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Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten 

 

 

Partijen: 

 

Verbond van Verzekeraars te Den Haag, vertegenwoordigd door dhr. drs. D. E. Knibbe , en 

dhr. mr. R. Weurding, algemeen directeur, verder te noemen: het Verbond 

 

en 

 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam, vertegenwoordigd door mr. drs. 

B.J. Bruins, voorzitter Raad van Bestuur, verder te noemen: UWV 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

 het arrest van de Hoge Raad d.d. 27 januari 2007 geen duidelijkheid heeft gebracht met 

betrekking tot de aanvang van de verjaringstermijn van regresvorderingen van UWV 

 

 partijen zijn samengekomen om een voor de praktijk uitvoerbare regeling te creëren om 

problemen met betrekking tot de interpretatie van het begrip ‘bekendheid met de schade en 

de daarvoor aansprakelijke persoon’ te voorkomen 

 

 er nog een aantal discussiepunten is, te weten de schuldverdeling bij regresvorderingen 

onder toepassing van artikel 185 WVW en het eigen schuldverweer met betrekking tot het 

niet gebruiken van de veiligheidsgordel  

 

 partijen door middel van dit convenant een vlottere afhandeling tussen verzekeraars en 

UWV ter zake van de regeling van deze regresvorderingen beogen, waardoor besparingen 

optreden op de (uitvoerings)kosten.  

 

 dit convenant het in 2013 gesloten Convenant verjaring opvolgt. 

 

Komen tot de volgende regeling: 

 

Artikel 1. Regeling verjaring van regresvorderingen 

 

A. Verjaring van regresvorderingen, exclusief regresvorderingen krachtens de Wet 

Wajong 

 

De verjaringstermijn van vijf (5) jaar voor regresvorderingen op grond van de artikelen 52a en 

52b ZW, de artikelen 90, lid 1 en 91 WAO, artikel 69 WAZ, en artikel 99 WIA, vangt aan één 

jaar na de datum waarop het ongeval plaatsvond, tenzij de vordering van de verzekerde van 

UWV op het moment waarop UWV de vordering indient reeds meer dan 5 jaar definitief is 

afgewikkeld door de aansprakelijkheidsverzekeraar, waaronder begrepen de situatie dat de 

verzekerde van UWV bij de aansprakelijkheidsverzekeraar geen vordering heeft ingediend. 

 

B. Verjaring van regresvorderingen krachtens de Wet Wajong betreffende een ongeval 

gedateerd vóór 1 februari 2004 

 

De verjaringstermijn van vijf (5) jaar voor regresvorderingen op grond van artikel 4:2 Wet 

Wajong, die zijn gerelateerd aan een ongeval dat plaatsvond vóór 1 februari 2004, vangt aan 
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op de datum van de vaststellingsovereenkomst tussen de verzekerde van UWV en de 

aansprakelijke verzekeraar. Indien en voor zover de verzekerde van UWV op dat moment 

daadwerkelijk een Wajong-uitkering ontvangt in relatie tot dat ongeval is de bovengenoemde 

termijn gemaximeerd tot 5 jaar na aanvang van die Wajong-uitkering. 

 

Indien de verjaring niet door de verzekerde van UWV gestuit werd heeft, gelijk onder A. is 

vastgelegd, te gelden dat de verjaringstermijn ingaat één (1) jaar na de ongevalsdatum. 

 

C. Verjaring van regresvorderingen krachtens de Wet Wajong inzake een ongeval 

gedateerd na 1 februari 2004 

 

Ten aanzien van regresvorderingen op grond van artikel 4:2 Wet Wajong, die zijn gerelateerd 

aan een ongeval dat plaatsvond na 1 februari 2004, geldt het bepaalde in artikel 3:310 lid 1 

BW, indien de verzekerde van UWV op het moment van het ongeval meerderjarig is. Alsdan 

heeft, gelijk onder A. is vastgelegd, te gelden dat de verjaringstermijn ingaat één jaar na de 

ongevalsdatum.  

 

Indien de verzekerde van UWV op het moment van het ongeval minderjarig is geldt op basis 

van artikel 3:310 lid 5 BW dat de verjaringstermijn ingaat bij meerderjarigheid. 

 

Artikel 2. Regeling regresvorderingen op grond van artikel 185 WVW  

 

Op regresvorderingen van UWV onder de werking van artikel 185 WVW gelden de volgende 

percentages:  

 

100%  aansprakelijkheid van de aansprakelijkheidsverzekeraar indien het ongeval alleen te 

wijten is aan een door de bestuurder van het betrokken motorrijtuig begane fout; 

 

60%  aansprakelijkheid van de aansprakelijkheidsverzekeraar indien het ongeval te wijten 

is aan fouten van beide betrokken partijen en waarbij de zwakkere 

verkeersdeelnemer op het moment van plaatsvinden van het ongeval de leeftijd van 

14 jaar nog niet heeft bereikt; 

 

45%  aansprakelijkheid van de aansprakelijkheidsverzekeraar indien het ongeval te wijten is 

aan fouten van beide betrokken partijen en waarbij de zwakkere verkeersdeelnemer 

op het moment van plaatsvinden van het ongeval de leeftijd van 14 jaar of ouder heeft; 

 

0%  aansprakelijkheid van de aansprakelijkheidsverzekeraar indien het ongeval alleen te           

wijten is aan een door de zwakkere verkeersdeelnemer begane fout. 

 

Artikel 3. Het niet gebruiken van de veiligheidsgordel 

 

Ingeval vaststaat dat de verzekerde van UWV, die een gordelplicht heeft, de gordel niet heeft 

gedragen, wordt een reductie van 25 procent op de regresvordering toegepast. Voor die 

gevallen waarin het duidelijk is dat het letsel niet zou zijn ontstaan als de gordel gedragen was, 

en bovendien een goed werkende gordel aanwezig was én de verzekerde van UWV verplicht 

was deze te gebruiken, kunnen partijen op gemotiveerd verzoek van de betrokken verzekeraar 

een andere reductie overeenkomen.  
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Artikel 4. Ingangsdatum, looptijd en toepassing 

 

Dit convenant vangt aan op 15 mei 2017 en eindigt op 31 december 2018 met een stilzwijgende 

verlenging van één jaar. Vóór 1 juni 2018 zullen partijen met elkaar contact opnemen om het 

convenant te evalueren en met elkaar in onderhandeling te treden over de voorwaarden voor 

een nieuw convenant. Indien een van beide convenantspartijen het convenant niet wenst te 

verlengen na 31 december 2018, dient hij dat de wederpartij uiterlijk 31 oktober 2018 te laten 

weten. 

 

Het voorgaande convenant eindigde op 26 maart 2017. Beide partijen zijn tijdens de 

onderhandelingen overeengekomen dat de voorwaarden zoals vastgelegd in het voorgaande 

convenant van kracht blijven tot 15 mei 2017. 

 

Het convenant geldt voor alle op datum aanvang van dit convenant, te weten 15 mei 2017, nog 

niet definitief afgehandelde zaken waarin door de verzekeraar een beroep is gedaan op 

verjaring ex art. 3:310 BW en/of een beroep is gedaan op een gordelreductie en/of een van 

een in artikel 2 vermeld afwijkend percentage, en voor nieuwe zaken. Reeds afgehandelde 

dossiers tussen betrokken verzekeraars en het UWV vallen niet onder dit convenant.  

 

Artikel 5. Wetswijziging of wijziging van jurisprudentie  

 

Wanneer er tijdens de looptijd van het convenant een relevante wetswijziging plaatsvindt of 

jurisprudentie van de Hoge Raad ter zake van de in dit convenant geregelde onderwerpen 

daartoe aanleiding geeft kan een partij bij dit convenant zijn deelname beëindigen. De 

opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren binnen twee (2) maanden na de 

ingangsdatum van de wetswijziging of de datum van het arrest van de Hoge Raad.  

 

Artikel 6. Toelichting 

 

De toelichting op het convenant maakt deel uit van dit convenant. 

 

Artikel 7. Citeertitel 

 

De citeertitel voor onderhavig convenant is: ‘Convenant Verjaring 2017’.  
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Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud,  

 

Den Haag Amsterdam 

 

 

 

 

 

drs. D.E. Knibbe mr. drs. B.J. Bruins 

voorzitter Verbond van Verzekeraars voorzitter Raad van Bestuur  

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

 

 

 

 

mr. R. Weurding 

algemeen directeur Verbond van Verzekeraars 
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Toelichting Convenant verjaring 
 

Algemene toelichting 

Op grond van de artikelen 52a en 52b Ziektewet (ZW), de artikelen 90, lid 1 en 91 Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), artikel 69 Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (Waz), artikel 4:2 Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorzieining jonggehandicapten (Wet Wajong1) en artikel 99 Wet Werk 

en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), heeft UWV de mogelijkheid om de krachtens deze 

wetten gemaakte kosten te verhalen op degene die in verband met het veroorzaken van de 

ongeschiktheid tot werken jegens de uitkeringsgerechtigde naar burgerlijk recht tot 

schadevergoeding verplicht is.  

 

De regresvordering moet tijdig worden ingesteld. Algemeen geldt op basis van artikel 3:310 

BW dat de vordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van een termijn van 5 

jaar ‘na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade 

als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden’. Verzekeraars en UWV 

hebben verschil van mening over de interpretatie van dit wetsartikel. Wanneer is er sprake 

van (subjectieve) bekendheid van UWV met dader en schade, waardoor de verjaringstermijn 

een aanvang neemt? Het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 2007, LJN: ZA 4566 heeft 

daarin geen duidelijkheid geschapen. 

 

Voorts is er een aantal bij de praktische regeling van regresvorderingen steeds weer 

terugkerende discussiepunten, te weten de regresvorderingen die vallen onder het 

aansprakelijkheidsregime van artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) en de regresvorderingen 

inzake het niet gebruiken van de veiligheidsgordel. Met betrekking tot beide discussiepunten 

zijn tussen UWV en verzekeraars bilaterale afspraken gemaakt. Teneinde een vlotte 

afwikkeling in dit soort regreszaken te bevorderen hebben partijen ervoor gekozen deze 

afspraken te veralgemeniseren en op te nemen in dit convenant.  

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1.  Regeling verjaring van regresvorderingen 

 

Eigen aanvangsdatum van de verjaringstermijn voor regresvorderingen van UWV  

 

Op grond van artikel 3:310 BW verjaart een vordering tot schadevergoeding door verloop van 

vijf (5) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de 

schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.  

 

Het arrest van de Hoge Raad d.d. 27 januari 2007, LJN: AZ 4566 maakt duidelijk dat UWV een 

eigen aanvangsdatum voor de verjaringstermijn heeft. Maar wanneer die termijn aanvangt 

vermeldt het arrest niet. Het enige dat het arrest duidelijk maakt, is dat UWV niet kan gaan 

vorderen wanneer haar verzekerde zelf dat niet meer kan, omdat hij verjaring tegen zich moet 

laten gelden. Kortom, heeft de verzekerde van UWV niet binnen 5 jaar na (subjectieve) kennis 

                                                      
1 De term Wet Wajong wordt gebruikt voor de in 2010 in werking getreden versie, bijvoorbeeld in de titel Besluit 

uitbreiding en beperking kring ingezetenen  Wet Wajong, ter onderscheiding van de oude versie. 



 

 

7 

Convenant met UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten 

van schade en dader de verjaring gestuit, dan kan UWV dat ook niet meer. De Hoge Raad 

zegt niet wanneer de termijn van UWV aanvangt, maar duidelijk is wel dat die van geval tot 

geval zal verschillen. Partijen geven verschillende interpretaties aan het arrest van de Hoge 

Raad, in concrete gevallen leidend tot verschil van inzicht met betrekking tot de 

aanvangsdatum van de verjaringstermijn. 

 

Om problemen met betrekking tot interpretatie en bewijs van het begrip ‘bekendheid met de 

schade en de daarvoor aansprakelijke persoon’ te voorkomen, hebben partijen afgesproken 

een eenduidige, in de praktijk werkbare regeling af te spreken. 

 

De regeling is gesplitst in een verjaringsregime van regresvorderingen betreffende uitkeringen 

ZW, WAO, Waz en WIA en een verjaringsregime van regresvorderingen krachtens de Wet 

Wajong als gevolg van een ongeval vóór c.q. na 1 februari 2004.  

 

A. Verjaring van regresvorderingen, exclusief regresvorderingen krachtens de Wet Wajong 

 

De verjaringstermijn vangt 1 jaar na de datum waarop het ongeval plaatsvond aan en duurt 

derhalve in totaal 6 jaar na datum ongeval. De verjaringstermijn zelf is en blijft 5 jaar. De 

verjaringstermijn kan uiteraard conform de wet worden gestuit. 

 

De verzekeraar kan met succes een beroep op verjaring van de regresvordering van UWV 

doen, indien er tussen het moment waarop de verzekeraar de schade middels een 

vaststellingsovereenkomst met de verzekerde van UWV heeft geregeld en het moment waarop 

UWV voor het eerst haar regresvordering aanhangig maakt meer dan 5 jaar zijn verstreken. 

De verzekeraar kan eveneens met succes een beroep op verjaring van de regresvordering van 

UWV doen, indien de verzekerde van UWV in het geheel geen schadevordering heeft 

ingediend bij de aansprakelijkheidsverzekeraar, althans de verjaring niet gestuit heeft en er 

sedert de datum van het ongeval en het aanhangig maken van de regresvordering door UWV 

inmiddels 5 jaar zijn verstreken. Dat is conform het door de Hoge Raad gewezen arrest van 27 

januari 2007, LJN: AZ4566 

 

B. Verjaring van regresvorderingen krachtens de Wet Wajong inzake een ongeval gedateerd 

vóór 1 februari 2004 

 

De verjaringstermijn vangt aan op de datum van de vaststellingsovereenkomst tussen de 

verzekerde van UWV en de aansprakelijkheidsverzekeraar en is gemaximeerd tot 5 jaar na 

aanvang van de Wajong-uitkering. Voorwaarde is dat de verzekerde van UWV daadwerkelijk 

een Wajong-uitkering ontvangt als gevolg van het ongeval. Als de verzekerde van UWV de 

verjaringstermijn niet heeft gestuit, geldt een verjaringstermijn van 6 jaar na datum ongeval. 

Deze verjaringstermijn kan uiteraard conform de wet worden gestuit. 

 

C. Verjaring van regresvorderingen krachtens de Wet Wajong inzake een ongeval gedateerd 

na  1 februari 2004 

 

Heeft het ongeval plaatsgevonden na 1 februari 2004, dan wordt onderscheid gemaakt tussen 

een verzekerde die meerderjarig, respectievelijk minderjarig is.  
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Is de verzekerde van UWV meerderjarig ten tijde van het ongeval, dan gaat de 

verjaringstermijn in 1 jaar na datum ongeval, en duurt in totaal 6 jaar. Dit kan zich bijvoorbeeld 

voordoen als de ‘Wajonger’2  nog studeert. 

 

Als de verzekerde van UWV minderjarig is, vangt de verjaringstermijn van 5 jaar op grond van 

art. 3:310 lid 5 BW pas aan op het moment dat de verzekerde van UWV meerderjarig wordt. 

De verjaringstermijn eindigt derhalve op de dag dat de verzekerde van UWV 23 jaar wordt.  

 

Deze verjaringstermijnen kunnen uiteraard conform de wet worden gestuit. 

 

Artikel 2.  Regeling regresvordering op grond van artikel 185 WVW 

 

Bij het percentage van 0% gaat het, gelet op artikel 185 WVW, alleen om situaties waarbij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar zich ook jegens de betrokken gelaedeerde vanaf 14 jaar en 

ouder succesvol op overmacht beroept. 

 

Voor de categorie gelaedeerde van jonger dan 14 jaar is, gelet op artikel 185 WVW, het 

percentage van 0% slechts van toepassing indien de aansprakelijkheidsverzekeraar bewijst 

dat zijn verzekerde rechtens geen enkel verwijt van zijn verkeersgedrag kan worden gemaakt.  

 

Met motorrijtuig wordt in dit convenant bedoeld: voertuig, bestemd om anders dan langs 

spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of 

aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, 

met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.  

 

Met zwakke verkeersdeelnemer wordt in dit convenant bedoeld: de verkeersdeelnemer niet 

zijnde de bestuurder of in- of opzittende van een motorrijtuig.  

 

Met fout of verkeersfout wordt in dit convenant bedoeld: een gedraging in strijd met de 

verkeersnormen. 

 

Artikel 3.  Het niet gebruiken veiligheidsgordel 

 

UWV heeft met de meeste verzekeraars bilaterale afspraken gemaakt over de toepassing van 

een korting van 25% ingeval er sprake is van een partiële eigen schuld van de verzekerde van 

UWV doordat deze zijn gordel niet heeft gedragen, terwijl dat wel verplicht was. Partijen geven 

er de voorkeur aan dit in een algemene regeling op te nemen.  

Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin een verzekeraar goede gronden meent te 

hebben, om van deze vaste afspraak af te wijken.   

 

Hoofdregel is: “Ingeval vaststaat dat de verzekerde van UWV, die een gordelplicht heeft, de 

gordel niet heeft gedragen, wordt een reductie op de regresvordering van 25% toegepast”.  

 

Voor die gevallen waarin het duidelijk is dat het letsel niet zou zijn ontstaan als de gordel 

gedragen was en bovendien een goed werkende gordel aanwezig was én de verzekerde van 

                                                      
2 Met de term ‘Wajonger’ wordt diegene bedoeld, die een uitkering krachtens de Wet Wajong geniet. 
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UWV verplicht was deze te gebruiken kunnen partijen op gemotiveerd verzoek van de 

betrokken verzekeraar een andere reductie toepassen.  

 

Artikel 4.  Ingangsdatum, looptijd en toepassing 

 

Dit convenant vangt aan op 15 mei 2017 en geldt voor alle op dat moment nog niet definitief 

afgehandelde zaken waarin door de verzekeraar een beroep is gedaan op verjaring ex art. 

3:310 BW en/of een beroep is gedaan op een gordelreductie en/of een van een in artikel 2 

vermeld afwijkend percentage, en voor nieuwe zaken. Reeds afgehandelde dossiers tussen 

betrokken verzekeraars en het UWV vallen niet onder dit convenant.  

 

De regeling, vermeld onder artikel 1, is speciaal bedoeld voor die zaken waarvoor een 

verjaringsverweer door een verzekeraar is ingeroepen. 

 

Daar waar er nog discussie is over de in dit convenant genoemde punten, wordt het dossier 

conform het bepaalde in dit convenant afgehandeld. Daar waar geen discussie is, of is 

geweest, mag geen discussie ontstaan door dit convenant, anders gezegd: gedane zaken 

nemen geen keer. 

 

Artikel 5.  Wetswijziging en veranderde jurisprudentie 

 

Mede in verband met de onder artikel 4 opgenomen looptijd is in het convenant een bepaling 

opgenomen, dat partijen deelname aan het convenant kunnen beëindigen indien sprake is van 

een relevante wetswijziging of relevante jurisprudentie van de Hoge Raad op de onderwerpen 

die in dit convenant zijn geregeld. Uiteraard geldt ook dan dat “gedane zaken”geen keer 

nemen. 

 


