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De navolgende partijen: 
 

 De Sociale Verzekeringsbank, rechtspersoon krachtens artikel 2 lid 2 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, zetel hebbende te Amstelveen, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de mevrouw drs. N.A. Vermeulen MBA,  voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, verder te noemen “de SVB”,  

en 

 Het Verbond van Verzekeraars te Den Haag, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer, mr. drs. M.B.A. Keim RA voorzitter en de heer mr. R. Weurding, 
algemeen directeur, verder te noemen “het Verbond”, 

en 

 De verzekeringsmaatschappijen, genoemd in bijlage II bij deze overeenkomst, die elk hebben 
ingetekend op dit convenant, verder te noemen “de deelnemende verzekeringsmaatschappijen”; 

 
In aanmerking nemende:  

Bepaling 1 

De SVB is als uitvoeringsorgaan van sociale verzekeringen onder meer belast met het doen van 
uitkeringen krachtens de Algemene nabestaandenwet (“de Wet”). 

Bepaling 2 

Artikel 61 eerste lid van de Wet geeft de SVB een verhaalsrecht voor de krachtens deze Wet ontstane 
kosten op degene die, op grond van het overlijden van de verzekerde in de zin van de Wet, aansprakelijk 
is jegens diens nabestaande(n) en ouderloos geworden kinderen. Dit verhaalsrecht is gemaximeerd tot 
het bedrag waarvoor naar burgerlijk recht aansprakelijkheid zou bestaan. 

Bepaling 3 

De deelnemende verzekeringsmaatschappijen hebben verzekeringen tegen (wettelijke) 
aansprakelijkheid afgesloten met hun verzekerden, uit hoofde van welke verzekeringsovereenkomsten 
deze verzekeringsmaatschappijen gehouden zouden kunnen worden tot het doen van betalingen ter 
zake van verzekerde voorvallen. 

Bepaling 4 

Uit de sub 2 genoemde wetsbepaling en de sub 3 genoemde verzekeringsovereenkomsten vloeit voort 
dat de SVB in voorkomende gevallen verhaal kan uitoefenen op de aansprakelijke persoon, dan wel 
diens verzekeraar. 

Bepaling 5  

Artikel 61 tweede lid van de Wet opent voor de SVB de mogelijkheid, bij het nemen van het sub 4 
bedoelde verhaal, in plaats van het bedrag van de periodieke verstrekkingen de contante waarde 
daarvan te vorderen in de vorm van een jaarlijks vast te stellen afkoopsom, die aan de SVB wordt 
vergoed voor de totale schadelast ten gevolge van het veroorzaken van overlijden. 

Bepaling 6 

Andere sociale verzekeringswetten bevatten reeds geruime tijd bepalingen krachtens welke het 
uitkerend orgaan verhaal heeft op degene die in verband met het veroorzaken van 
arbeidsongeschiktheid of overlijden bij ontbreken van aanspraken op grond van de betreffende wet 
jegens de uitkeringsgerechtigde of diens nabestaanden naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn. 

Bepaling 7 

Bij de uitoefening van verhaal krachtens de sub 6 genoemde wetten is gebleken dat verhaal op 
individueel gevalsniveau gepaard gaat met omvangrijke administratieve inspanningen en aanzienlijke 
kosten van afwikkeling van geschillen in rechte voor zowel de verhalende organen als de 
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verzekeringsmaatschappijen. Voorts blijkt daadwerkelijke betaling van het bedrag waarvoor verhaal 
bestaat in veel gevallen pas geruime tijd na het ontstaan van het verhaalsrecht plaats te vinden. 

Bepaling 8 

Uitoefening van het verhaalsrecht op de wijze zoals voorzien in artikel 61 tweede lid van de Wet, leidt 
voor zowel de SVB als de verzekeringsmaatschappijen tot een aanmerkelijke besparing van kosten en 
inspanningen. 

Bepaling 9 

De betaling van de afkoopsom, als bedoeld in artikel 61 tweede lid van de Wet, brengt met zich mede 
dat de aansprakelijke persoon die verzekerd is bij een deelnemende verzekeringsmaatschappij, jegens 
de SVB bevrijd is van de aansprakelijkheid welke voortvloeit uit artikel 61 eerste lid van de Wet. De 
aansprakelijke persoon die verzekerd is bij een niet-deelnemende verzekeringsmaatschappij, dan wel 
deze niet-deelnemende verzekeringsmaatschappij, of de aansprakelijke persoon die niet verzekerd is, 
is door de betaling van de afkoopsom (bedoeld in dit convenant) niet van zijn aansprakelijkheid bevrijd 
en zal ter zake hiervan door de SVB in of buiten rechte worden aangesproken. 

Bepaling 10 

Het Waarborgfonds Motorverkeer (“het Waarborgfonds”) heeft zich bereid verklaard namens het 
Verbond zich te belasten met de berekening en inning van de betalingen van de deelnemende 
maatschappijen aan het Verbond en de betaling van de afkoopsom namens het Verbond, als bedoeld 
in deze overeenkomst, aan de SVB. 

Bepaling 11 

Partijen hadden ter zake van de wijze van toepassing van artikel 61 tweede lid van de Wet reeds een 
overeenkomst gesloten, welke was ingegaan op 1 juli 1996 om 00.00 uur, de datum van 
inwerkingtreding van de Wet, en was geëindigd op 31 december 2000 om 00.00 uur. 

Bepaling 12 

Daarna is deze overeenkomst verlengd tot 31 december 2010, 24.00 uur. 

Bepaling 13 

Daarna is deze overeenkomst verlengd tot 31 december 2015, 24.00 uur 

Bepaling 14 

Daarna is deze overeenkomst verlengd tot 31 december 2020, 24.00 uur 

Bepaling 15 

Partijen hebben de overeenkomst, bedoeld sub 13 van deze considerans, geëvalueerd en wensen de 
overeenkomst te verlengen.  
 
Komen overeen als volgt: 

Artikel 1 

 De deelnemende maatschappijen betalen elk kalenderjaar hun deel van de in lid 2 bedoelde 
afkoopsom aan het Verbond, een en ander gebaseerd op hun aandeel in de totale kosten van 
het Waarborgfonds vermenigvuldigd met de in lid 2 bedoelde afkoopsom. 

 

 Het Verbond betaalt elk kalenderjaar aan de SVB een afkoopsom als bedoeld in artikel 61 tweede 
lid van de Wet. 
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 Niet-nakoming door één of meer van de deelnemende maatschappijen van de verplichting als 
bedoeld in het eerste lid ontslaat het Verbond niet van zijn verplichting als bedoeld in het tweede 
lid. 

Artikel 2 

 De afkoopsom, als bedoeld in artikel 61 tweede lid van de Wet, zal gedurende de looptijd van 
deze overeenkomst jaarlijks worden vastgesteld volgens de methodiek die is opgenomen in 
bijlage I. 

 

 Bijlage I maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 
 

Artikel 3 

 De SVB treedt jaarlijks vóór de maand mei met het Verbond in overleg ter gezamenlijke 
vaststelling van de afkoopsom over het betreffende kalenderjaar, waarna het Verbond –  door 
middel van het Waarborgfonds – de deelnemende verzekeringsmaatschappijen een nota zendt 
voor hun aandeel in de in artikel 1 bedoelde afkoopsom. 

 

 De deelnemende verzekeringsmaatschappijen verplichten zich jegens het Verbond deze nota 
binnen de gestelde termijn – van 1 kalendermaand – te voldoen. 

 

 De SVB zendt uiterlijk op 1 juni van ieder jaar aan het Verbond zonodig een nota voor het bedrag 
van de afkoopsom over het betreffende kalenderjaar. 

 

 Het op de voet van artikel 2 met betrekking tot ieder kalenderjaar berekende bedrag zal jaarlijks 
met valutadatum uiterlijk 1 juli door of namens het Verbond aan de SVB betaald worden door 
overmaking op de rekening van de SVB bij de ING Bank , rekeningnummer 4400027 ten name 
van Sociale Verzekeringsbank C&V, of op een andere tijdig door de SVB op te geven betaalwijze. 

 

 Indien de netto uitkeringsbedragen in de loop van het betreffende kalenderjaar een wijziging 
ondergaan, waardoor het bedrag van de afkoopsom, berekend volgens artikel 2 eerste lid, niet 
langer overeenstemt met het bedrag vermeld in de nota, als bedoeld in het derde lid, zal het 
verschil tussen beide bedragen voor zover dat groter is dan € 50.000,- in de nota over het 
volgende kalenderjaar worden verwerkt. Indien de in dit lid bedoelde situatie zich voordoet in het 
jaar 2020 zal een definitieve afrekening plaatsvinden bij het einde van de looptijd van deze 
overeenkomst. 

 

 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag voortvloeiend uit dit artikel zal de nalatige partij door het 
enkele verstrijken van de termijn in verzuim zijn en over het niet tijdig betaalde bedrag een 
rentevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente over de periode van zijn verzuim, 
zonder dat nadere aanschrijving of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

Artikel 4 

 De SVB beschouwt de betaling van de afkoopsom als betaling van alle vorderingen, welke zij ter 
zake van overlijdensgevallen in het betreffende kalenderjaar op grond van artikel 61 eerste lid 
van de Wet op de in Bijlage II genoemde verzekeringsmaatschappijen en hun verzekerden heeft. 

 

 Het eerste lid is niet van toepassing op vorderingen, als bedoeld in artikel 61 eerste lid van de 
Wet, die hun grondslag vinden in een aansprakelijkheid naar burgerlijk recht die door 
verzekeraars van dekking pleegt te worden uitgesloten. 
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Artikel 5 

 Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, welke termijn aanvangt op 1 januari 2016 te 
00.00 uur en eindigt op 31 december 2020 te 24.00 uur. Deze overeenkomst heeft betrekking op 
gevallen van overlijden welke gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen plaatsvinden. 

 

 Indien zich tijdens de looptijd van deze overeenkomst omstandigheden voordoen waardoor een 
afkoopsom berekend op de voet van artikel 2 niet langer kan worden geacht  in redelijke 
verhouding te staan tot de vorderingen welke de SVB heeft op grond van artikel 61 eerste lid van 
de Wet, zijn partijen gehouden te goeder trouw mee te werken aan tussentijdse wijziging van 
deze overeenkomst. Onder omstandigheden, als bedoeld in de eerste volzin, wordt in ieder geval 
verstaan een wijziging in de omvang van aansprakelijkheid of regres als gevolg van wetswijziging. 

 

 Indien de SVB of het Verbond de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is de andere 
partij gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds te beëindigen. 

Artikel 6 

Uiterlijk in het najaar van het jaar 2018 zullen partijen met elkaar de werking van deze overeenkomst 
evalueren en met elkaar in onderhandeling treden over de voorwaarden voor voortzetting daarvan. 
 
Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend.  
 
 
Datum:    Datum: 
Plaats: Den Haag   Plaats: Amstelveen 
Handtekening:   Handtekening:  
 
 
 
mr. drs. M.B.A. Keim RA (voorzitter) 
voorzitter Verbond van Verzekeraars   mw. drs. N.A. Vermeulen MBA 
     Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
Datum: 
Plaats: Den Haag 
Handtekening:  
 
 
 
mr. R. Weurding 
algemeen directeur Verbond van Verzekeraars 
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Bijlage 1 

 
Berekening afkoopsom 
 
1. Ieder jaar tijdens de looptijd van het convenant wordt de afkoopsom berekend als de contante 

waarde van de Anw-uitkeringen aan nabestaanden van verkeersdoden. Deze berekening 
geschiedt volgens het hieronder bepaalde: 

 
2. In dit model worden variabelen ingevoerd die afkomstig zijn van volgende de instanties: 

 Actuarieel Genootschap, verder aangeduid als AG. 

 Centraal Bureau voor de Statistiek, verder aangeduid als CBS. 

 Centraal Planbureau, verder aangeduid als CPB. 

 Centrum voor Verzekeringsstatistiek, verder aangeduid als CVS. 

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verder aangeduid als SZW. 

 Sociale Verzekeringsbank, verder aangeduid als de SVB. 

 Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, verder aangeduid als het Waarborgfonds. 

 
3.  Voor de afkoopsom in jaar t worden de volgende variabelen ingevoerd: 

 Aantal verkeersdoden in jaar t-2 opgesplitst naar geslacht en leeftijdsklasse, volgens CBS. 

 Opsplitsing personen in jaar t-2 naar geslacht, leeftijdsklasse en huishoudenspositie, volgens 

CBS. 

 Opsplitsing personen met inkomen in jaar t-2 naar geslacht en leeftijdsklasse, volgens CBS. 

 Aantal arbeidsongeschikten in jaar t-2 opgesplitst naar geslacht, volgens CBS. 

 Opsplitsing gemiddeld persoonlijk inkomen t-2 naar geslacht en leeftijdsklasse, volgens CBS. 

 Brutoloonstijging marktsector in jaren 2008 tot en met t, volgens CPB. 

 Brutominimumloon in het eerste halfjaar van jaar t, volgens SZW. 

 Gemiddelde maandelijkse netto-Anw-uitkering en tegemoetkoming in jaar t voor nabestaanden 

zonder kinderen, volgens de SVB. 

 Gemiddelde maandelijkse netto-Anw-uitkering en tegemoetkoming in jaar t voor nabestaanden 

met kinderen, volgens de SVB. 

 Primostand, instroom en uitstroom van de Anw in jaren t-2 en t-1, volgens de Bank. 

 Opsplitsing huishoudens met thuiswonende kinderen in 2003 naar leeftijdsklasse moeder en 

leeftijdsklasse jongste thuiswonende kind, volgens CBS. 

 Autonome sterftekans uit meest recente sterftetafels volgens AG. 

 
4.  Daarnaast staan de volgende variabelen vast voor de looptijd van het convenant: 

 Verdeling besteedbaar huishoudensinkomen 2008 alle huishoudens, volgens CBS. 

 Verdeling besteedbaar huishoudensinkomen 2008 meerpersoonshuishoudens, volgens CBS. 

 Verdeling persoonlijk inkomen 2008 totaal 52 weken inkomen, volgens CBS. 

 Verdeling persoonlijk inkomen 2008 arbeidsongeschikten, volgens CBS. 

 Verdelingen persoonlijk inkomen 2008 van verschillende leeftijdsklassen, volgens CBS. 

 Bij 42% van de dodelijke verkeersslachtoffers wordt een derde aansprakelijk gesteld, volgens 

berekening CVS / SVB op basis van CBS-gegevens. 

 Mannen zijn in een relatie gemiddeld 2,5 jaar ouder dan vrouwen, volgens CBS. 

 Reële disconteringsvoet van 3%, voor de berekening van de contante waarde van de van de 

maandelijkse uitkeringslasten. 

 Opslag van 5% voor andere regreszaken dan verkeersongevallen, volgens CVS. 
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5. De uitvoer uit het model bestaat uit: 

 De prognose van de contante waarde van de Anw-uitkeringen aan nabestaanden van 

verkeersdoden in jaar t waarbij regres kan worden genomen op (de verzekeringsmaatschappij 

van) de aansprakelijke partij, rekening houdend met het civiel plafond, de autonome 

instroomkans en de schuldaansprakelijkheid. Deze contante waarde is opgesplitst naar 

geslacht, leeftijdsklasse, soort Anw en inkomen. 

 De prognose van de afkoopsom voor deze Anw-uitkeringen aan nabestaanden van 

verkeersdoden, opgesplitst naar het aantal regreszaken en de gemiddelde hoogte van de 

afkoopsom. 

 De prognose van de opslag voor andere regreszaken dan verkeersongevallen, opgesplitst naar 

het aantal regreszaken en de hoogte van de afkoopsom. 

 Berekening van de totale afkoopsom regres in jaar t als de som van de afkoopsom voor regres 

bij verkeersongevallen en de opslag voor andere regreszaken dan verkeersongevallen. 

 Prognose van de totale afkoopsom regres in bedragen jaar t bij de geleidelijke inperking van de 

nabestaanden zonder kinderen, die geboren zijn vóór 1950. 

 
6.  De totale afkoopsom regres voor jaar t wordt afgerond op € 100.000,- en vervolgens 

vermenigvuldigd met het deelnemingspercentage van de deelnemende 
verzekeringsmaatschappijen aan het Waarborgfonds, zoals dit wordt vastgesteld op 1 januari van 
jaar t-1. 

 
7.  Voor zover de afkoopsom betrekking heeft op een gedeelte van het kalenderjaar, wordt een jaar 

gesteld op 360 dagen en een maand op 30 dagen. 
 


