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Samenvatting 
 

 
Eiser tot cassatie is in 2000 een arbeidsongeval overkomen. Er moest een groot deel van zijn arm 
worden geamputeerd. Voor de hieruit voortvloeiende schade heeft hij verweerster, zijn werkgever, 
aangesproken. De aansprakelijkheidsverzekeraars van verweerster hebben de aansprakelijkheid van hun 
verzekerde erkend, maar zich op het standpunt gesteld dat een door eiser ontvangen uitkering uit een 
ongevallenverzekering kon worden aangemerkt als een volgens art. 6:100 BW aan te merken voordeel, 
dat in mindering dient te strekken op de uitkering die op grond van de aansprakelijkheidsverzekering 
kon worden gevorderd. De premies voor de ongevallenverzekering waren voldaan door verweerster en 
gaven recht op een uitkering naar rato van de mate van invaliditeit van eiser, gerelateerd aan diens 
jaarsalaris. 
 
Eiser heeft jegens verweerster een verklaring voor recht gevraagd dat het standpunt van verweerster, 
zoals uitgedragen door de verzekeraars, onjuist is. Rechtbank en hof hebben de vordering afgewezen en 
– aldus – geconcludeerd dat voordeeltoerekening in dit geval gerechtvaardigd was. Daartegen richtten 
zich, met succes, de cassatieklachten van eiser. De Hoge Raad geeft vijf (a t/m f) gezichtspunten voor 
de beantwoording van de vraag of voordeeltoerekening ex art. 6:100 BW in een gegeven geval 
gerechtvaardigd is. Door van deze gezichtspunten slechts in aanmerking te nemen dat de 
werkgever/verweerster de ongevallenverzekering op eigen initiatief en onverplicht had afgesloten en de 
premies daarvoor had voldaan, heeft het hof zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:HR:2010:BM7808 
 

 
Noot 

 
 
“Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, 
voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden 
gebracht.” Aldus de op het eerste gezicht eenvoudige regel van art. 6:100 BW, zij het dat juist die 
eenvoud in de praktijk een lastige hantering impliceert. De wetgever heeft dat onder ogen gezien, maar 
er de voorkeur aan gegeven de rechter en daarmee de praktijk veel ruimte te geven, speciaal door de 
het opnemen van de zinsnede “voor zover dit redelijk is.” Ondanks de ruimte van het speelveld, heeft 
art. 6:100 BW tot relatief weinig arresten van de Hoge Raad aanleiding gegeven. 
 
Al om die reden is het onderhavige arrest interessant en van belang, temeer omdat de Hoge Raad er zo 
te zien goed voor is gaan zitten, dit met de kennelijke bedoeling het leerstuk, toegespitst op 
letselschade, voor eens en voor altijd te voorzien van een vijftal praktische gezichtspunten. Het valt toe 
te juichen dat de Hoge Raad aan een onderwerp dat zich kenmerkt door casuïstiek, in bredere zin 
duiding geeft. Wel roept het arrest de vragen op of (1) hij ook daadwerkelijk is geslaagd is in de hiervoor 
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door mij aangenomen bedoeling en (2) of er nu iets nieuws onder de zon is. Beide vragen beantwoord ik 
positief, zij het met de volgende kanttekeningen. 
 
De verduidelijking van wat volgens de Hoge Raad in een gegeven geval redelijk is bij 
voordeeltoerekening, wordt door hem op zijn beurt gerelativeerd. Elk door de Raad genoemd 
gezichtspunt gaat gepaard met overwegingen als dat het gezichtspunt “in het algemeen”, “in beginsel” 
of "mogelijkerwijs", de uitkomst in een gegeven geval kan of mag bepalen. De praktijk krijgt hier dus 
geen stevige regels aangereikt – eerder een aantal perspectieven. Die hebben op zichzelf waarde, maar 
het ware te verkiezen dat de Hoge Raad in gevallen als deze sterker aangeeft tot welke uitkomst het 
door hem, toch met zoveel woorden, gegeven beslissingskader in de praktijk moet leiden. 
 
Nou denk ik dat de praktijk er wel uitkomt, zoals zij er tot nog toe vrij goed uitgekomen is. Dat verklaart 
ook de genoemde rust in de jurisprudentie. Op het gebied van letselschade bestond altijd wel consensus 
over de vraag – overweging (b) – dat bij een uitkering onder een schadeverzekering, verrekening (HR: 
“in beginsel”) op haar plaats zal zijn, zeker als de verzekering dezelfde schade dekt als die welke onder 
de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 
 
Het Leitmotiv is: heeft het slachtoffer recht op een hogere schadevergoeding dan, kort gezegd, 
rechtstreeks voortvloeit uit de door de laedens veroorzaakte schade, of moet hij dulden dat de 
aansprakelijke partij “profiteert” van het feit dat de door hem veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk 
door een ander wordt vergoed. Dat “profijt-idee” is bepalend voor de discussie geweest, zoals m.n. blijkt 
uit HR 28 november 1969, NJ 1970/172, “IBC/Derkx”. 
 
Dit arrest bepaalt ook overweging (c) van de Hoge Raad. Een schadeverzekeraar zal in beginsel 
subrogeren in de rechten van de benadeelde, waardoor de rekening alsnog terecht komt bij de laedens 
of diens verzekeraar. Aangezien dat bij een sommenverzekering anders werkt, blijft van belang de 
overweging van de Hoge Raad in “IBC/Derkx” dat: “(...) het bestaan van een sommenverzekering een 
aangelegenheid is die zich de schuldige aan het ongeval niet aangaat, immers het afsluiten van een 
dergelijke verzekering in de huidige maatschappij een zuiver en persoonlijke beslissing is, zowel wat 
betreft de vraag voor welke bedragen met zich wenst te verzekeren en welke bedragen men in verband 
daarmee bereid is te betalen; (...)”. 
 
Wat nu door de Hoge Raad wordt aangedragen, komt allereerst neer op een uitwerking, of ten minste 
een nuancering, van de gedachten achter “IBC/Derkx”. Allereerst heeft de rechter na te gaan of de 
uitkering die de laedens verrekend wil zien, strekt tot vergoeding van dezelfde schade als waarvoor hij, 
de laedens, aansprakelijk is (a). In dat geval mag er (“in het algemeen”) worden verrekend, zij het dat 
als de uitkering strekt tot aanvulling van de schade, terughoudendheid geboden is. De Hoge Raad denkt 
hier – kennelijk, vooral – aan een aanvulling op het smartengeld, als “extraatje” voor de benadeelde, dat 
hem niet op grond van art. 6:100 BW mag worden onthouden (door het te verrekenen met het 
smartengeld dat de laedens verschuldigd is). 
 
Uitkeringen uit een sommenverzekering die door de benadeelde zelf zijn aangegaan en betaald, blijven 
(“in het algemeen”) ook buiten beschouwing, aldus gezichtspunt (c). De rechter die een andere kant op 
wil, moet bedenken dat de benadeelde kosten – premies – heeft gemaakt die op de verrekening in 
mindering strekken, aldus de Hoge Raad. 
 
Gezichtspunt (d) komt er kort gezegd op neer dat een sommenverzekering wel mag worden verrekend, 
althans dat daartoe “aanleiding bestaat”, in geval de laedens de premies heeft voldaan, en “met name 
indien jegens de benadeelde geen verplichting bestond tot het sluiten van de verzekering of tot betaling 
van de premie”. De Hoge Raad overweegt daarnaast dat het er dan toe doet met welk oogmerk de 
aansprakelijke partij de premie voor zijn rekening heeft genomen. Deze laatste overweging schept 
onduidelijkheid, m.n. door de koppeling met overweging (a). Men kan denken dat als de werkgever 
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expliciet smartengeld ten behoeve van zijn werknemers verzekert, verrekening gerechtvaardigd is, maar 
dat wringt met overweging (a). 
Overweging (e) houdt in dat het bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering aan de zijde van de 
laedens het voorgaande in een ander daglicht stelt. Alsdan is verrekening ingevolge uitkering uit een 
sommenverzekering “in het algemeen” niet in overeenstemming met de redelijkheid. 
 
Dit andere daglicht impliceert (de bestendiging van) een belangrijke regel: als de aansprakelijkheid van 
de laedens onder een verzekering is gedekt, wordt er niet verrekend als de benadeelde een uitkering 
toekomt uit een sommenverzekering, ongeacht de aard van die verzekering. Waar de Hoge Raad onder 
(c) stil staat bij een andere portemonnee dan die van de aansprakelijke persoon – in de praktijk een 
verzekeraar – mag de vraag gesteld worden hoe het een zich tot het ander verhoudt. Ik weet het niet 
precies, maar de conclusie dringt zich op dat de Hoge Raad niet toestaat dat een sommenverzekering, in 
ieder geval bij letselschade, verrekend wordt als een aansprakelijkheidsverzekeraar dat vordert – 
eigenlijk ongeacht wie die verzekering ten behoeve van wie is aangegaan. 
 
Gezichtspunt (d) en (e) tezamen zal het hof naar wie de zaak verwezen is nog wel wat hoofdbrekens 
bezorgen. Enerzijds geldt dus het uitgangspunt dat uitkering uit een sommenverzekering ten behoeve 
van de benadeelde die door de aansprakelijke partij onverplicht en door hem/haar betaald is aangegaan, 
in mindering mag strekken op wat hij uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid aan 
schadevergoeding aan de benadeelde moet betalen (d), anderzijds voorkomt het feit dat er een 
aansprakelijkheidsverzekering in beeld is, dat voordeeltoerekening plaatsvindt (e). Gezichtspunt (f) 
maakt het af: voor verrekening bestaat eerder aanleiding als sprake is van een risicoaansprakelijkheid 
dan wanneer de aansprakelijkheid op schuld gebaseerd is. Bij schuldaansprakelijkheid speelt bovendien 
de mate van verwijtbaarheid een rol. Hoe minder verwijt, hoe eerder aanleiding voor verrekening. 
Binnen het kader van werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 BW) zal de rechtvaardiging voor 
verrekening in de regel neerkomen op een afweging tussen enerzijds de mate van verwijt – doorgaans 
gering – en anderzijds de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering. Dat laatste “element” 
lijkt dan doorslaggevend om (steeds) tegen verrekening te concluderen. In het algemeen en in beginsel 
uiteraard. 
 
mr. W.H. Bouman 


