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Overwegingen:  
 Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel 6:107a BW;


 Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde 

buitengerechtelijke kosten een verhaalsrecht bestaat op degene, die in verband met het 

veroorzaken van ongeschiktheid tot werken jegens de uitkeringsgerechtigde naar burgerlijk recht 

tot schadevergoeding is verplicht;


 Aon en het Verbond hebben in november 2013 een convenant gesloten om loonvorderingen in 

alle dossiers, waarvan de arbeidsongeschiktheid veroorzakende gebeurtenis ligt tussen 1 januari 

2019 en 1 januari 2024 (en voor een aantal eerdere dossiers), op een praktische manier af te 

wikkelen;

 

De partijen: 

 

Het Verbond van Verzekeraars te Den Haag, vertegenwoordigd door de heer Van Duin, voorzitter 

en de heer mr. R. Weurding, algemeen directeur, verder te noemen het Verbond, 

 

en 

 

Aon Nederland CV te Rotterdam, vertegenwoordigd door de heer J. de Boer, Managing Director, 

verder te noemen Aon, 

 

zijn het volgende overeengekomen omtrent de afwikkeling van verhaalsvorderingen op grond van 

artikel 6:107a juncto 6:96 lid 2 sub b en c BW. 

 

 

Artikel 1 

 
De bepalingen van dit convenant zijn van toepassing op alle nog niet onherroepelijk afgewikkelde 
alsmede de nog in te stellen regresvorderingen krachtens artikel 6:107a BW, voortvloeiende uit een 
arbeidsongeschiktheid die ligt voor 1 januari 2024. 
 
 

Artikel 2 

 
1. Bij een regresvordering ter zake van loon, die onder de werking van dit convenant valt, wordt de 

bruto vordering vastgesteld door overlegging van de salarisstroken die betrekking hebben op de 
periode van arbeidsongeschiktheid. De berekening vindt plaats door optelling van de navolgende 
bruto componenten (indien van toepassing): 

 salaris; 

 vaste toelage; 

 variabele toelage, indien de werkgever gehouden is deze uit te betalen dan wel indien deze 
strekt ter vermindering van de persoonlijke schade; 

 als negatieve component: loonkorting wegens langdurige ziekte; 

 als negatieve component: bruto WIA-uitkering, die aan het slachtoffer is toegekend. 

 als negatieve component: vergoeding vanuit verzuimverzekering, die aan de werkgever is 
uitgekeerd. 

 
2. Het netto plafond wordt vervolgens berekend door op de bruto vordering, als bedoeld in lid 1, te 

verminderen met de ingehouden loonbelasting, pensioenpremie en premies sociale verzekeringen. 
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3. Naast het nettoloon kunnen bijzondere beloningen pro-rata gevorderd worden, na inhouding van 

loonbelasting. 
 

Artikel 3 

 
De verzekeringsmaatschappij, die heeft ingetekend op dit convenant, verplicht zich de vordering inzake 
loonregres vast te stellen conform het bepaalde in artikel 2 juncto artikel 8, vierde lid van dit convenant. 
Aldus berekend wordt de vordering geacht beneden het netto civiel plafond te blijven en kan de 
verzekeringsmaatschappij ten aanzien van de vordering geen bruto-netto verweer voeren. 
 

Artikel 4 

 
Aon en de verzekeringsmaatschappij doen voor de duur van het convenant jegens elkaar geen beroep 
op rechterlijke uitspraken, waarin is beslist over het civiele plafond, waaronder begrepen de bruto-netto 
problematiek, waarbij partijen betrokken zijn die op dit convenant niet hebben ingetekend. 
 

Artikel 5 

 
De verzekeringsmaatschappij zal binnen vier weken nadat de verhaalsvordering bij haar is ingediend 
het volgens het convenant verschuldigde bedrag voldoen, bij gebreke waarvan zonder nadere 
aankondiging of ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd is met ingang van de datum van de 
brief, waarbij de verhaalsvordering is ingediend. 
 

Artikel 6 

 
1. De verzekeringsmaatschappij is geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd: 
 

a) indien zij de volgens het bepaalde in artikel 2 en 3 gespecificeerde en van bewijsstukken 
voorziene vordering(en) zonder inhoudelijke discussie en zonder overlegging van medische 
of arbo-gegevens binnen acht weken na indienen daarvan betaald heeft. De verzekeraar 
betaalt – met inachtneming van het bepaalde van lid c - na de slotvordering wel een bedrag 
ad € 140,00 aan administratiekosten aan Aon; 

b) indien en voor zover de verzekeringsmaatschappij verweer voert en zij in dit verweer volledig 
in het gelijk wordt gesteld. Hieronder valt niet de situatie dat de verzekeringsmaatschappij 
en Aon van mening blijven verschillen en over dit geschil in minnelijk overleg tot 
overeenstemming komen; 

c) indien de verzekeringsmaatschappij in gevallen zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 a, nog geen 
kennis van het ongeval had genomen en nog informatie moet vergaren en vervolgens de 
vordering zonder inhoudelijke discussie wordt voldaan binnen 12 weken na het indienen 
daarvan: in dat geval is de verzekeraar alleen het bedrag aan administratiekosten als 
bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a verschuldigd. 

2. In de overige gevallen betaalt de verzekeringsmaatschappij aan Aon de forfaitaire 
buitengerechtelijke kosten, waarbij wordt aangesloten bij de staffel in “Voorwerk II (wettelijke 
staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)”. 

3. Een overeengekomen schulddeling is eveneens van toepassing op de in lid 2 genoemde kosten, 
echter niet op de in lid 1 onder a en c verschuldigde kosten. 

4. Een overeengekomen schulddeling zal niet worden toegepast op de kosten van door de 
verzekeringsmaatschappij specifiek gevraagde nadere medische of arbeidskundige informatie of 
op de kosten van een gezamenlijk opgedragen expertiseonderzoek. 
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Artikel 7 

 
1. Bij de beoordeling van de verhaalsvordering van Aon dient de verzekeringsmaatschappij, bij de 

vaststelling van de schuldvraag en de causaliteitsvraag, zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
informatie waarover zij reeds beschikt in het kader van de behandeling en afwikkeling van de 
personenschade van gelaedeerde. 

2. De verzekeringsmaatschappij vraagt alleen medische en/of arbeidskundige gegevens op bij Aon, 
indien de reeds verzamelde gegevens ontoereikend zijn dan wel aanleiding geven om de 
causaliteitsvraag met betrekking tot de verhaalsvordering nader te toetsen. In dat geval vraagt de 
verzekeringsmaatschappij via tussenkomst van haar medisch adviseur gericht naar aanvullende 
medische en/of arbeidskundige informatie. In dit kader zijn de bepalingen in de Medische Paragraaf 
bij de Gedragscode Behandeling Letselschade ten aanzien van het medisch traject van toepassing. 

3. Aon kan bij het indienen van een verhaalsvordering volstaan met het indienen van de loonstroken 
en een opgave volgens de berekeningsmethodiek conform het bepaalde in artikel 2 van dit 
convenant, de duur van de uitkering in dagen en het percentage arbeidsongeschiktheid. 

4. Zodra de verzekeringsmaatschappij kennis heeft gekregen van de verhaalsvordering van Aon, 
moet de verzekeringsmaatschappij haar standpunt met betrekking tot de schuldvraag direct 
kenbaar maken door hetzij erkenning van de aansprakelijkheid, hetzij een gemotiveerde afwijzing 
van de aansprakelijkheid. Voor zover nog geen standpunt kan worden ingenomen, dient de 
verzekeringsmaatschappij Aon hierover gemotiveerd te informeren en tevens een redelijke termijn 
aan te geven waarbinnen het standpunt kan worden bepaald. Verschillen van inzicht tussen Aon 
en de verzekeringsmaatschappij omtrent de schuldvraag c.q. toerekening, verjaring en de 
medische causaliteit, dienen conform het bepaalde in de artikelen 8 en 9 te worden opgelost. 

 

Artikel 8 

 
1. Aon en de verzekeringsmaatschappij dienen aan dit convenant op een correcte en loyale wijze 

uitvoering te geven. Indien dit naar de mening van Aon of de verzekeringsmaatschappij niet 
geschiedt, moet de kwestie door de verantwoordelijke manager van Aon en van de 
verzekeringsmaatschappij (dan wel de daartoe door de manager aangewezen medewerker) 
worden besproken in de reeds bestaande of alsnog op te starten minnelijke bespreekregeling. 

2. Ten aanzien van geschillen waarvoor het convenant geen regeling geeft, zoals de schuldvraag c.q. 
toerekening, verjaring en de medische causaliteit, geldt het volgende: 

 Aon en verzekeringsmaatschappij zullen deze eveneens zo veel mogelijk via de in het eerste 
lid omschreven bespreekregeling trachten op te lossen; 

 als oplossing in der minne niet mogelijk blijkt, kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan 
de burgerlijke rechter, die als enige bevoegd is kennis te nemen; 

 in een dergelijke procedure zal de omvang van de vordering onverminderd volgens de 
bepalingen van het convenant worden vastgesteld, zulks met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 3 en 4 van dit convenant. 

 

Artikel 9 

Indien zich tijdens de looptijd van dit convenant een omstandigheid voordoet van dien aard, dat, indien 
deze omstandigheid bekend zou zijn geweest bij het sluiten van deze overeenkomst, een partij dit 
convenant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in zijn geheel niet of op een onderdeel 
respectievelijk onderdelen niet zou hebben gesloten, zijn partijen gehouden te goeder trouw naar eisen 
van redelijkheid en billijkheid mee te werken aan aanpassing van dit convenant. 
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Artikel 10 

 
Het convenant gaat in op 1 januari 2019 om 00.00 uur en heeft een looptijd van vijf jaar. Voor 1 februari 
2023 zullen partijen met elkaar contact opnemen om te onderhandelen over een convenant voor de 
afwikkeling van loonregresvorderingen in dossiers, waarvan de arbeidsongeschiktheid veroorzakende 
gebeurtenis ligt na 1 januari 2024. 
 

Artikel 11 

 
De citeertitel voor onderhavig convenant is: ‘Convenant loonregres’. 
  
 
 
mr. W.A.H. van Duin, 
voorzitter Verbond van Verzekeraars 

mr. R. Weurding, 
algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars 

Datum  Datum  
Plaats   Plaats   
Handtekening  Handtekening  

 
 
 
 
 
 
AON AON 
Datum  Datum  
Plaats   Plaats   
Handtekening  Handtekening  

 
 
 
 
 
 
 
 


