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Ondanks de verschillende pogingen hen tegemoet 
te komen, is het voor een aantal slachtoffers van 
geweldsmisdrijven niet of slechts beperkt moge-
lijk hun schade te verhalen. In dit artikel staat cen-
traal de mogelijke bescherming van geweldsmis-
drijfslachtoffers binnen het verzekeringsrecht en de 
rol die verzekeraars daarin (kunnen) hebben.

1. Inleiding

Een geweldsmisdrijf brengt niet zelden ernstige lichame-
lijke en/of psychische letselschade en daardoor financiële 
schade met zich.2 Deze financiële schade kan bestaan uit 
het verlies van arbeidsinkomsten, omdat iemand door ern-
stige mishandeling blijvend invalide is geraakt en daardoor 
gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt is geworden. Een 
ander voorbeeld is financiële schade die is ontstaan omdat 
een slachtoffer of nabestaande immateriële schade heeft 
ondervonden van een geweldsmisdrijf. Denk in dit kader 
aan de ouders van wie een kind op gruwelijke wijze is ver-
kracht en vermoord.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 180 tot 220 personen per 
jaar ernstige financiële schade lijden door letsel dat is ver-
oorzaakt door een geweldsmisdrijf.3 Het komt regelmatig 
voor dat deze schade niet (gemakkelijk) verhaalbaar is. In 
de literatuur zijn in het (recent) verleden twee ideeën uitge-
werkt die ertoe zouden kunnen bijdragen dat geweldsmis-
drijfslachtoffers binnen het verzekeringsrecht hun schade 
gemakkelijker of überhaupt vergoed kunnen krijgen.4 Al in 
2000 stelt Wansink het product van een first partydekking 
voor geweldsmisdrijfschade op een aansprakelijkheidsver-
zekering (AVP) voor.5 Een dergelijke dekking is echter tot 
op heden nog niet breed geïntroduceerd door verzekeraars. 
Enkel a.s.r. en dochtermaatschappij Ditzo bieden een (zeer 
beperkte) first partydekking voor geweldsmisdrijfscha-

1 Mr. R.V. Montulet is recent afgestudeerd student van de master Aanspra-
kelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dit 
artikel is een bewerking van haar masterscriptie waarbij zij door prof. 
mr. N. van Tiggele-van der Velde is begeleid. Citeerwijze: R.V. Montulet, 
‘De (mogelijke) bescherming door de verzekeraar aan slachtoffers van ge-
weldsmisdrijven’, AV&S 2019/30, afl. 5. 

2 Geweldsmisdrijven gepleegd met behulp van een motorrijtuig blijven in 
dit artikel buiten beschouwing. Voor schade veroorzaakt met een motor-
rijtuig gelden andere wettelijke regels waardoor slachtoffers hun schade 
doorgaans vergoed krijgen van de WAM-verzekeraar van de dader. 

3 A.J.J.G. Schijns, Naar een verzekerd slachtofferrecht. Effectief schadeverhaal 
van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht, Amster-
dam: ACCL 2017, p. 15. 

4 J.H. Wansink, ‘De aansprakelijkheidsverzekering en opzettelijk veroor-
zaakte schade: een januskop in beweging’, AV&S 2000/0 (p. 14-17); Schijns 
2017, p. 39-353. 

5 Wansink AV&S 2000/0 (p. 16). Recent herhaald in J.H. Wansink, ‘Old and 
Wise, de (opzet)cirkel is rond’, AV&S 2018/17 (p. 85).

de aan.6 Naar ik verwacht staan verzekeraars ook niet te 
springen om het andere voorstel, dat inhoudt dat verzeke-
raars een verbod op de tegenwerpelijkheid van opzet jegens 
slachtoffers wordt opgelegd die zich door middel van de di-
recte actie tot hen wenden. Een dergelijk verbod heeft tot 
gevolg dat de Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeraars 
via een omweg toch schade moeten dekken die is veroor-
zaakt door criminaliteit, terwijl de bedoeling van de huidige 
opzetclausule juist is om schade veroorzaakt door criminele 
gedragingen buiten de dekking te houden.7

Evengoed blijft het probleem bestaan dat slachtoffers van 
geweldsmisdrijven hun schade niet of slechts moeizaam en 
beperkt kunnen verhalen. Het is echter de vraag of van ver-
zekeraars kan worden verwacht dat zij voor dat probleem 
een oplossing bieden. In de literatuur is wel geconstateerd 
dat aan verzekeraars steeds meer een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid toekomt.8 De wensen van de maatschap-
pij kunnen, zo overweegt Salomons, een zekere mate van 
solidariteit aan de zijde van verzekeraars afdwingen.9 Houdt 
deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in dat de Ne-
derlandse verzekeraars enige bescherming zouden moeten 
bieden aan slachtoffers van geweldsmisdrijven?

In dit artikel wordt allereerst kort uiteengezet waarom 
naast of in aanvulling op de bestaande verhaalsmogelijk-
heden zo naarstig wordt gezocht naar alternatieven binnen 
het verzekeringsrecht (par. 2). Vervolgens volgt een analyse 
van de twee bovengenoemde verzekeringsrechtelijke voor-
stellen voor verhaal, in het bijzonder vanuit het perspectief 
van verzekeraars (par. 3 en 4). Daarna wordt onderzocht of 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid van verzeke-
raars meebrengt dat zij op enige manier bescherming zou-
den moeten bieden aan geweldsmisdrijfslachtoffers (par. 5). 
Ik rond af met een conclusie (par. 6).

2. Reeds bestaande verhaalsmogelijkheden

In Nederland hebben slachtoffers van geweldsmisdrijven 
verschillende mogelijkheden om hun letsel- of overlijdens-
schade vergoed te krijgen. In de eerste plaats kan een slacht-
offer een civiele procedure starten tegen de dader van het 
geweldsmisdrijf. Een dergelijke procedure wordt veelal als 

6 Art. 3.2 a.s.r. Voorwaarden Verzekering Aansprakelijkheid VP AS 2018-
02; Art. 3.2 Ditzo Voorwaarden Aansprakelijkheid voor Particulieren D AS 
2018-01.

7 Circulaire MSS 99/20 AAA 99/05 van het Verbond van Verzekeraars d.d. 
23 november 1999, p. 14.

8 J.H. Wansink, ‘Assurance oblige: de maatschappelijk verantwoord hande-
lende verzekeraar in de 21e eeuw’, AV&S 2003/2 (p. 1); T. Hartlief, ‘Maat-
schappelijk verantwoord verzekeren’, NJB 2012/1949 (p. 2331).

9 R.A. Salomons, ‘Hebben verzekeraars macht?’, in: T. Hartlief & M.M. Mendel
(red.), Verzekering en maatschappij, Juridische beschouwingen over de maat-
schappelijke rol van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen, Deventer: 
Kluwer 2003, p. 309.
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tijdrovend, kostbaar en emotioneel zwaar ervaren.10 Daar-
naast is het nog maar de vraag of het iets oplevert omdat 
een toegekende schadevergoeding niet zelden niet (geheel) 
incasseerbaar is omdat het vermogen van de dader geen 
verhaal biedt. Daarnaast zal het slachtoffer niet in alle ge-
vallen bekend zijn met de pleger van het geweldsmisdrijf, 
zodat er niemand is om te dagvaarden.

Een tweede mogelijkheid is het indienen van een vordering 
als benadeelde partij in de strafprocedure tegen de dader.11 
Een voordeel hiervan is dat de strafrechter een schadever-
goedingsmaatregel kan opleggen en de voorschotregeling 
kan toepassen.12 Een slachtoffer ontvangt in dat geval de 
schadevergoeding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
indien bij de dader niets te halen valt. Op die manier is een 
slachtoffer verzekerd van betaling. Een verhaalsmogelijk-
heid met potentie en toch kent ook deze route beperkingen. 
De strafrechter kan een benadeelde partij immers evenzeer 
niet-ontvankelijk verklaren omdat de behandeling van zijn 
inhoudelijke vordering een onevenredige belasting van het 
strafgeding zou opleveren.13 Dit gebeurt voornamelijk bij 
ernstige letsel- en overlijdensschadeclaims omdat zich in 
die gevallen complexe vraagstukken kunnen voordoen bij 
het bepalen van de omvang van de schade. Voor de (rest)vor-
dering zal dan alsnog een civiele procedure moeten worden 
gestart. Bovendien geldt ook hier weer dat de dader bekend 
moet zijn en strafrechtelijk moet worden vervolgd.

Een derde mogelijkheid is een financiële bijdrage van het 
Schadefonds Geweldmisdrijven. De dader van het gewelds-
misdrijf hoeft daarvoor niet bekend te zijn. Een nadeel 
is dat het bedrag dat het Schadefonds per slachtoffer kan 
uitkeren slechts een tegemoetkoming is en niet in verhou-
ding staat tot de daadwerkelijk geleden schade. Ten slotte 
is het mogelijk dat geweldsmisdrijfslachtoffers zich wenden 
tot een eigen voorziening, zoals een ongevallenverzekering 
of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorwaarde voor 
een uitkering is vanzelfsprekend dat het slachtoffer een of 
meer verzekeringsvormen had afgesloten. Daarnaast kan de 
hoogte van de uitkering door de polisvoorwaarden worden 
beperkt en zijn veelal slechts bepaalde kostenposten gedekt.

De reeds bestaande verhaalsmogelijkheden vormen dus 
een optie voor verhaal, maar zij kennen, zoals uit het voor-
gaande mag blijken, stuk voor stuk beperkingen. Voor-
namelijk in het geval van ernstige complexe letsel- en 
overlijdensschades bieden bovengenoemde routes geen of 
maar beperkt uitkomst. Het is dan ook begrijpelijk dat voor 
slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstige letsel- of 
overlijdensschade naar een alternatieve verhaalsmogelijk-
heid is gezocht.

10 W.M. Schrama & T. Geurts, Civiel schadeverhaal door slachtoffers van straf-
bare feiten. De rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplos-
singsrichtingen, Den Haag: WODC 2012, p. 116-143. 

11 Art. 51f Sr.
12 Art. 36f lid 1 en 2 Sr.
13 Art. 361 lid 3 Sv.

3. First partydekking voor 
geweldsmisdrijfschade

3.1 Het voorstel
Een van de voorgestelde alternatieve verzekeringsrechte-
lijke verhaalsmogelijkheden is een first partydekking voor 
geweldsmisdrijfschade op de AVP van een slachtoffer, zo-
dat deze zich onder voorwaarden kan wenden tot zijn eigen 
verzekeraar.14 De gedachte achter een first partydekking op 
een AVP, en niet een separate first partyverzekering, is dat 
de AVP in Nederland een zodanig hoge verzekeringsdicht-
heid kent dat brede spreiding gegarandeerd is.15 Stel dat 95% 
van de bevolking een AVP heeft waarop in het basispakket 
een first partydekking voor geweldsmisdrijfschade is opge-
nomen, dan is 95% van de bevolking beschermd tegen ge-
weldsmisdrijfschade en wordt het risico verdeeld over een 
hele grote groep.16

Een first partydekking voor geweldsmisdrijfschade op een 
AVP heeft voor een slachtoffer meerdere voordelen. Het kan 
er allereerst voor zorgen dat meer geweldsmisdrijfslachtof-
fers hun schade vergoed kunnen krijgen dan nu het geval 
is. In de polisvoorwaarden kan namelijk worden bepaald 
dat uitkering onder de first partydekking ook plaatsvindt 
indien de dader onbekend is. Ook kan een first partydek-
king een oplossing bieden in die gevallen waarin een ge-
rechtelijke procedure niets oplevert. Een ander voordeel 
is dat een slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn schade 
kan afwikkelen onafhankelijk van de aansprakelijke dader. 
Eventuele discussies, bijvoorbeeld over de omvang van de 
schade, kunnen worden gevoerd met de eigen verzekeraar. 
Dit is een groot voordeel van de first partydekking, zeker als 
in aanmerking wordt genomen dat het traject rondom een 
gerechtelijke procedure een grote emotionele belasting kan 
zijn voor geweldsmisdrijfslachtoffers.17

3.2 Mogelijke bezwaren

3.2.1 De dader ontspringt de dans
Het standaard opnemen van een first partydekking voor 
geweldsmisdrijfschade op een AVP lijkt, zoals uit het voor-
gaande wel kan blijken, een goede insteek om geweldsmis-
drijfslachtoffers een (betere) verhaalsmogelijkheid te geven. 
Verschillende bezwaren zijn echter denkbaar. Een eerste 
bezwaar kan zijn dat de daadwerkelijke dader door de first 
partydekking voor geweldsmisdrijfschade bevoordeeld kan 
worden. In de woorden van Schijns: ‘de schade valt niet 
waar zij hoort’.18 Een slachtoffer dat kan kiezen tussen het 
verhalen van zijn schade in een rechtszaak tegen de dader 
of zich wenden tot zijn eigen verzekeraar zal, gelet op de 
proceskosten en de emotionele belasting, voorstelbaar voor 

14 Wansink AV&S 2000/0 (p. 16); Schijns 2017, p. 311-353. 
15 Wansink AV&S 2000/0 (p. 16). 
16 Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat in 2014 99,9% van 

de bevolking een AVP had, recentere gegevens zijn helaas niet voorhan-
den. Verbond van Verzekeraars, Verzekerd van Cijfers 2016, Den Haag 2016, 
p. 18. 

17 Schrama & Geurts 2012, p. 117 & 121.
18 Schijns 2017, p. 324. 
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het laatste kiezen. Daardoor ontspringt de dader de dans. 
Dit is een argument dat naar mijn mening niet standhoudt. 
De betalende verzekeraar subrogeert immers ingevolge 
art. 7:962 BW in de vordering van het slachtoffer en kan 
derhalve regres nemen op de dader, mits deze bekend is en 
zijn vermogen verhaal biedt. Zo kan de schade toch worden 
afgewenteld op de dader. Het verdient aanbeveling dat de 
verzekeraar zijn verzekerde van de (mogelijkheid tot) subro-
gatie op de hoogte stelt en desgewenst zelfs van het verloop 
en/of succes daarvan. Zo kan worden voorkomen dat het 
slachtoffer het gevoel krijgt dat de dader financieel gezien 
wegkomt met zijn daden.

3.2.2 Verzekeren is niet gratis
Een ander aan de zijde van verzekeraars levend bezwaar kan 
zijn dat consumenten niet bereid (lijken te) zijn premie te 
betalen voor het risico dat zij lopen voor de gedragingen van 
hun criminele medemens. Als verzekeraars standaard een 
aanzienlijke first partydekking voor geweldsmisdrijfscha-
de opnemen in het basispakket van een AVP, is het bepaald 
voorstelbaar dat de premie van de AVP omhooggaat. De AVP 
dekt dan immers niet enkel schade veroorzaakt door de ver-
zekerde aan een derde, maar ook ernstige personenschade 
die de verzekerde zelf heeft opgelopen door een gewelds-
misdrijf. De dekking moet ergens uit worden gefinancierd 
en regres door verzekeraars zal niet in alle gevallen resul-
taat opleveren, in het bijzonder niet bij een onbekende da-
der. Uiteindelijk komt de schade voor een deel voor rekening 
van de verzekeraars, en dus van de premiebetalers. Uit on-
derzoek door het Verbond van Verzekeraars dat momenteel 
wordt gedaan zal moeten blijken of consumenten bereid 
zijn te betalen voor dit specifieke risico. Indien dit niet het 
geval is, is het de vraag of verzekeraars een (aanzienlijke) 
first partydekking standaard in het basispakket zullen op-
nemen. Waarom zou een verzekeraar het risico willen lopen 
dat zijn klanten de AVP beëindigen vanwege een te hoge 
premie? En hoe groot is de kans dat een verzekeraar een 
product wil aanbieden tegen een zodanig lage premie dat 
het product wellicht niet winstgevend is? Een verzekeraar 
blijft per slot van rekening een commerciële organisatie met 
een winstoogmerk.

4. Een verbod op het opzetverweer

4.1 Het voorstel
Een ander voorstel is om aansprakelijkheidsverzekeraars 
wettelijk te verbieden zich te beroepen op de opzetclau-
sule jegens slachtoffers die zich middels de directe actie 
in de zin van art. 7:954 BW wenden tot de verzekeraar van 
de aansprakelijke partij.19 Onder het huidige recht is het zo 
dat slachtoffers van geweldsmisdrijven van de directe ac-
tie effectief geen gebruik kunnen maken. Dit komt omdat 
een slachtoffer met letsel- of overlijdensschade geen eigen 
recht krijgt op de verzekeraar maar een afgeleid recht van 

19 Schijns 2017, p. 129-173. 

dat van de verzekerde.20 De verzekeraar kan hierdoor jegens 
het slachtoffer alle (polis)verweren inroepen die hij ook aan 
zijn eigen verzekerde had kunnen tegenwerpen. Dit geldt 
ook voor het opzetverweer. Nu een geweldsmisdrijf in de 
regel wordt gepleegd met opzet valt deze groep slachtoffers 
buiten het beschermingsbereik van art. 7:954 BW.

Een wettelijk verbod op de tegenwerpelijkheid van opzet 
zou ervoor zorgen dat slachtoffers van geweldsmisdrijven 
niet meer afhankelijk zijn van het vermogen van de aan-
sprakelijke dader. Zij zullen de schade dan immers in begin-
sel van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar vergoed kunnen 
krijgen. Bijkomend voordeel is dat zij niet herhaaldelijk ge-
confronteerd hoeven te worden met de dader zelf. De be-
doeling is dat naast het wettelijk verbod een regresregeling 
wordt ingevoerd, zodat de verzekeraar het aan een slacht-
offer uitgekeerde schadebedrag kan verhalen op zijn verze-
kerde.

4.2 Mogelijke bezwaren

4.2.1 Dekking crimineel gedrag
Een wettelijk verbod op de tegenwerpelijkheid van opzet 
kan duidelijk voordelen meebrengen voor geweldsmis-
drijfslachtoffers. Verschillende bezwaren kunnen echter 
rijzen tegen een dergelijk verbod. In de eerste plaats het 
bezwaar dat verzekeraars zich niet willen inlaten met het 
verzekeren van crimineel gedrag omdat dit in strijd zou 
zijn met de openbare orde en/of goede zeden in de zin van 
art. 3:40 BW.21 Bij de ontwikkeling van de opzetclausule in 
2000 heeft het Verbond van Verzekeraars immers duide-
lijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat crimineel 
gedrag van de verzekerde onder enige verzekering wordt 
gedekt.22 Onder andere Wansink en Bongers menen dat 
een regresregeling meebrengt dat het ‘verzekeren’ van op-
zettelijk toegebrachte schade niet in strijd is met de open-
bare orde en/of goede zeden. Doordat de verzekeraar regres 
neemt op de verzekerde, wordt de laatstgenoemde immers 
niet gevrijwaard van zijn financiële verplichtingen jegens 
het slachtoffer.23 Zijn betalingsverplichting verschuift enkel 
van die aan het slachtoffer naar die aan zijn verzekeraar.24 
Van het dekken van opzetschade is derhalve geen sprake.

Desalniettemin wordt door Wansink afwijzend gereageerd 
op de oplossing waarbij slachtoffers met opzetschade vol-
ledig schadeloos worden gesteld door de AVP-verzekeraar 
van de dader met een verhaalsrecht van de verzekeraar op 

20 Een eigen recht zou spelen indien een geweldsmisdrijf is gepleegd met 
behulp van een motorrijtuig. Een slachtoffer heeft dan een rechtstreekse 
aanspraak onder de WAM. Zoals eerder vermeld, ziet dit onderzoek niet op 
geweldsmisdrijven die zijn gepleegd met behulp van een motorrijtuig. 

21 Hoge Raad 30 mei 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5594, NJ 1976/572, m.nt. B. 
Wachter (Bierglasarrest).

22 Circulaire MSS 99/20 AAA 99/05 van het Verbond van Verzekeraars d.d. 
23 november 1999, p. 14.

23 J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering (diss. Rotterdam 
1987), Deventer: Kluwer 2006, p. 274; H.A. Bongers, Algemene wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering, Amsterdam: De Bussy 1964, p. 106. 

24 Schijns 2017, p. 154. 
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zijn verzekerde.25 Hij sluit zich aan bij Tolman die stelt dat 
verzekeraars in beginsel geen verhaalsinstanties zijn maar 
uitkeringsinstanties.26 Tolman voert aan dat verzekeraars 
normaliter hun verhaalsrecht uitoefenen op collega-verze-
keraars of professionele partijen. Het verhalen van opzet-
schade op particuliere daders noemt hij ‘andere koek’ waar-
voor je zogenaamde ‘pluk-ze-teams’ nodig zou hebben.27 
Schijns brengt hiertegen in dat verzekeraars speciale afde-
lingen hebben met specialisten op het gebied van regres.28 
Ik sluit mij bij deze zienswijze aan. Verzekeraars hebben im-
mers reeds ervaring met het verhalen van opzetschade op 
particulieren in het kader van andere verzekeringen, zoals 
de brandverzekering en de opstalverzekering. Ik zie niet in 
waarom het verhalen van geweldsmisdrijfschade wezenlijk 
anders zou zijn, in die zin dat verzekeraars hiertoe niet in 
staat zouden zijn.

4.2.2 Hogere financiële druk
Een ander bezwaar vanuit het perspectief van verzekeraars 
kan zijn dat zij de premie mogelijk zullen moeten verhogen 
omdat zij door de niet-tegenwerpelijkheid van opzet meer 
schades moeten vergoeden dan voorheen het geval was. Of 
de schadelast en daarmee de premie daadwerkelijk zal stij-
gen vind ik moeilijk te voorspellen. In het bijzonder omdat 
niet vergeten moet worden dat de verzekeraar na een uitke-
ring van opzetschade aan een slachtoffer een regresrecht op 
zijn verzekerde krijgt. Indien laatstgenoemde verhaal biedt, 
kan de verhoogde schadelast voor de verzekeraar gering 
blijven. Het is dus niet zeker of een wettelijk verbod op de 
tegenwerpelijkheid van opzet zal leiden tot een (veel) hoge-
re financiële druk op verzekeraars en daarmee tot een ver-
hoging van de premie voor de verzekerden. Evenzeer blijven 
verzekeraars het risico lopen dat het uitgekeerde opzetscha-
debedrag niet verhaalbaar is op de dader, hun verzekerde. 
Het is mogelijk dat verzekeraars zich voor dit risico willen 
indekken door een extra premie te vragen. De vraag rijst 
(wederom) of een wellicht hogere premie van de AVP zal 
leiden tot een afname van de verzekeringsdichtheid, door-
dat consumenten hun AVP beëindigen. Een lagere verzeke-
ringsdichtheid is onder meer niet wenselijk omdat daardoor 
de kans toeneemt dat een benadeelde een aansprakelijke 
partij treft die niet is verzekerd, ook niet voor schades die 
niet zijn veroorzaakt met opzet.29 Ik durf zonder nader on-
derzoek niet de conclusie te trekken dat consumenten hun 
AVP wegens een premieverhoging zullen beëindigen. Het is 
mijns inziens hoe dan ook aan te bevelen aan verzekeraars 
dat zij duidelijk richting hun verzekerden communiceren 
voor welk risico de eventuele extra premie dient. Laatst-
genoemden zouden immers het idee kunnen krijgen dat de 
door hen betaalde extra premie ‘slechts’ wordt gebruikt om 
de gevolgen van crimineel gedrag te dekken. Van dekking 
is echter, zoals hiervoor besproken, geen sprake omdat het 

25 Wansink 2006, p. 273.
26 M.J. Tolman, ‘Reactie op artikel Niels Frenk inzake opzetclausule’, NbBW 

2000, p. 128. 
27 Tolman 2000, p. 128. 
28 Schijns 2017, p. 333. 
29 Schijns 2017, p. 169. 

uitgekeerde schadebedrag door de verzekeraar kan worden 
verhaald op de dader. De extra premie wordt juist gebruikt 
voor een goed doel, namelijk voor de bescherming van ge-
weldsmisdrijfslachtoffers.

4.2.3 Meldingsvereiste
Een ander problematisch punt heeft te maken met het mel-
dingsvereiste uit art. 7:954 lid 1 BW. Een verzekeraar kan 
aan een slachtoffer dat gebruikmaakt van de directe actie 
slechts een uitkering doen indien de aansprakelijke verze-
kerde de verwezenlijking van de schade aan zijn verzeke-
raar heeft gemeld. Het is goed voorstelbaar dat een aan-
sprakelijke verzekerde uit angst voor de beëindiging van 
zijn AVP, een met opzet veroorzaakte schade niet meldt 
bij zijn verzekeraar. Daarnaast kan een verzekerde beslui-
ten geen melding te doen omdat hij niet het risico wil lo-
pen dat zijn schademelding in een mogelijke strafprocedure 
als een schuldbekentenis wordt beschouwd. Een criminele 
verzekerde heeft bovendien geen baat bij het doen van een 
melding. De verzekeraar zal de schade immers op hem ver-
halen. Als hij de schade niet meldt, dan is het nog maar de 
vraag of een slachtoffer via een andere manier de schade 
op hem zal (of kan) verhalen. Als een aansprakelijke verze-
kerde besluit geen melding te doen dan kan een slachtoffer 
van een geweldsmisdrijf van de directe actie effectief geen 
gebruik maken, ondanks de niet-tegenwerpelijkheid van 
opzet. Als remedie noemt Kamphuisen dat een benadeelde 
een kort geding kan starten tegen de aansprakelijke partij. 
Op die manier kan worden afgedwongen dat de dader een 
melding van de verwezenlijking van de schade doet bij zijn 
verzekeraar.30 De vraag is of een dergelijke vordering een-
voudig wordt toegewezen.

Als andere mogelijke oplossing wordt door Schijns voor-
gesteld dat het meldingsvereiste wordt geschrapt.31 Een 
benadeelde zou zich dan rechtstreeks kunnen wenden tot 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader, zonder dat 
laatstgenoemde de verwezenlijking van de schade eerst 
moet hebben gemeld. Dit lost niet veel op omdat nergens 
kan worden opgevraagd wie waar is verzekerd tegen aan-
sprakelijkheid. Een verkeersslachtoffer dat een eigen recht 
heeft op de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke dader, 
kan bij de Dienst Wegverkeer (RDW) aan de hand van het 
kenteken eenvoudig opvragen waar de auto is verzekerd. 
Nederland kent geen soortgelijk register waarin wordt bij-
gehouden wie waar een AVP heeft afgesloten. Ook hier geldt 
dat een benadeelde een kort geding kan starten tegen de 
aansprakelijke partij om het noemen van de verzekeraar af 
te dwingen.32 Dat maakt het verhalen van de schade er ech-
ter niet gemakkelijker op.

4.2.4 Onbekende of onverzekerde dader
Een wettelijk verbod op de tegenwerpelijkheid van op-
zet biedt bovendien geen oplossing voor slachtoffers van 

30 J.G.C. Kamphuisen, ‘De directe actie’, in: J.H. Wansink (red.), Het nieuwe 
verzekeringsrecht. Titel 7.17 BW belicht, Deventer: Kluwer 2005, p. 202. 

31 Schijns 2017, p. 127. 
32 Kamphuisen 2005, p. 202. 
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geweldsmisdrijven waarvan niet bekend is door wie de 
schade is veroorzaakt en evenmin als de dader geen AVP 
heeft. Juist ook voor deze groep wordt naar een alternatieve 
verhaalsmogelijkheid gezocht. Schijns draagt aan dat het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven in deze gevallen een gro-
tere rol op zich zou kunnen nemen.33 De verwachting is dat 
de niet-tegenwerpelijkheid van opzet ervoor zal zorgen dat 
geweldsmisdrijfslachtoffers zich sneller zullen wenden tot 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader en minder 
snel tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven zal hierdoor minder worden be-
last en kan zijn maximale uitkeringsbedrag aan gewelds-
misdrijfslachtoffers met een onbekende of onverzekerde 
dader wellicht verhogen.

5. De maatschappelijk verantwoord 
handelend verzekeraar

5.1 Een maatschappelijke verantwoordelijkheid
Uit de voorgaande analyse blijkt dat zowel aan een wettelijk 
verbod op de tegenwerpelijkheid van opzet aan slachtoffers 
als aan een first partydekking voor geweldsmisdrijfschade 
haken en ogen zitten. In ieder geval vereisen beide alterna-
tieven een bepaalde houding van aansprakelijkheidsverze-
keraars, namelijk dat zij een zekere mate van verantwoor-
delijkheid nemen voor wat betreft de bescherming van 
slachtoffers van geweldsmisdrijven. De vraag rijst of van 
verzekeraars een dergelijke maatschappelijk verantwoorde 
houding mag worden verwacht.

Dat verzekeraars een bepaalde maatschappelijke verant-
woordelijkheid (menen te) hebben, blijkt allereerst uit de 
Gedragscode Verzekeraars 2018 die door het Verbond van 
Verzekeraars is opgesteld. Daarin zijn door het Verbond van 
Verzekeraars drie kernwaarden uitgewerkt die de onderte-
kenaars van de gedragscode als richtinggevend zien voor 
hun doen en laten.34 Deze kernwaarden zijn ‘omgaan met 
risico’s’, ‘mogelijk maken’ en ‘maatschappelijk betrokken 
zijn’. In de inleiding wordt aangegeven dat verzekeraars met 
deze kernwaardes ernaar streven verder te gaan dan enkel 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een maatschappelijke verantwoordelijkheid van verzeke-
raars kan tevens worden afgeleid uit de sociale functie die 
de schadeverzekering heeft en de rol die de verzekeraar 
daarbij speelt. Door middel van verzekering kunnen risico’s 
die een individu loopt in het maatschappelijk verkeer en die 
hij zelf niet kan dragen, worden afgewenteld op een collec-
tiviteit.35 De sociale functie van verzekering kan slechts tot 
uiting komen indien de verzekeraar de mogelijkheid tot ver-
zekering biedt. Zonder de medewerking van de verzekeraar 
wordt het afwentelingsmechanisme doorbroken en de so-
ciale functie van de verzekering gefrustreerd.36 In zoverre 

33 Schijns 2017, p. 225. 
34 Gedragscode Verzekeraars, Den Haag: Verbond van Verzekeraars 2018, 

par. 1. 
35 Wansink 2003/2, p. 45. 
36 Wansink 2003/2, p. 45. 

leidt de sociale functie van verzekering tot een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van verzekeraars. Als zij zich 
onttrekken aan hun maatschappelijke plicht, kan de finan-
ciële zekerheid van de maatschappij in het geding raken.

Desondanks is het uitgangspunt binnen het verzekerings-
recht dat verzekeraars een vrij bedrijfsbeleid mogen voeren. 
Dit brengt mee dat verzekeraars in beginsel zelf mogen be-
palen welke risico’s zij verzekeren en waarvoor zij al dan 
niet dekking verlenen. Dit uitgangspunt van contractsvrij-
heid kan strijd opleveren met de maatschappelijke rol die 
verzekeraars toekomt. Het kan nog zo maatschappelijk 
noodzakelijk zijn dat burgers een bepaalde verzekering of 
een specifieke verzekeringsdekking hebben, een verzeke-
raar behoudt in beginsel de vrijheid om die dekking niet 
aan te bieden of te weigeren. Salomons overweegt hierom-
trent dat de wensen van de maatschappij met betrekking tot 
het verzekeren van een bepaald risico, een zekere mate van 
solidariteit aan de zijde van verzekeraars kunnen afdwin-
gen.37 Hij is van oordeel dat het verzekeraars past om zoveel 
mogelijk aan de wensen van de maatschappij tegemoet te 
komen, in ieder geval door actief te zoeken naar oplossin-
gen.38 Ook Hartlief is van mening dat van verzekeraars mag 
worden verwacht dat zij, vanwege hun maatschappelijke 
functie, meedenken over oplossingen als de maatschappij 
daarom vraagt.39

5.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
slachtofferbescherming?

Brengt de hierboven geschetste maatschappelijke verant-
woordelijkheid mee dat verzekeraars bescherming moe-
ten bieden aan slachtoffers van geweldsmisdrijven? Naar 
mijn oordeel mag in ieder geval van een verzekeraar wor-
den verwacht dat hij een (aanzienlijke) first partydekking 
voor geweldsmisdrijfschade op een AVP aanbiedt, in die zin 
dat hij de keuze daarvoor aan de consumenten laat. Verze-
keraars hebben in gedragsregel 27 immers afgesproken in 
te zullen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De 
maatschappelijke ontwikkeling is dat een aantal gewelds-
misdrijfslachtoffers hun schade niet of slechts beperkt kan 
verhalen. Daarnaast hebben verzekeraars in gedragsregel 
21 zichzelf ertoe verbonden ervoor zorg te dragen dat (po-
tentiële) klanten zoveel mogelijk risico’s financieel kunnen 
afdekken. Het risico op geweldsmisdrijfschade is momen-
teel slechts beperkt verzekerbaar. Mijns inziens mag dan 
ook van verzekeraars worden verwacht dat zij enige be-
scherming bieden aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. 
Dat kunnen zij doen door in ieder geval een product aan 
te bieden aan hun (aspirant-)verzekerden, zodat laatstge-
noemden zich desgewenst op een relatief eenvoudige ma-
nier tegen geweldsmisdrijfschade kunnen verzekeren.

Een evident nadeel van de variant van een first partydek-
king waarvoor de keuze aan de consument wordt gelaten 

37 Salomons 2003, p. 309. 
38 Salomons 2003, p. 309. 
39 T. Hartlief, ‘Verzekerbaarheid van aansprakelijkheid in het perspectief van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen’, SV&V 2003-6, p. 247. 
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- en dus niet standaard wordt opgenomen in het basispak-
ket - is dat de kans aanwezig is dat niet veel consumenten 
voor de first partydekking zullen kiezen omdat zij zich niet 
bewust zijn van het risico dat zij na een eventueel gewelds-
misdrijf met hun schade blijven zitten. Bij een lage verzeke-
ringsdichtheid is het voor verzekeraars uiteindelijk wellicht 
verliesmakend om een aanzienlijke first partydekking voor 
geweldsmisdrijfschade aan te bieden. De maatschappelijke 
rol van verzekeraars strekt naar mijn oordeel niet zo ver dat 
van hen kan worden verwacht dat zij een verliesgevend pro-
duct op de markt zetten.

Naar mijn mening is evenwel de maatschappelijke rol van 
de verzekeraars daarin gelegen dat zij hun (aspirant-)ver-
zekerden bewust maken van het risico op niet-verhaalbare 
geweldsmisdrijfschade en dat daarvoor een verzekering kan 
worden afgesloten. In de gedragscode wordt immers ook 
toegezegd dat verzekeraars zullen investeren in het voor-
lichten van de klanten over mogelijke verzekeringen en dat 
zij duidelijkheid zullen bieden over welke risico’s wel en 
niet verzekerd zijn. Salomons geeft in het kader van het be-
denken van oplossingen aan dat ‘verzekeraars beschikken 
over buitengewoon veel talent, creativiteit en inventiviteit 
als het gaat om bedenken van nieuwe verkoopmethoden’.40 
Door het creëren van bewustheid bij consumenten en het 
promoten van een first partydekking voor geweldsmis-
drijfschade op een AVP neemt de kans toe dat consumen-
ten zullen kiezen voor een dergelijke dekking. Zo kan wel-
licht alsnog een (redelijk) brede spreiding worden bereikt 
zodat meer mensen dan momenteel beschermd zijn tegen 
geweldsmisdrijfschade en het aanbieden van de first party-
dekking voor verzekeraars niet verliesmakend is.

Het zou ideaal zijn als de premie voor de first partydekking 
voor geweldsmisdrijfschade relatief laag kan blijven zodat 
de keuze om een first partydekking ‘aan te schaffen’ voor 
consumenten gemakkelijker wordt gemaakt. Een hoge pre-
mie kan immers een belemmering vormen voor (aspirant-)
verzekerden om het risico op geweldsmisdrijfschade te ver-
zekeren. In de gedragscode hebben verzekeraars aangege-
ven hun best te doen om belemmeringen voor hun klanten 
zoveel mogelijk weg te nemen. In dat kader hebben verzeke-
raars in gedragsregel 25 toegezegd samen te werken met de 
overheid indien zij belemmeringen zelf niet kunnen weg-
nemen. De vraag rijst of in samenwerking met de overheid 
het afsluiten van een first partydekking voor geweldsmis-
drijfschade voor consumenten aantrekkelijker kan worden 
gemaakt. In dit kader kan wellicht gedacht worden aan 
een verhoging van het maximale uitkeringsbedrag van het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het Schadefonds Ge-
weldsmisdrijven in geval van ernstige letsel- of overlijdens-
schade zijn maximale uitkeringsbedragen zou verhogen, 
dan zouden geweldsmisdrijfslachtoffers voor een minder 
groot deel van hun schade aangewezen zijn op een (eventu-
ele) first partydekking voor geweldsmisdrijfschade op hun 
AVP. Verzekeraars kunnen de uitkering onder een first par-

40 Salomons 2003, p. 311. 

tydekking afhankelijk maken van het bedrag dat verkregen 
kan worden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Slechts 
de restschade wordt in dat geval verhaald bij de verzekeraar, 
waardoor de verhoogde schadelast voor verzekeraars wordt 
beperkt en een premieverhoging minimaal gehouden kan 
worden.

6. Conclusie

In dit artikel zijn twee in de literatuur voorgestelde ver-
zekeringsrechtelijke verhaalsmogelijkheden onderzocht 
die eraan zouden kunnen bijdragen dat geweldsmis-
drijfslachtoffers hun letsel- of overlijdensschade (vaker) 
kunnen verhalen. Daarbij is de positie van de verzekeraar 
in deze geanalyseerd. Ik kom tot de slotsom dat, gelet op 
hun maatschappelijke rol, van verzekeraars mag worden 
verwacht dat zij bescherming bieden aan slachtoffers van 
geweldsmisdrijven. Laatstgenoemden verkeren immers in 
de ideale positie als het gaat om de mogelijke vermogens-
bescherming van de maatschappij. Verzekeraars zouden 
in ieder geval bescherming kunnen bieden door een first 
partydekking op een AVP aan te bieden aan hun (aspirant-)
verzekerden. Door te investeren in de bewustwording van 
het risico op niet-verhaalbare geweldsmisdrijfschade onder 
consumenten, neemt de kans toe dat meer mensen kiezen 
voor een first partydekking voor geweldsmisdrijfschade. Zo 
kan brede spreiding en daarmee betere bescherming van 
geweldsmisdrijfslachtoffers via het verzekeringsrecht wor-
den gerealiseerd en kan het product voor verzekeraars mo-
gelijk rendabel blijven. 
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