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Convenant collectieve afkoop regresrecht AWBZ 

Partijen, 

 

Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, verder te noemen: het College, 

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H.B.M. Grobbink, lid van Raad van 

Bestuur van het College; 

 

en 

 

Het Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, verder te noemen: het Verbond, in 

dezen optredend voor zich en voor de aansprakelijkheidsverzekeraars genoemd in bijlage 

2a, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.R. Latenstein van Voorst MBA, voorzitter 

van het Verbond;  

 

Nemen het volgende in overweging: 

 

1.  Het College is beheerder van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. 

 

2.  Op grond van artikel 65b, eerste lid AWBZ heeft een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, sub b, van de AWBZ regresrecht op de schadeplichtige voor de krachtens de 

AWBZ gemaakte kosten. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraars de kosten van de aan hun 

verzekerde verleende zorg kunnen verhalen indien het feit als gevolg waarvan de verzekerde 

genoodzaakt werd AWBZ-zorg in te roepen, als een onrechtmatige daad aan de 

schadeplichtige kan worden toegerekend en waarvoor deze derhalve aansprakelijk is. 

 

3.  Op grond van artikel 65b, derde lid AWBZ heeft het College de bevoegdheid om met 

verzekeraars een overeenkomst te sluiten over een door die verzekeraars aan het College, 

voor de duur van de overeenkomst, te betalen afkoopsom van de te verwachten schadelast 

tengevolge van het in de AWBZ geregelde verhaalsrecht. De overeenkomst heeft geen 

betrekking op de te verwachten schadelast van die zorgverzekeraars die voor de aanvang 

van de onderhandelingen te kennen hebben gegeven gebruik te willen maken van hun 

bovengenoemde bevoegdheid tot regres. In verband met het bepaalde in artikel 65b, derde 

lid AWBZ heeft het College de zorgverzekeraars gevraagd of zij hun individuele regresrecht 

willen uitoefenen. De in bijlage 1a genoemde zorgverzekeraars hebben het College te 

kennen gegeven geen gebruik te willen maken van de bevoegdheid in artikel 65b, eerste lid 

van de AWBZ voor de duur van deze overeenkomst. Het gaat hier om alle zorgverzekeraars. 

Het draagvlakpercentage is dan ook 100%, uitgedrukt als aandeel in het totaal aantal 

verzekerden. 

 

4.  Voor de intekening op de overeenkomst zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars op het 

gebied van motorrijtuigenverzekeringen, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 

(AVP/AVB) en transportverzekeringen benaderd. Voor zover binnen een 

verzekeringsmaatschappij meerdere categorieën schadeverzekeringen aanwezig zijn, kan 

deze aansprakelijkheidsverzekeraar niet slechts voor één van deze categorieën op de 

overeenkomst intekenen. In Bijlage 2a zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars die de 

overeenkomst hebben getekend opgenomen. Het draagvlakpercentage is 97 %. 

 

5.  Het College en het Verbond spannen zich in om het draagvlak zo hoog mogelijk te laten zijn. 

 

6.  De uitoefening van regresrecht AWBZ op individueel gevalsniveau gaat gepaard met 

omvangrijke administratieve inspanningen en aanzienlijke kosten van afwikkeling van 
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mogelijke geschillen voor zowel de uitvoeringsorganen AWBZ als de 

aansprakelijkheidsverzekeraars. 

 

7. Afdoening van het regresrecht AWBZ volgens artikel 65b, derde lid AWBZ, door middel van 

een afkoopsom met het College, zoals de AWBZ mogelijk maakt, leidt tot aanzienlijke 

besparingen bij de zorgverzekeraars en bij de aansprakelijkheidsverzekeraars. 

 

8.  Het tot stand komen van de overeenkomst, bedoeld in artikel 65b, derde lid AWBZ, brengt 

met zich mee dat de schadeplichtige die verzekerd is bij een deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraar en de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar zelf, jegens 

de zorgverzekeraars bevrijd zijn van de verplichting tot schadevergoeding als bedoeld in 

artikel 65b, eerste lid AWBZ. De bevrijding van de verplichting tot schadevergoeding geldt 

niet voor de aansprakelijke persoon die op grond van artikel 18, eerste lid Wet 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wegens gemoedsbezwaren is vrijgesteld van de 

verplichting tot het sluiten van een motorrijtuigenverzekering.  

 Het regresrecht van het uitvoeringsorgaan AWBZ blijft in volle omvang bestaan ten opzichte 

van de schadeplichtige die verzekerd is bij een niet-deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraar, de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar zelf en ten 

opzichte van de aansprakelijke persoon die niet verzekerd is. 

 

9.  Het College voor zorgverzekeringen informeert de zorgverzekeraars over de totstandkoming 

van dit convenant en wijst ze op hun taken ten aanzien van het regresrecht dat voor de 

zorgverzekeraars in volle omvang blijft bestaan in de situaties zoals in de vorige overweging 

omschreven.  

 

10.  De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de zorgverzekeraars en daarmee ook op de 

uitoefening van het regresrecht.  

 

11. Het Verbond en het College hebben gezamenlijk een rekenmodel ontwikkeld ter benadering 

van de aan AWBZ-regres verbonden kosten. De basis is enerzijds het aantal gevallen 

waarvoor artikel 65a AWBZ geldt en anderzijds de daaraan verbonden (contant gemaakte) 

kosten die voor regres in aanmerking komen. Het rekenmodel is in 2011 geactualiseerd en 

vormt de structurele basis ter bepaling van de voorlopige afkoopsom voor het jaar t en de 

definitieve afkoopsom voor het jaar t-1. In bijlage 3a wordt het rekenmodel beschreven. 

 

 Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 

1. In deze overeenkomst wordt onder aansprakelijkheidsverzekeraar verstaan: de 

schadeverzekeraar die valt onder de branches, genoemd in de bij de Wet op het financieel 

toezicht behorende Bijlage branches 1,2, 10A tot en met 13. 

2.  Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt gelijkgesteld met de aansprakelijkheidsverzekeraars, 

voor zover het de gevallen genoemd in artikel 25, eerste lid onder a Wet 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) betreft, dat wil zeggen wanneer niet kan 

worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is. 

 

Artikel 2 

1.  De aansprakelijkheidsverzekeraars genoemd in bijlage 2a zijn voor elk jaar dat deze 

overeenkomst geldt aan het College een afkoopsom als bedoeld in artikel 65b, derde lid 

AWBZ verschuldigd. 
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2.  De afkoopsom bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft betrekking op de te verwachten 

schadelasten als bedoeld in artikel 65b, derde lid AWBZ, ten gevolge van de 

schadeveroorzakende feiten die plaatsvinden in het jaar waarvoor de desbetreffende 

afkoopsom geldt en waarvoor een verzekerde van één der deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars aansprakelijk is. Ter zake van de voorgevallen 

schadeveroorzakende feiten in de jaren waarvoor deze overeenkomst geldt, zijn de 

deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars en diens verzekerden bevrijd van alle 

verplichtingen tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 65b, eerste lid AWBZ. 

 

Artikel 3 

1.  De voorlopige en definitieve afkoopsom voor alle deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars tezamen wordt door het Verbond en het College gezamenlijk 

overeengekomen in juni van elk jaar, gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

2.  De hoogte van de voorlopige afkoopsom wordt berekend volgens de volgende formule: 

 Voorlopige afkoopsom (t) = (A*p) * (a /100) * [(b1 /100) * (A_WAM/100) + (b2 /100) * (A_AA 

/100)] waarbij 

 A = het theoretisch regresbedrag bepaald door het rekenmodel 

 p = het praktijkpercentage  

 a = een percentage, gelijk aan het aandeel van de zorgverzekeraars, die het College 

hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van hun individuele regresrecht, in het 

totaal aantal AWBZ verzekerden. Het Verbond krijgt hiervoor van het College voor 1 mei, van 

elk jaar dat deze overeenkomst geldt, een opgave voorzien van een mededeling van de 

(externe) accountant dat de gegevens zijn afgeleid uit de door hun gecontroleerde 

administratie. 

  b1 = een percentage, gelijk aan het aandeel van de deelnemende motorrijtuigenverzekeraars 

in de totale omslag van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het College krijgt hiervoor van het 

Waarborgfonds voor 1 mei, van elk jaar dat deze overeenkomst geldt, een opgave voorzien 

van een mededeling van de (externe) accountant dat de gegevens zijn afgeleid uit de door 

hun gecontroleerde administratie. De gegevens hebben betrekking op het jaar t-1.  

  b2 = een percentage, gelijk aan het aandeel van de deelnemende algemene 

aansprakelijkheidsverzekeraars in het totaal premie-inkomen. Het College krijgt hiervoor van 

het Verbond voor 1 mei van elk jaar dat deze overeenkomst geldt een mededeling van de 

(externe) accountant dat de gegevens zijn afgeleid uit de door hun gecontroleerde 

administratie. De gegevens hebben betrekking op het jaar t-2. 

 A_AA =het AVB/AVP aandeel in het theoretische regres bedrag. 

 A_WAM = 1- A_AA.  

3.  In juni van het jaar t+1wordt de definitieve afkoopsom bepaald voor het jaar t. Bij de 

berekening van de definitieve afkoopsom (t) wordt van dezelfde formule gebruik gemaakt als 

vermeld in het tweede lid, waarbij uitsluitend op het eerder genoemde theoretisch 

regresbedrag (A) een actualisering plaatsvindt. De voorlopige afkoopsom wordt op grond van 

nieuwe data herberekend.  

 De verrekening van de nacalculatie in het jaar t+1 vindt plaats bij de betaling van de 

voorlopige afkoopsom van het jaar t. Onder deze nacalculatie worden de eventuele 

verschillen tussen de voorlopige afkoopsom uit het jaar t (lid 2) en de definitieve afkoopsom 

uit het jaar t (lid 3) bedoeld. 

 

Artikel 4  

1. Het College stuurt voor elk jaar dat de overeenkomst geldt het Verbond een nota met het 

bedrag van de voorlopige afkoopsom uit het jaar t, de definitieve afkoopsom uit het jaar t-1 

en de verrekening van de nacalculatie uit het jaar t-1, uiterlijk op 1 juli van het jaar waarvoor 
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die voorlopige afkoopsom geldt. Van deze nota gaat een afschrift naar het Waarborgfonds, 

die voor de financiële afwikkeling namens de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars 

zorg draagt. 

2.  Het Waarborgfonds betaalt, namens het Verbond elk jaar conform artikel 3 de voorlopige 

afkoopsom uit het jaar t(t) inclusief verrekening van de nacalculatie uit het jaar t-1, voor 1 

september aan het College. 

3.  Bij niet tijdige betaling van de nota zijn de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars, 

naar rato van hun deelnemerspercentage, een rentevergoeding verschuldigd overeenkomstig 

de wettelijke rente te rekenen vanaf het moment dat het bedrag betaald had moeten zijn.  

4.  Na betaling van de volgens artikel 3 vastgestelde voorlopige afkoopsom(t) inclusief 

verrekening van de nacalculatie (t-1) door het Verbond aan het College, zijn de deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars niets meer verschuldigd aan het College uit hoofde van de 

verplichting tot betaling van de afkoopsom voor het betreffende jaar. 

 

Artikel 5 

1.  Het verschuldigde deel van de afkoopsom per deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar 

wordt berekend op grond van het aandeel van de desbetreffende 

aansprakelijkheidsverzekeraar in de totale omslag van het Waarborgfonds Motorverkeer 

gerelateerd aan in artikel 3 genoemde afkoopsom voor het betreffende jaar en op grond van 

het aandeel van de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar in het totale premie-

inkomen algemene aansprakelijkheid gerelateerd aan de in artikel 3 genoemde afkoopsom 

voor het betreffende jaar. 

2.  Het Verbond stuurt uiterlijk voor 15 juli via het Waarborgfonds Motorverkeer de deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars een nota voor het door hen verschuldigde deel van de 

afkoopsom.  

3.  De deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars zijn verplicht de door hen verschuldigde 

afkoopsom van de in het tweede lid genoemde nota uiterlijk 25 augustus via het 

Waarborgfonds Motorverkeer aan het Verbond te betalen. 

4.  Bij niet tijdige betaling van deze nota zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars het Verbond 

een rentevergoeding verschuldigd overeenkomstig de wettelijke rente op grond van artikel 6: 

119 BW te rekenen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn.  

 

Artikel 6 

Het Verbond regelt dat het Waarborgfonds Motorverkeer zich namens het Verbond belast met de 

berekening en de inning van de betalingen van de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars 

aan het Verbond en met de feitelijke betaling namens het Verbond van de totale afkoopsom aan 

het College. 

 

Artikel 7  

1.  Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar; ze vangt aan op 1 januari 2011 om 0.00 

uur en eindigt op 31 december 2014 om 24.00 uur. 

2.  Wanneer (een der) partijen door een wetswijziging geen uitvoering meer kan geven aan het 

onderhavige convenant en het rekenmodel regresrecht AWBZ vervalt het convenant van 

rechtswege. Ter uitvoering van artikel 65b, derde lid AWBZ treden partijen vervolgens in 

overleg over een voortzetting van het convenant in aangepast vorm.  

3.  De overeenkomst heeft betrekking op de schadeveroorzakende feiten welke zich gedurende 

de looptijd van de overeenkomst voordoen.  

 

Artikel 8 

In 2013 zullen het College en het Verbond deze overeenkomst evalueren en met elkaar in overleg 
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treden over de voorwaarden voor voortzetting hiervan.  

 

Artikel 9 

1. Geschillen tussen partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd 

aan een hiervoor in te stellen geschillencommissie. De geschillencommissie zal bestaan uit 

drie leden: een lid te benoemen door het Verbond, een lid te benoemen door het College en 

een onafhankelijk lid als voorzitter te benoemen door het lid van het Verbond en het lid van 

het College gezamenlijk. De uitspraak van de geschillencommissie is voor partijen bindend.  

2.  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud op  

 

 

 

 

 

__________________________      _____________ 

 

College voor zorgverzekeringen Verbond van Verzekeraars 

  

 

 

 

 

 

 H.B.M. Grobbink,  R.R. Latenstein van Voorst MBA  

 Lid Raad van Bestuur Voorzitter 
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Algemene toelichting op het convenant tussen het College voor zorgverzekeringen en 

het Verbond van Verzekeraars over de collectieve afkoop regres AWBZ 2011 – 2014 

 

1.  Inleiding 

Op 1 juli 1999 is het regresrecht in de AWBZ ingevoerd. Dit regresrecht is de bevoegdheid 

om de kosten van een uitkering of verstrekking te verhalen op degene door wiens 

onrechtmatig handelen de verzekerde genoodzaakt werd AWBZ-zorg in te roepen. De wet 

legt deze bevoegdheid primair neer bij de zorgverzekeraars die de AWBZ uitvoeren. Voorts 

geeft de wet het College de mogelijkheid om met de aansprakelijkheidsverzekeraars een 

overeenkomst te sluiten over een afkoopsom voor de te verwachten schadelast. De wet 

voorziet daarbij in een "opt-out" constructie. Dat wil zeggen dat zorgverzekeraars het College 

te kennen kunnen geven dat zij zelf het hun bij wet toegekende regresrecht wensen uit te 

oefenen. 

Het College heeft gebruik gemaakt van de in de wet opgenomen mogelijkheid om met 

verzekeraars een overeenkomst te sluiten inzake het collectief afkopen van het regresrecht 

AWBZ. Hiertoe is in 1999 met het Verbond mede de aansprakelijkheidsverzekeraars 

vertegenwoordigend, een convenant gesloten. Partijen hebben dit gedaan in de overtuiging 

dat dit tot aanzienlijke besparingen leidt in kosten en administratieve inspanningen ten 

opzichte van de situatie dat het regresrecht op individueel gevalsniveau moet worden 

uitgeoefend. In vervolg op de convenanten van 1999-2002, 2002-2006 en 2007-2010 is het 

voorliggende convenant tot stand gekomen. Dit convenant regelt de afkoopsom regresrecht 

AWBZ voor de jaren 2011 tot en met 2014. 

 

Het gevolg van het tot stand komen van dit convenant is dat alle verplichtingen tot 

schadevergoeding van de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars aan de 

zorgverzekeraars ter zake van schadeveroorzakende feiten die zich voordoen tijdens de 

looptijd van het convenant vervallen. In plaats daarvan zijn de deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars een afkoopsom verschuldigd. Het is niet zo dat wanneer een 

deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar zijn verplichtingen ingevolge het convenant niet 

nakomt, dat feit tot gevolg heeft dat het regresrecht van de zorgverzekeraars weer zou 

herleven. Door het sluiten van dit convenant hebben de zorgverzekeraars namelijk niet meer 

de mogelijkheid regres te nemen op convenantdeelnemers voor schadelasten AWBZ als 

gevolg van schadeveroorzakende feiten welke zich voordoen in de jaren dat dit convenant 

geldt. 

 

Het niet zelf het regresrecht willen uitoefenen, alsmede het al dan niet ondertekenen van het 

convenant door de aansprakelijkheidsverzekeraars, geldt voor de gehele duur van het 

convenant. Het Verbond en het College werken ieder jaar de wijzigingen in het bestand van 

zorgverzekeraars en van de aansprakelijkheidsverzekeraars bij op basis van de gegevens 

per 1 januari van het betreffende jaar De zorgverzekeraars en de aansprakelijkheids-

verzekeraars zullen de bijgewerkte lijsten ontvangen.  

 

2.  Dekking regres door Convenant en overig 

Het draagvlak voor dit convenant is groot, zowel van de kant van de zorgverzekeraars als 

van kant van de aansprakelijkheidsverzekeraars. Van de zorgverzekeraars heeft 100 %, 

uitgedrukt in aantal AWBZ-verzekerden, het College aangegeven niet zelf het regresrecht te 

willen uitoefenen. In bijlage 1a is een lijst opgenomen van alle zorgverzekeraars. Van de 

aansprakelijkheidsverzekeraars is 97 % deelnemer aan het convenant, dit zijn de 

motorrijtuigverzekeraars en de algemene aansprakelijkheidsverzekeraars en 
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transportverzekeraars tezamen. De bijlage 2a geeft een overzicht gegeven van deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars. 

Vanwege de hoge draagvlakpercentages wordt het grootste deel van de regreskosten AWBZ 

via het convenant opgebracht. Het resterende deel van deze kosten zal evenwel op een 

andere wijze opgebracht moeten worden . Het gaat daarbij vooral om aansprakelijkheids-

verzekeraars die geen deelnemer zijn aan dit convenant.  

 

In die gevallen waar er nog sprake is van individueel regres zijn aansprakelijkheids-

verzekeraars op geen enkele wijze betrokken bij een collectieve afkoop van het regresrecht. 

Bij deze gevallen zal er dan dus op individueel gevalsniveau regresrecht uitgeoefend dienen 

te worden op grond van de wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De Nederlandse 

Zorgautoriteit zal toezien op uitvoering van dit regresrecht door de zorgverzekeraars  

 

3.  Toelichting branches 

In artikel 1 wordt geregeld welke schadeverzekeraars onder het convenant vallen. Dit zijn alle 

schadeverzekeraars die vallen onder één van de branches, genoemd in de bij de Wet op het 

financieel toezicht behorende Bijlage branches 1,2, 10A tot en met 13. Waarbij 1 Ongevallen, 

2. Ziekte, 10A aansprakelijkheid motorrijtuigen; 10B Aansprakelijkheid wegvervoer; 11 

Aansprakelijkheid luchtvervoer; 12 Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen; 13 Algemene 

aansprakelijkheid is. 

 

4.  Omvang van de afkoopsom 

Artikel 3 regelt de omvang van de afkoopsom voor alle deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars tezamen en de jaarlijkse vaststelling van de afkoopsom voor 

de duur van het convenant. Daarbij is de afkoopsom het bedrag van de volledige 

schadelasten ten gevolge van schadeveroorzakende feiten in een bepaald jaar, dat op grond 

van de AWBZ zou kunnen worden verhaald.  

Het rekenmodel dat is ontwikkeld ter benadering van de reële schadelasten op grond van het 

regresrecht AWBZ (zie bijlage 3) wordt mede gebruikt ter vaststelling van de jaarlijkse 

afkoopsom. Het rekenmodel kan op verzoek van convenantpartijen aangepast worden indien 

de inspanning hiervoor het verwachte eindresultaat voldoende beïnvloedt.  

 

5.  Toelichting toezicht door Nederlandse Zorgautoriteit 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) houdt (onder andere op grond van artikel 16 van de 

Wet Marktordening Gezondheidszorg) toezicht op alle individuele zorgverzekeraars, de 

zorgkantoren en het Centraal Administratie Kantoor. 

De taak van de NZA is het beoordelen op het niveau van de individuele zorgverzekeraars of 

er sprake is van een rechtmatige uitvoering van de AWBZ, of het financiële beheer ordelijk 

en controleerbaar is, en/of de ontvangsten en de uitgaven rechtmatig zijn. Hij beoordeelt 

daarbij bijvoorbeeld de opgegeven lasten en baten (waaronder de baten uit regres), de 

aantallen ingeschreven verzekerden en de zorgcontractering in het licht van de toepasselijke 

regelgeving. Hij brengt jaarlijks een samenvattend rapport uit over de rechtmatigheid en 

doelmatigheid van de uitvoering van de AWBZ en de daarop gebaseerde regelgeving. 

 

6. Toelichting berekening aandeel aansprakelijkheidsverzekeraars 

 De berekening van de verschuldigde afkoopsom per deelnemende aansprakelijkheids-

verzekeraar wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds is 

op grond van haar overeenkomst met het Verbond tevens belast met de inning van de 

betalingen van de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars, en met de feitelijke betaling 

namens het Verbond van de afkoopsom aan het College. Deze betaling, in eerste instantie 
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via het Verbond en het Waarborgfonds vindt zijn grondslag in praktische overwegingen en 

laat onverlet de individuele aansprakelijkheid van de deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars jegens het College voor de door hen verschuldigde 

afkoopsom bij niet of niet tijdige betaling namens het Verbond. Na verrekening van de 

definitieve afkoopsom door het Verbond aan het College zijn de deelnemende 

aansprakelijkheidsverzekeraars niets meer verschuldigd aan het College uit hoofde van de 

verplichting tot betaling van de afkoopsom voor het betreffende jaar. 

 

7. Toelichting tijdpad 

In onderstaande tabel is voor elk jaar dat binnen dit convenant valt, aangegeven op welk 

moment overleg tussen partijen nodig is en welke actie van welke partij wordt verlangd. 

  

Jaarlijks te ondernemen acties 

Januari 

Bijwerken deelnemerslijsten door College en Verbond 

April/Mei/juni/  

Overleg College en Verbond over vaststelling van  

a. Definitieve afkoopsom t-1 en daarmee ook de 

nacalculatie t-1 

b. Voorlopige afkoopsom t 

 

Aan de hand van: 

1. Draagvlak  

a, gegevens van College*  

b1 gegevens van WBF* 

b2 gegevens van Verbond* 

2. Praktijkpercentage 

3. Theoretisch regresbedrag  

1 mei  

Het College krijgt van het Verbond voor 1 mei van elk 

jaar een opgave voorzien van een mededeling van de 

(externe) accountant dat de factor b1 (uit het jaar t-1) 

en de factor b2 (uit het jaar t-2) zijn afgeleid uit een 

door de accountant gecontroleerde administratie.  

Uiterlijk 1 juli 

Het College stuurt het Verbond een nota voor de 

afkoopsom 

Uiterlijk 15 juli  

Waarborgfonds verstuurt namens het Verbond de 

nota's voor de afkoopsom per deelnemer in het 

convenant. 

Uiterlijk 25 augustus  

Deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars betalen 

hun afkoopbedrag aan het Waarborgfonds. 

1 september 

Het Waarborgfonds betaalt, namens het Verbond, de 

afkoopsom aan het College. 

 

*Er worden de op dat moment meest recente gegevens gebruikt voor de berekeningen van 

de draagvlakpercentages. Voor de zorgverzekeraars gaat het daarbij om gegevens op  
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1 januari van het betreffende jaar. Bij de aansprakelijkheidsverzekeraars gaat het dan om 

complete jaargegevens van het voorgaande jaar. 
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Bijlagen 

 

1.   Zorgverzekeraars die het College te kennen hebben gegeven hun regresrecht over 

te dragen aan het College voor de duur van het convenant collectieve afkoop 

regresrecht AWBZ 2011 – 2014 

 

 

Alle zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub b, van de AWBZ. 
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2.   Verzekeringsmaatschappijen die deelnemen aan het convenant collectieve afkoop 

regresrecht AWBZ 2011 – 2014 

 

ABN AMRO Schadeverzekering N.V. 

Postbus 10085, 8000 GB ZWOLLE 

 

Achmea Schadeverzekeringen N.V (ook FBTO, Avéro, Centraal Beheer, Interpolis) 

Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn 

 

AEGON Schadeverzekering N.V. 

Postbus 6, 2501 AC Den Haag 

 

Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. 

Postbus 50, 4330 AB Middelburg 

 

Allianz Global Corporate & Specialty (per 23.12.2011) 

Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam 

 

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. (ook Allsecur en Orion Direct Nederland) 

Postbus 64, 3000 AB Rotterdam 

 

Amlin Corporate Insurance 

Postbus 2190, 1180 ED Amstelveen 

 

Ansvar Verzekeringsmaatschapij N.V. (ook Neerlandia van 1880) 

Postbus 90386, 1006 BJ Amsterdam 

 

ASR Basis ziektekostenverzekeringen N.V. (ook ASR aanvullende 

ziektekostenverzekeringen en Europeesche Verzekeringen) 

Postbus 42, 3800 AA Amersfoort 

 

Bovemij, N.V. Schadeverzekering-Maatschappij 

Postbus 7110, 6503 GP Nijmegen 

 

Centramed B.V., Onderlinge Waarborgmaatschappij 

Postbus 191, 2270 AD Voorburg 

 

Chartis Europe S.A., Netherlands 

KP v.d. Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam 

 

Chubb Insurance Company 

Wegalaan 43, 2132 JD Hoofddorp 

 

Delta Lloyd Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. (ook OHRA Schadeverzekeringen 

N.V. en Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.) 

Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam 

 

Generali schadeverzekering maatschappij n.v. 

Postbus 1888, 1110 CL Diemen 
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Goudse schadeverzekeringen N.V. 

Postbus 9, 2800 MA Gouda 

 

HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 

Postbus 925 3000 AX Rotterdam 

 

I.I.S. (ING Insurance Services) 

Pr. Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag 

 

Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. 

Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer 

 

Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. 

Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer 

 

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. 

De Eenhoorn 2, 8932 NX Leeuwarden 

 

London Verzekeringen N.V. 

Postbus 95350, 1090 HJ Amsterdam 

 

Medirisk B.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de 

Gezondheidszorg 

Postbus 8409, 3503 RK Utrecht 

 

Mercator Verzekeringen N.V. 

Postbus 45, 4153 ZG Beesd 

 

Mercurius, N.V. Alg. Risico Verz. Maatschappij 

Langestraat 32, 3861 BN Nijkerk 

 

Nassau Verzekering Maatschappij N.V. 

Postbus 65, 3000 AB Rotterdam 

 

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. 

Postbus 90504 2509 LM Den Haag 

 

Nederlanden van Nu NV Schadeverzekering Maatschappij 

Postbus 1888, 1110 CL Diemen 

 

Noordhollandsche van 1816 N.V. Alg. Ver. Maatschappij 

Postbus 1, 1724 ZG Oudkarspel 

 

OVZ Verzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij 

Postbus 45, 4460 AA Goes 

 

Proteq Schadeverzekeringen N.V. 

Postbus 600, 1800 AP Alkmaar 
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Reaal Schadeverzekeringen N.V. 

Postbus 382, 1800 AJ Alkmaar 

 

RVS Schadeverzekering N.V. 

Postbus 225, 6710 DA Ede 

 

SOM U.A.., Onderlinge Verzekeringmaatschappij 

Meerndijk 11, 3454 HM De Meern 

 

Turien & Co Assuradeuren (ook Zurich Schadeverzekeringen) 

James Wattstraat 11, 1817 DC Alkmaar 

 

TVM, Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A., h.o.d.n. TVM Verzekeringen 

Postbus 130, 7900 AC Hoogeveen  

 

Univé Schade 

Postbus 607, 8000 AP Zwolle 

 

UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. 

Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen 

 

Verenigde Assurantiebedrijven (VAN) (ook Rialto verzekeringen, BAVAM) 

Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk 

 

VVAA Schadeverzekeringen nv 

Postbus 8153, 3503 RD Utrecht 

 

XL Insurance 

Postbus 75237, 1070 AE Amsterdam 

 

Zevenwouden U.A., Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij 

Postbus 14, 8440 AA Heerenveen 

 

ZLM U.A.,Onderlinge Verzekering Maatschappij 

Postbus 70, 4460 BA Goes 

Zurich Schade, Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag 

 

Zurich Insurance plc. Ned. bijkantoor 

Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag 
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3.   Beschrijving van het rekenmodel regresrecht AWBZ 

 

In deze bijlage wordt het rekenmodel regresrecht AWBZ op hoofdlijnen beschreven. Met dit 

rekenmodel berekent de projectgroep het theoretische regresbedrag AWBZ dat in de formule 

in artikel 3 van het convenant weergegeven is door de hoofdletter A. Het Verbond en het 

College hebben het rekenmodel in 2001 ontwikkeld en in 2006 geactualiseerd. De 

vereenvoudigingen van het rekenmodel die het Verbond en het College met ingang van het 

voorliggende convenant doorvoeren zijn ook in deze beschrijving opgenomen.  

 

Algemene beschrijving rekenmodel 

Het rekenmodel regresrecht AWBZ is een kostenmodel. Dit houdt in dat de basis hiervan 

gevormd wordt door een schatting van de totale AWBZ-kosten als gevolg van 

verkeersongevallen en andere categorieën ongevallen. Deze AWBZ-kosten betreffen in 

eerste instantie alle kosten, ongeacht of er een aansprakelijke partij is. Deze kosten zijn 

vervolgens beperkt tot dat deel dat naar schatting verhaalbaar is en waar er dus sprake is 

van een aansprakelijke partij.  

De regresgevallen in enig jaar worden in één keer afgekocht. Daarom is in het rekenmodel 

een prijs- en een rentecorrectie opgenomen waarmee op basis van een contante waarde 

berekening de toekomstige betalingen te berekenen naar de waarde van nu worden 

omgezet. De totale geschatte regreskosten AWBZ slaat de projectgroep om in een 

regresbedrag per geregistreerde verkeersgewonde zodat de projectgroep elk jaar, aan de 

hand van geactualiseerde aantallen verkeersgewonden en een geactualiseerde prijs, het 

theoretische regresbedrag kan herberekenen. 

 

Beschrijving naar hoofdonderdelen 

Het rekenmodel regresrecht AWBZ is opgebouwd uit de volgende basiselementen: 

1. AWBZ-kosten  

a. als gevolg van verkeersongevallen (WAM) 

b. als gevolg van andere categorieën dan WAM-ongelukken (AVB/AVP) 

2. Het schuldaansprakelijkheidpercentage  

3. Contante waarde: prijs en rente  

4. Het aantal verkeersgewonden  

 

AWBZ-Kosten ten gevolge van ongelukken 

a. Verkeersongelukken (WAM) 

In het rekenmodel zijn alle zorgaanspraken AWBZ meegenomen waarop een beroep gedaan 

kan worden na een ongeval. De raming van de ongevalkosten voor zorgaanspraken 

thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatie en de ziekenhuisverpleging langer dan 1 jaar is 

daarbij gebaseerd op de tweejaarlijkse opgaven van Consument en Veiligheid. Deze kosten 

worden gecorrigeerd voor de verwachte gemiddelde duur van het verblijf in een instelling. De 

kosten voor de overige relevante zorgaanspraken (verzameld onder de begrippen 

woonvormen en psychiatrie) heeft de projectgroep geraamd op basis van de gegevens uit 

het Jaarverslag van het CAK. 

Om de kosten voor de AWBZ-kas (het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten) te 

schatten, heeft de projectgroep een raming van de eigen bijdragen in mindering gebracht.  

 

b. niet-verkeersongelukken (AVB/AVP) 

Het rekenmodel hanteert een opslag op het hiervoor bij a. berekende bedrag voor ongevallen 

waarvan de schade niet onder de WAM valt. Deze opslag is vastgesteld op 1.456.085 euro 

volgens het prijspeil 2010. Bij het vaststellen van de opslag wordt rekening gehouden met de 
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prijsinflatie voor de AWBZ-sector en is ontleend aan andere toepassingen waarbij de 

verhouding WAM versus AVB/AVP betrokken is. Deze opslag vertegenwoordigt letselkosten 

ten gevolge van verkeersongevallen die onder de AVB vallen en letselkosten ten gevolge van 

niet-verkeersongevallen. De kosten van de niet-verkeersongevallen worden voor een deel 

gedekt door de AVP-verzekeringen. 

 

Schuldaansprakelijkheidpercentage verkeersgewonden 

Met het rekenmodel berekent de projectgroep de regreskosten AWBZ door van alle 

letselkosten AWBZ een zogenaamd schuldaansprakelijkheidpercentage te nemen. Dit 

percentage geeft aan voor welk deel van de verkeersgewonden de mogelijkheid tot verhaal 

van de AWBZ-kosten bestaat. Voor dat deel is er dus een aansprakelijke derde op wie, via 

de aansprakelijkheidsverzekeraar, de kosten verhaalbaar zijn. Dit percentage berekent de 

projectgroep eenmalig voor de duur van het convenant en is vastgesteld op 40%. 

 

Contante waardeberekening 

Het bedrag dat de projectgroep met het rekenmodel berekent, zijn de contant gemaakte 

kosten voor de AWBZ. Dit houdt in dat er rekening is gehouden met prijsinflatie van AWBZ-

zorgaanspraken en met een rentevoet.  

Bij de afkoop van het regresrecht is het van belang dat rekening wordt gehouden met het 

toekomstige kostenontwikkelingen in de zorg. Het model houdt bij de berekening van de 

kosten van zorg in de toekomst rekening met de prijsinflatie voor de AWBZ-sector. Deze ligt 

gewoonlijk hoger dan die van de consumentenprijsindex (CPI) vanwege enerzijds het hoge 

aandeel loonlasten in de totale kosten en anderzijds de lage arbeidsproductiviteitstijging in de 

zorg ten opzichte van de economie in zijn geheel.  

 

Daarnaast biedt de kapitaalmarkt de mogelijkheid om een bedrag te beleggen dat zal zijn 

gegroeid tot de omvang die in de toekomst nodig zal zijn om de AWBZ-zorg te betalen. Een 

bedrag dat in jaar t betaald wordt, heeft tot jaar t+n de mogelijkheid te groeien met de 

rentevoet die op de markt geldt. Dat houdt voor de aansprakelijkheidsverzekeraars in dat ze 

een bedrag betalen dat gezien deze rentevoet voldoende zal zijn om de zorg in jaar t+n te 

kunnen betalen. Voor de verschillende beleggingstermijnen gelden verschillende 

rentevoeten. Binnen het model wordt gerekend met een gewogen gemiddelde van de rente 

van drie verschillende termijnen, te weten 1 jaar, 3 tot 4 jaar en 'langstlopend'. De 

projectgroep heeft de rentevoeten ontleend aan zero couponrentes van De Nederlandse 

Bank. 

 

Het aantal verkeersgewonden 

De berekeningen met het rekenmodel regresrecht AWBZ leiden tot een bedrag per 

verkeersgewonde. De Projectgroep baseert zich voor een inschatting van de AWBZ-kosten 

op de categorie verkeersgewonden met ernstig letsel en ziekenhuisopname. De bron voor 

deze verkeersongevallen is het ongevallenbestand gemaakt door het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat op basis van de door de politie aangeleverde registratieformulieren. Deze 

ongevallenstatistiek met gegevens over slachtoffers, ernst van het ongeval, vervoerswijze en 

toedracht wordt door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 

jaarlijks beschikbaar gesteld. 

 

Nacalculatietraject  

3.a. De projectgroep berekent de Voorlopige Afkoopsom jaarlijks met het rekenmodel op basis 

van een voorlopige stand van het aantal verkeersgewonden in het betreffende jaar. Na afloop 

van het jaar berekent de projectgroep de Definitieve Afkoopsom op basis van het definitieve 



 

 

17 

Convenant collectieve afkoop regresrecht AWBZ 

aantal verkeersgewonden en de nieuwe prijsgegevens. Als het verschil met het voorlopig 

berekende regresbedrag groter of gelijk is aan € 100.000,- zal tot nacalculatie worden 

overgegaan 
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3.b. Beschrijving praktijkpercentage 

 

In de formule ter bepaling van de afkoopsom (artikel 3) wordt het theoretische regresbedrag 

(A) vermenigvuldigd met het zogenaamde praktijkpercentage (p). Met toepassing van dit 

percentage wordt het theoretische regresbedrag verlaagd naar een bedrag dat een 

inschatting geeft van wat de regresopbrengsten AWBZ zouden zijn als er geen collectieve 

afkoop zou bestaan. Deze correctie op het theoretisch haalbare regresbedrag is nodig om 

aansprakelijkheidsverzekeraars te voorzien van incentives voor intekening op het convenant. 

 

Omdat er weinig individuele regrespraktijk AWBZ bestaat zijn er geen representatieve 

gegevens beschikbaar voor het vaststellen van het praktijkpercentage.  

Ter indicatie van een mogelijke regrespraktijk AWBZ heeft de projectgroep tot en met het 

vorige convenant de gegevens ontleend aan de regrespraktijk in de Ziekenfondswet en vanaf 

2006 de Zorgverzekeringswet.  

Het praktijkpercentage van de Zorgverzekeringswet is onder andere door de introductie van 

de DBC’s steeds moeilijker te vergelijken met het praktijkpercentage van de AWBZ.  

Het Verbond en het CVZ hebben dan ook besloten om het praktijkpercentage voor het 

voorliggende convenant vast te stellen op basis van de praktijkpercentages van de afgelopen 

jaren. Dit leidt tot een praktijkpercentage van 67 procent.  
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Wettekst regresrecht AWBZ 

 

De volgende artikelen zijn onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

 

Hoofdstuk IXA. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht  

 

 

Artikel 65 

1. Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van geneeskundige verzorging of de 

kosten daarvan vervalt met ingang van de dag waarop en voor zover voor een verzekerde 

uit deze wet aanspraken voortvloeien gelijkwaardig aan die, welke aan genoemde 

overeenkomst kunnen worden ontleend. 

  

2. Een verzekeraar verlaagt voor alle verzekerden in gelijke mate en naar rato van het 

vervallen gedeelte van de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten de tarieven van 

gesloten en nieuw af te sluiten ziektekostenverzekeringsovereenkomsten. 

  

3.  De premie, welke degene wiens verzekering krachtens het bepaalde in het eerste lid 

geheel of gedeeltelijk is vervallen, heeft vooruitbetaald, wordt door de verzekeraar al naar 

gelang van het vervallen gedeelte der overeenkomst terugbetaald, onder aftrek van ten 

hoogste 25 percent van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten. 

  

 

Artikel 65a 

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht 

aanspraak kan maken ter zake van een feit, dat aanleiding geeft tot het verlenen van zorg, 

bedoeld in artikel 6, dan wel zorg die is bekostigd ingevolge artikel 44, eerste lid, onderdelen 

a en b, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die de verzekerde krachtens deze wet 

heeft. 

 

 

Artikel 65b 

1. Behoudens toepassing van het derde lid, eerste volzin, heeft een zorgverzekeraar voor de 

krachtens deze wet gemaakte kosten verhaal op degene, die in verband met het in artikel 

65a bedoelde feit jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is 

verplicht, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor deze bij het ontbreken van de 

aanspraken krachtens deze wet naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd 

met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de 

aansprakelijke persoon jegens de verzekerde naar burgerlijk recht is gehouden. 

  

2. Voor zover de geldswaarde van de in het eerste lid bedoelde verleende zorg niet kan 

worden vastgesteld, wordt deze bepaald op een geschat bedrag. Onze Minister kan 

hieromtrent nadere regels stellen. 

  

3.  Het College zorgverzekeringen kan met verzekeraars een overeenkomst sluiten 

inhoudende een door die verzekeraars aan het College zorgverzekeringen te betalen 

afkoopsom voor de voor de komende periode te verwachten schadelast tengevolge van 

de schadeplichtigheid van diens verzekerden ingevolge het eerste lid. De overeenkomst 

heeft geen betrekking op de schadelast van een zorgverzekeraar die voor de aanvang 

van de onderhandelingen over de bedoelde overeenkomst aan het College 
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zorgverzekeringen te kennen heeft gegeven van zijn bevoegdheid in het eerste lid gebruik 

te maken. Het College zorgverzekeringen stelt voor aanvang van de periode waarvoor 

een afkoopsom is overeengekomen, zorgverzekeraars op de hoogte van de 

totstandkoming van bedoelde overeenkomst. 

  

 

Artikel 65c 

1. Indien de verzekerde in dienstbetrekking werkzaam is, geldt artikel 65b, ten aanzien van 

de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte werkgever van de verzekerde, 

onderscheidenlijk ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding 

verplichte persoon, die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde 

jegens wie naar burgerlijk recht verplichting tot schadevergoeding bestaat, slechts indien 

het feit als genoemd in artikel 65a is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van die 

werkgever onderscheidenlijk persoon. 

  

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt mede als werkgever beschouwd de inlener, 

bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990. 

 

 

Artikel 65d 

1. Een zorgverzekeraar kan van hem, die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, opzettelijk 

aanspraken als verzekerde bij hem doet gelden onderscheidenlijk deed gelden, alsmede 

van hem, die daaraan opzettelijk zijn medewerking verleent onderscheidenlijk heeft 

verleend, geheel of gedeeltelijk het bedrag vorderen van de zorg of van de vergoedingen 

die hem te veel of ten onrechte zijn verleend. Voor zover de geldswaarde van de in de 

eerste volzin bedoelde zorg niet vaststaat, kan deze worden vastgesteld op een geschat 

bedrag. 

  

2.  Het besluit tot terugvordering levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede 

Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

  

3.  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

betreffende de in het eerste lid bedoelde terugvordering. 

 

 


