uitspraak van de week

Datum
Onderwerp

: 1 april 2020
: Loonregres: Welk bedrag kunt u verhalen?

Wat levert het uitoefenen van uw regresrecht concreet op? Dat wordt duidelijk aan de hand van
twee praktijkvoorbeelden. De cases zijn reëel. Alleen de namen van de betrokkenen zijn gefingeerd.
Voorbeeld 1: Nek- en rugklachten na aanrijding
De 48-jarige docent Harald krijgt in januari 2016 een ongeluk. Hij wordt tijdens een autorit van
achteren aangereden en houdt aan de aanrijding nek- en rugklachten over. Als gevolg van het
ongeluk is Harald acht maanden arbeidsongeschikt.
Het verloop van zijn arbeidsongeschiktheid ziet er als volgt uit:
•
per 1 mei is hij voor 75% arbeidsongeschikt
•
per 1 juli is hij voor 50% arbeidsongeschikt
•
per 1 augustus is hij nog 25% arbeidsongeschikt
Het brutoloon van Harald bedraagt € 4.300,- per maand. Het regresrecht is in Nederland echter
beperkt tot het nettoloon.
In deze zaak was de tegenpartij een verzekeraar die was aangesloten op het loonconvenant dat BSA
met de meeste verzekeraars heeft gesloten. Het nettoloon wordt dan berekend door uit te gaan van
het brutoloon met een aftrek voor bruto-netto van 29%. De verhaalde netto loonschade kwam op
basis van het loonconvenant in deze zaak zo uit op € 22.424,25. Daarnaast zijn er nog reintegratiekosten ‘eigen tijd’ van de afdeling HRM van € 370,- en worden er voor € 875,- externe reintegratiekosten gemaakt.
In totaal is er zo voor de werkgever van Harald een bedrag van € 23.669,25 verhaald.
Voorbeeld 2: Gevallen met de fiets
De 29-jarige Pièrre is manager van beroep. Hij komt op 2 maart 2016 met zijn fiets ten val door een
loslopende hond en loopt tandletsel op. Als gevolg van het ongeluk kan hij zes weken niet deelnemen
aan het arbeidsproces. Tot 15 april is sprake van verzuim op basis van 100% arbeidsongeschiktheid.
Pièrre heeft een brutoloon van € 3.500,- per maand. De verhaalde netto loonschade voor de
werkgever, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, bedraagt € 4.380,55.
In deze zaak had de werknemer zelf BSA ook gevraagd om hem bij te staan bij de afwikkeling van zijn
eigen schade. Die vordering wordt dan binnen BSA overigens wel apart door een andere behandelaar
afgewikkeld.
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Naast deze loonschade heeft de personenschadebehandelaar vervolgens ook de persoonlijke schade
voor Pièrre verhaald: € 2.500,- smartengeld, € 780,- voor tandarts- en ziektekosten en € 340,- voor
de vergoeding van huishoudelijke hulp. In totaal bedroeg de verhaalde persoonlijke schade dus
€ 3.620,-.
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