussen de 
letselschadepartijen is er als praktische oplossing voor ge
kozen de vergoeding voor Marije te financieren uit het 
WBFM.

Je woont op de campus van de universiteit, hoe gaat het 
met zelfstandig wonen?
De reden dat ik hier weer verder wilde studeren was dat ik 
hier op de campus kan wonen met alles wat ik nodig heb 
onder handbereik, de supermarkt is onderin de woonflat 
bijvoorbeeld. Ik kook mijn eigen potje. Verwacht geen  
culinaire hoogstandjes, maar ik red mij er prima mee. Het 
omgaan met de elektrische kookplaten leidde in het begin 
nog wel eens tot hilarische situaties, als ik de pan op de ene 
plaat zette terwijl de andere warm werd. Dan kun je lang 
wachten tot er iets aan de kook komt... Alleen als er iets 
mislukt, of ik echt geen tijd heb om te koken maak ik 
graag gebruik van 'pingmenuutjes', oftewel kantenklare 
magnetronmaaltijden.

Van de campus heb ik een reliëfkaart, waardoor ik mij 
vooraf ruimtelijk kan oriënteren op waar ik naar toe moet. 
Een route markeer ik met gps op mijn telefoon. Voor die 
navigatie heb ik zelf een appje geschreven, het is dan wel 
weer makkelijk dat ik dat zelf kan. Over veranderingen in 
de infrastructuur op de campus word ik nu redelijk goed 
geïnformeerd. In het verleden ging dat nog wel eens mis; 
dan kon het zijn dat er ineens op mijn dagelijkse route een 
voetpad uitlag en ik mijn weg moest zoeken tussen de  
auto's op de parkeerplaats.

Het tijdig omzetten van studieboeken en ander materiaal 
naar voor jou leesbaar braille is een terugkerend probleem; 
lukt het al om bijvoorbeeld wiskundige formules om te 
zetten naar braille?

Ik vraag mijn boeken bij Dedicon altijd aan als edutekst 
bestanden (digitaal). Niet altijd was vroegtijdig bekend 
welke studieboeken gebruikt zouden worden, waardoor ik 
vaak bij de start van de colleges nog geen beschikking had 
over het studiemateriaal. Het digitaliseren van wiskundige 
formules is nog altijd lastig. Teksten worden door het 
spraakprogramma voorgelezen, maar een screenreader 
herkent wiskundige formules niet. Die moeten omgezet 
worden naar zogenoemde platte notaties (met accolades 
en haakjes), dan zijn ze voor mij te begrijpen. Je kunt je 
voorstellen dat het heel wat voeten in de aarde heeft wan
neer er een boek van 1.300 pagina's met formules en gra
fieken, zoals bij het vak Calculus, moet worden omgezet.

Hoe is de zorg (begeleiding) rondom jou geregeld?
Iedere collegeperiode werd voorafgegaan door een coördi
nerende vergadering om de begeleiding zo goed mogelijk 
op mij af te stemmen. Max had daarbij 'de brede blik', hij 
keek daarbij ook naar praktische zaken, niet enkel naar de 
studie. Vakinhoudelijk ging het hem boven de pet, maar 
hij had overzicht voor wat betreft de rolverdeling tussen de 
verschillende disciplines. Met name ook in de bewustwor
ding bij de universiteit van wat ik als blinde student nodig 
had, heeft hij een belangrijke rol gespeeld. De inwerking
stelling van het Twents Onderwijs Model (TOM) bijvoor
beeld stelt het volgen van drie vakken per kwartiel verplicht. 
Doordat ik extra moeite moet doen om de aangeboden 
lesstof voldoende te bestuderen, kan ik soms twee in plaats 
van drie vakken per kwartiel volgen. Toen Max en ik dat 
aan de orde stelden, ging men daarover nadenken. 
Gelukkig blijven we het TOM voor: mijn masterstudie  
kan ik nog volgens het oude systeem volgen.

Je loopt nu stage bij Nedap in Groenlo; hoe ben je daar  
terechtgekomen?
Een medestudent vroeg mij of ik bij Nedap, waar hij als 
parttime softwareontwikkelaar werkte, als ervaringsdes
kundige de digitale toegankelijkheid van applicaties voor 
een klant wilde testen. Voordat ik daarop inging heb ik 
Max gevraagd of ik daar, naast mijn colleges, wel tijd voor 
zou hebben. Max raadde mij aan het gesprek in ieder geval 
aan te gaan, te horen wat zij mij te bieden hadden en tijd te 
vragen om erover na te denken. Bij het tweede gesprek was 
Max ook aanwezig. Ik had mijn laptop meegenomen zodat 
ik wat kon laten zien. Ik liet zien dat ik met de tools kon 
werken en dat imponeerde de gesprekspartners van Nedap 
die mee stonden te kijken. Toen ik daarop zei dat ik blind 
kon typen zonder te spieken, was de toon gezet; zij konden 
de grap wel waarderen. Ik liet mijn cv zien, waar ook de 
inmiddels behaalde propedeuse werktuigbouwkunde op 
stond en de cijferlijst van de universiteit. Die laatste was 
beter dan die van de gemiddelde student, zeiden ze. Ook 
verzekerden zij mij ervan dat mijn studie op de eerste 
plaats kon blijven. Met name in tentamenperiodes kon ik 
mijn studie voorrang geven boven de stage, dat vonden wij 
allen belangrijk. De route naar Nedap heb ik de eerste keer 
met Bas per bus afgelegd, de keer daarop heeft Max samen 
met mij de route gelopen. In de regen (echt hondenweer) 
hebben we de route twee keer gelopen, toen zat het wel in >
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mijn gps en geheugen. Sindsdien ben ik op woensdagen bij 
Nedap voor stage. De ervaring die ik bij Nedap opdoe, 
geeft mij een stuk bagage in de zin van samenwerken in 
een ruimere setting dan werkgroepen zoals die op de uni
versiteit gebruikelijk zijn. Voor de bijverdienste naast de 
Wajonguitkering hoef ik het niet te doen, maar dat is  
gelukkig ook niet mijn motivatie.

Heb je nog iets toe te voegen waar we het nog niet over 
hebben gehad?
Ik doe nu de master Methods and Tools for Verification 
(MTV), die studie is meer richting wiskunde. Dat is niet 
noodzakelijkerwijs gemakkelijk, maar de theoretische kant 
van de techniek interesseert mij nu eenmaal. Ik wil graag 
als gewone student gezien en beoordeeld worden; daarom 
houd ik mij niet uitsluitend bezig met onderzoek specifiek 
voor visueel gehandicapten. De master MTV past beter bij 
mij dan bijvoorbeeld Human Media Interaction (HMI) of 
Human Computer Interaction (HCI). Die opleidingen be
vatten veel grafische dingen die het voor mij niet geschikt 
maken. Bovendien heeft dat deel van de informatica sowieso 
al minder mijn interesse.

In de afweging of ik wel of niet verder moest gaan met de 
stage bij Nedap was Max als sparringpartner belangrijk. 
Zou het ten koste van mijn afstudeerresultaat of tempo 
gaan? Met andere woorden: goed voor mijn cv maar slecht 

voor mijn studie? Na overleg sloeg de weegschaal overtui
gend door naar doorgaan bij Nedap. Max heeft vanuit zijn 
onafhankelijke positie en kennis van zaken mijn theoretische 
studie op de universiteit en die van een technische werk
omgeving bij Nedap gevolgd. Het professioneel academisch 
niveau bij Nedap is hoog. De wisselwerking met waarde
ring en flexibele opstelling vanuit Nedap was goed. Mede 
dankzij Nedap heb ik nu een goede balans gevonden. De 
opgedane ervaring is bagage die ik meeneem. De verschil
lende organisaties die behulpzaam zijn bij blindheid of 
slechtziendheid hebben op academisch niveau weinig tot 
geen ervaring met de problemen waar ik tegenaan loop. 
De meeste oplossingen kwamen door 'zelf het wiel uit te 
vinden'; met Max, Marije en de docenten hebben we prak
tische oplossingen gezocht en gevonden. Ik heb zin om er 
helemaal voor te gaan en iedereen te laten zien dat ook het 
behalen van mijn master mij gaat lukken.

Tot slot
Max blijft Henk adviseren bij het nemen van de hobbels 
op de weg naar de master. Dat Henk hierin zal slagen, staat 
voor hem echter als een paal boven water!
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