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De reactie van het BSA Schaderegeling te Zoetermeer heeft geleid tot aanpassing van het
wetsvoorstel en de toelichting voor wat betreft de wijziging van de Verhaalswet ongevallen
ambtenaren (hierna: Voa).
De Voa kent een regresrecht toe aan de overheid ten aanzien van derden, die aansprakelijk zijn voor
dienstongevallen van ambtenaren als gevolg waarvan die ambtenaar arbeidsongeschikt raakt. De
overheid kan op grond van deze wet als gevolg van de arbeidsongeschiktheid gemaakte kosten op
die aansprakelijke derde verhalen. Artikel 6:107a BW kent een dergelijk regresrecht ook toe aan
private werkgevers. In het wetsvoorstel werd geregeld dat voor genormaliseerde ambtenaren
voortaan het regresrecht van artikel 6:107a BW van toepassing zou zijn, omdat de Wnra beoogt de
rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te schakelen aan die van het bedrijfsleven. De
Voa blijft dan alleen in stand voor de uitgezonderde groepen, die hun aanstelling behouden.
Het BSA merkt hierover op dat dat een inhoudelijke wijziging is, omdat het regresrecht van artikel
6:107a BW enger is dan dat van de Voa. Dat eerste ziet alleen op het (netto) doorbetaalde loon; het
regresrecht van de Voa is breder. Tevens moet in overgangsrecht worden voorzien voor lopende
schadezaken tussen de overheid en aansprakelijke derden, omdat de grondslag door de voorgestelde
wijziging verandert van de Voa naar artikel 6:107a BW.
Het BSA adviseert om ofwel het regresrecht van artikel 6:107a van het BW voor alle private
werkgevers uit te breiden, zodat het dezelfde reikwijdte krijgt als de Voa nu heeft, ofwel de Voa voor
alle ambtenaren en de uitgezonderde groepen in stand te laten. De regering heeft die laatste
suggestie gevolgd, omdat dat de meest beleidsneutrale oplossing is. Zie artikel 2.11 en de toelichting
daarbij.
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Artikel 2.11 Verhaalswet ongevallen ambtenaren
Artikel 2 van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren wordt als volgt gewijzigd:
A) Aan het eerste lid wordt na «krachtens diens rechtspositieregeling» toegevoegd «, diens
arbeidsovereenkomst of hetgeen collectief is overeengekomen en op die ambtenaar
betrekking heeft».
B) In het tweede lid wordt na «krachtens zijn rechtspositieregeling» ingevoegd «, zijn
arbeidsovereenkomst of hetgeen collectief is overeengekomen en op hem betrekking heeft».

C)

In het derde lid wordt na «de voor de ambtenaar geldende rechtspositieregeling» ingevoegd
«, zijn arbeidsovereenkomst of hetgeen collectief is overeengekomen en op hem betrekking

Toelichting bij deze wetsartikelen.
Artikel 2.11 (Verhaalswet ongevallen ambtenaren)
De Verhaalswet ongevallen ambtenaren (hierna: Voa) kent een verhaalsrecht toe aan de overheid
met betrekking tot gemaakte kosten voor verstrekkingen en uitkeringen aan een ambtenaar die
tijdens diensttijd een ongeval heeft gehad. Indien een derde daarvoor aansprakelijk is, kan de
overheid op grond van de Voa de gemaakte kosten op die derde verhalen.
De wet ziet ingevolge artikel 1 op zowel aangestelde ambtenaren als de zogenaamde
arbeidscontractanten. Van belang voor de reikwijdte van deze wet is of iemand betaald wordt uit de
openbare geldmiddelen. Na inwerkingtreding van de Wnra geldt voor de ambtenaren in de zin van
de Ambtenarenwet 2017, dat niet meer in rechtspositieregelingen wordt geregeld welke uitkeringen
of verstrekkingen hun werkgever dient te verlenen, wanneer de ambtenaar als gevolg van een
ongeval arbeidsongeschikt wordt. Dit wordt voortaan neergelegd in de individuele
arbeidsovereenkomst, of collectief tussen sociale partners overeengekomen in een cao of op andere
wijze.
Voor degenen die op grond van artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 hun aanstelling behouden,
blijven deze zaken wel in de betreffende rechtspositieregeling geregeld. Waar artikel 2, eerste tot en
met derde lid, Voa nu verwijst naar die rechtspositieregelingen, dient die verwijzing te worden
aangevuld naar de voor ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017 geldende individuele of
collectieve arbeidsovereenkomst. Daarom wordt voorgesteld om ten aanzien van degenen, die als
gevolg van de Wnra overgaan op een privaatrechtelijke rechtspositie, een verwijzing naar individuele
arbeidsovereenkomsten, dan wel hetgeen collectief is overeengekomen over te verstrekken
uitkeringen en verstrekkingen bij arbeidsongeschiktheid toe te voegen.
Hierdoor blijft de Voa op dezelfde kring van personen van toepassing als nu. Met deze technische
wetswijziging wordt bereikt dat de overheid haar regresrecht behoudt ten aanzien van de
ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017, van wie de rechtspositie na inwerkingtreding van
de Wnra niet meer in rechtspositieregelingen geregeld is. Voor hen blijft immers gelden dat zij uit
publieke middelen worden betaald. heeft».

