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E.F. Verheul1

Verjaring en het ontstaan van schade

NTBR 2020/32

Ruim vijfentwintig jaar na de ingrijpende herziening 
van het verjaringsrecht bestaat er nog altijd veel 
discussie en onduidelijkheid over het precieze aan-
vangsmoment van de verjaringstermijn voor rechts-
vorderingen tot vergoeding van schade. Deze bijdrage 
richt zich op een van die onduidelijkheden, namelijk 
de vraag of de subjectieve verjaringstermijn van een 
rechtsvordering tot vergoeding van schade reeds kan 
aanvangen voordat schade is ontstaan.

1. Inleiding

In 1994 schreef Ewoud Hondius dat het bij verjaringspro-
blemen niet alleen om een kwestie van termijnen gaat, 
maar vooral ook om het tijdstip waarop de termijn begint 
te lopen.2 Dat er veel waarheid in die opmerking zit, blijkt 
reeds uit het feit dat er ook ruim vijfentwintig jaar na de 
ingrijpende herziening van het verjaringsrecht nog altijd 
veel discussie en onduidelijkheid bestaat over het precieze 
aanvangsmoment van de verjaringstermijn voor rechtsvor-
deringen tot vergoeding van schade. Ik concentreer me in 
deze bijdrage op een van die onduidelijkheden, namelijk de 
vraag of de subjectieve verjaringstermijn van een rechts-
vordering tot vergoeding van schade reeds kan aanvangen 
voordat schade is ontstaan. In de literatuur lijkt een toene-
mend aantal auteurs zich op het standpunt te stellen dat dit 
mogelijk is, namelijk in het geval dat de benadeelde voor dat 
moment reeds bekend is met de schade en de aansprake-
lijke persoon.3 Uit het recent gewezen arrest Achmea/Vivat 
blijkt dat de Hoge Raad daarentegen vasthoudt aan de door 
hem geformuleerde regel dat het ontstaan van de schade 
een harde ondergrens vormt voor de aanvang van de sub-
jectieve verjaringstermijn, zodat de verjaringstermijn op 
zijn vroegst kan gaan lopen op het moment van opeisbaar-
heid.4 In het arrest Achmea/Vivat besteedt de Hoge Raad ook 
aandacht aan de vraag hoe deze regel zich verhoudt tot zijn 
eigen rechtspraak over zogenoemde voortdurende of door-
lopende schade.5 Op grond van die rechtspraak loopt een 
eenmaal aangevangen verjaringstermijn namelijk mede 
‘voor de vordering tot vergoeding van schade waarvan de 

1 Citeerwijze: E.F. Verheul, ‘Verjaring en het ontstaan van schade’, NTBR 
2020/32, afl. 7. Mr. E.F. Verheul is als universitair docent verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en als wetenschappelijk medewerker aan Wijn 
& Stael Advocaten. De auteur dankt mr. D.F.H. Stein voor de waardevolle 
discussie gedurende de totstandkoming van deze bijdrage.

2 E.H. Hondius, Het verjaarde recht, Utrecht: Universiteit Utrecht 1994, p. 8.
3 Zie bijv. J.L. Smeehuijzen, ‘De relatieve verjaringstermijn na het “Sael-

man-arrest”’, WPNR 2004/6572, p. 256-257, C.E. du Perron in diens noot 
onder HR 3 december 2010, NJ 2012/196 (X/Bemoti c.s.), A.C. van Schaick, 
‘Het glibberige pad van de verjaring van de regresvordering’, NTBR 2012/55, 
p. 420-430 en M.R. Hebly, ‘Verjaring van schadevergoedingsvorderingen 
bij toekomstige schade’, in: D.F.H. Stein, V. Tweehuysen & S.E. Bartels (red.), 
Verjaring, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 112-113.

4 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.4.2.
5 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.7.

benadeelde redelijkerwijs kon verwachten dat hij die als 
gevolg van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis zou 
kunnen gaan lijden, omdat in zoverre sprake is van afzon-
derlijke elementen van de reeds ingetreden schade.’6

Ik geef hierna in paragraaf 2 eerst een korte weergave van 
het arrest Achmea/Vivat. Vervolgens ga ik in paragraaf 3 in 
op de kritiek in de literatuur op de regel dat voor de aan-
vang van de subjectieve verjaringstermijn vereist is dat de 
schadevergoedingsvergoedingsvordering opeisbaar is. In 
paragraaf 4 analyseer ik hoe deze eis zich verhoudt tot de 
regel dat de verjaringstermijn wél reeds kan gaan lopen 
voor – kort gezegd – toekomstige voorzienbare schade als 
gevolg van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis. In 
paragraaf 5 ga ik in op de betekenis van deze regel voor re-
gressituaties. Omdat rechtsvergelijking in een bijdrage voor 
Ewoud Hondius niet kan ontbreken, betrek ik hierin het 
Duitse en het Oostenrijke recht, waar een vergelijkbare dis-
cussie speelt.

2. Het arrest Achmea/Vivat

Het arrest Achmea/Vivat heeft betrekking op een geschil 
tussen verzekeraars dat het gevolg is van de gebrekkige be-
handeling van een patiënt in een ziekenhuis in de periode 
tussen 1989 en 1998.7 Het ziekenhuis was tot 1 april 1990 
verzekerd bij (een rechtsvoorganger van) Vivat en vanaf 
1 april 1990 bij (een rechtsvoorganger van) Achmea. Vivat 
heeft de schade van de patiënt als gevolg van de gebrekkige 
behandeling in gedeelten vergoed: op 15 juni 2001 is een 
voorschot op de schadevergoeding betaald van € 11.345,-, 
op 24 oktober 2005 een voorschot op de schadevergoeding 
van € 100.000,- en op 11 mei 2006 een slotuitkering van 
€ 213.655,-. Vervolgens heeft Vivat op 6 mei 2011 Achmea 
aangesproken tot betaling van het bedrag van de slotuit-
kering, vermeerderd met wettelijke rente (€ 305.103,40) en 
de verjaring gestuit. Vivat heeft deze vordering gegrond op 
het feit dat de schade van de patiënt is ontstaan tijdens de 
looptijd van de door het ziekenhuis met Achmea gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering en om die reden is gedekt 
onder de polis van Achmea. Omdat deze polis dekking 
biedt, biedt de polis van Vivat geen dekking, zodat Achmea 
op grond van art. 7:691 lid 3 BW ten volle draagplichtig is 
voor het bedrag van € 305.103,40. Achmea heeft zich vervol-
gens – onder meer – op het standpunt gesteld dat deze vor-
dering is verjaard, aangezien de verjaring als gevolg van de 
eerste deelbetaling is gaan lopen voor de gehele door Vivat 
vergoede schade, zodat de verjaring reeds op 15 juni 2001 
is aangevangen.

6 Zie bijv. HR 24 mei 2002, NJ 2003/268 (Van Hout/Staat), rov. 3.8, HR 10 sep-
tember 2010, NJ 2012/195, m.nt. C.E. du Perron (Scheele/BVLJ), rov. 3.5 en 
HR 6 april 2012, NJ 2016/196 (ASR/Achmea), rov. 3.7.2.

7 Zie voor een weergave van de feiten HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, 
RvdW 2020/635, rov. 2.2 en punt 1.2-1.15 van de conclusie van A-G Hartlief 
voor het arrest.

ArtikelenAfl. 7september 2020

T2_NTBR_2007_bw_V2C.indd   223T2_NTBR_2007_bw_V2C.indd   223 9/17/2020   2:57:43 PM9/17/2020   2:57:43 PM



224 Afl. 7 - september 2020 NTBR  2020/32

ArtikelenVERJARING EN HET ONTSTAAN VAN SCHADE

Zowel de rechtbank als het hof passeert dit verjaringsver-
weer. Het hof baseert dit oordeel op de redenering dat door 
de slotuitkering op 11 mei 2006 een zelfstandige regresvor-
dering is ontstaan, zodat voor die vordering ook een eigen 
verjaringstermijn is gaan lopen.8 In cassatie komt Achmea 
onder meer tegen dit oordeel op, omdat het hof aldus zou 
hebben miskend dat Vivat op 15 juni 2001 als gevolg van de 
eerste deelbetaling reeds bekend was met haar schade en de 
aansprakelijke persoon, zodat de verjaring ging lopen voor 
de gehele regresvordering. Op het eerste gezicht heeft dit 
verweer goede kans van slagen. In het arrest ASR/Achmea 
oordeelde de Hoge Raad namelijk dat de verjaringstermijn 
van een rechtsvordering tot vergoeding van schade (waar-
onder ook een regresvordering wordt begrepen), weliswaar 
pas aanvangt op het moment van opeisbaarheid van die vor-
dering, maar dat dit niet wegneemt ‘dat een verjaringster-
mijn die op de voet van art. 3:310 lid 1 is gaan lopen, mede 
geldt voor de vordering tot vergoeding van schade waarvan 
de benadeelde redelijkerwijs kon verwachten dat hij die als 
gevolg van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis zou 
kunnen gaan lijden, omdat in zoverre sprake is van afzon-
derlijke elementen van de reeds ingetreden schade.’9 Op 
grond van deze passage uit het arrest ASR/Achmea conclu-
deert A-G Hartlief dan ook dat het cassatiemiddel slaagt, 
omdat het hof deze regel over het hoofd heeft gezien.10

De Hoge Raad komt echter tot een ander oordeel. Hij be-
gint met een herhaling van zijn oordeel uit het arrest ASR/
Achmea, dat inhoudt dat de subjectieve verjaringstermijn 
van art. 3:310 lid 1 BW niet eerder een aanvang kan nemen 
dan op het moment dat de schadevergoedingsvordering 
opeisbaar is geworden.11 Vervolgens stelt hij vast dat een 
regresvordering als bedoeld in art. 7:961 lid 3 BW ontstaat 
op het moment dat een verzekeraar de schade aan de ver-
zekerde vergoedt voor meer dan zijn deel.12 Hieruit leidt de 
Hoge Raad af dat met iedere deelbetaling een afzonderlijke 
regresvordering ontstaat, waarvoor ook een eigen verja-
ringstermijn gaat lopen.13 Vervolgens merkt de Hoge Raad 
nog op dat dit niet anders wordt door de hiervoor reeds ge-
noemde passage uit het arrest ASR/Achmea:

“Opmerking verdient nog dat, zoals volgt uit hetgeen 
hiervoor in 3.6.2 is overwogen, voor een regresvordering 
uit hoofde van art. 7:961 lid 3 BW niet geldt wat in het 
arrest ASR/Achmea aan het slot van rov. 3.7.2 is over-
wogen. Die overweging – waarin wordt verwezen naar 
HR 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3686 en HR 
10 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7041 – brengt 
tot uitdrukking dat indien reeds daadwerkelijk schade 

8 Zie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8476,
rov. 5.4.

9 HR 6 april 2012, NJ 2016/196, rov. 3.7.2. Vgl. ook Van Schaick 2012, p. 427, 
die uit de desbetreffende passage afleidt dat de verjaringsdiscussie in ASR/
Achmea geheel anders zou hebben uitgepakt bij deelbetalingen.

10 Zie punt 3.16 van de conclusie van A-G Hartlief voor HR 15 mei 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635 (Achmea/Vivat).

11 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.4.2.
12 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.4.3.
13 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.6.2.

is geleden, zodat een opeisbare schadevergoedingsvor-
dering bestaat, die vordering mede omvat de toekom-
stige schadeposten die als afzonderlijke elementen van 
dezelfde doorlopende schade moeten worden gezien, en 
voorzienbaar zijn. Ook voor die schadeposten bestaat 
dan dus reeds een opeisbare vordering tot schadevergoe-
ding. Die overweging ziet dan ook niet op een rechtsvor-
dering die nog niet is ontstaan.”14

Op deze passage kom ik in paragraaf 4 en 5 uitgebreider 
terug. Ik ga hierna eerst in op de bevestiging van de regel 
dat de subjectieve verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW 
niet eerder een aanvang kan nemen dan op het moment dat 
de schadevergoedingsvordering opeisbaar is geworden.

3. Het ontstaan van schade als impliciet 
vereiste voor de aanvang van de subjectieve 
verjaringstermijn

Het arrest Achmea/Vivat maakt in de eerste plaats duide-
lijk dat de Hoge Raad vasthoudt aan zijn oordeel uit het 
arrest ASR/Achmea dat de opeisbaarheid van de schade-
vergoedingsvordering (die met het ontstaan van schade op 
grond van art. 6:38 BW in beginsel gegeven is), een harde 
ondergrens vormt voor het begin van de subjectieve verja-
ringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. In Duitsland is dit ver-
eiste sinds 2002 uitdrukkelijk in de wet neergelegd, maar 
werd het voordien ook reeds afgeleid uit de eis dat de be-
nadeelde bekend moet zijn met de schade en de aanspra-
kelijke persoon.15 In Oostenrijk was de kwestie lange tijd 
erg omstreden, maar sinds 1995 wordt door rechtspraak en 
literatuur eveneens aangenomen dat in de eis dat de bena-
deelde bekend moet zijn met de schade en de aansprakelijke 
persoon besloten ligt dat schade is ontstaan.16

In de Nederlandse literatuur is een toenemend aantal au-
teurs echter kritisch over deze eis.17 Deze kritiek is driele-
dig. In de eerste plaats wordt aangevoerd dat art. 3:310 lid 1 
BW de opeisbaarheid van de vordering uitdrukkelijk niet als 
vereiste stelt, zodat sprake zou zijn van een welbewuste af-
wijking van art. 3:313 BW.18 Ten tweede wordt aangevoerd 
dat de benadeelde reeds voor het moment dat de schade is 
geleden onder omstandigheden wel degelijk in staat kan 
zijn om een rechtsvordering tot vergoeding van schade in te 
stellen, omdat het mogelijk is om op de voet van art. 6:105 
BW vergoeding van toekomstige schade te vorderen, zodat 
ook verwacht mag worden dat de benadeelde gebruikmaakt 

14 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.7.
15 Zie BGH 8 oktober 1957, NJW 1957, 1926, RGRK-BGB/Kreft 1959, § 852 BGB, 

Rn. 1 en Staudinger/Schäfer 1986, § 852 BGB, Rn. 5.
16 Zie OGH 19 december 1995, zaaknr. 1Ob621/95, Klang/Vollmaier 2012, § 

1489 ABGB, Rn. 20 en Schwimann & Kodek/Mader & Janisch 2016, § 1489 
ABGB, Rn. 10. Zie voor een overzicht van de discussie uitgebreid N. Brand-
stätter, Verjährung und Schaden, Wien: Manz 2017, p. 87-98.

17 Zie de auteurs genoemd in voetnoot 3.
18 Zie J.L. Smeehuijzen, ‘Ongelukkig HR 6 april 2012 (verjaring bij hoofde-

lijkheid) illustreert behoefte aan duidelijk normatief perspectief op verja-
ringsrecht’, Verkeersrecht 2012/130, p. 445 en p. 447 en Van Schaick 2012, 
p. 425-426.
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van die mogelijkheid.19 In de derde plaats zou deze eis niet 
te verenigen zijn met de regel dat de verjaringstermijn wel 
reeds kan lopen voor voorzienbare toekomstige schade, 
omdat die schade nog niet is ontstaan.20

Deze kritiek overtuigt naar mijn mening niet. Uit het feit dat 
art. 3:310 lid 1 BW de opeisbaarheid van de schadevergoe-
dingsvordering niet uitdrukkelijk als vereiste stelt, kan niet 
worden afgeleid dat de wetgever welbewust is afgeweken 
van de algemene regel van art. 3:313 BW, waarin de opeis-
baarheid wél als aanvangsmoment is opgenomen. Normaal 
gesproken is deze opeisbaarheid een geschikt moment voor 
de aanvang van de verjaringstermijn, omdat de vordering 
vanaf dat moment geldend kan worden gemaakt en van de 
schuldenaar vervolgens mag worden verwacht dat hij dit 
ook tijdig doet.21 Voor schadevergoedingsvorderingen geldt 
dat in mindere mate, omdat schadevergoedingsvorderingen 
doorgaans onverwacht ontstaan. Dat is de reden dat in veel 
landen is gekozen voor het bekendheidscriterium als aan-
vangsmoment, omdat aldus rekening wordt gehouden met 
situaties waarin de schadevergoedingsvordering weliswaar 
reeds is ontstaan, maar de benadeelde daarmee nog niet 
bekend is.22 Gelet op die achtergrond is het niet vreemd de 
bekendheid met de schade en de aansprakelijke persoon als 
een aanvullend vereiste ter bescherming van de benadeelde 
te begrijpen, dat is ingegeven door de bijzonderheid van 
schadevergoedingsvorderingen, maar voor het overige geen 
afbreuk doet aan het algemene opeisbaarheidsvereiste, 
omdat nog altijd geldt dat de opeisbaarheid het moment is 
waarop de vordering geldend kan worden gemaakt. Met an-
dere woorden: het bekendheidscriterium strekt er enkel toe 
het aanvangsmoment onder omstandigheden te verleggen 
naar een later moment dan het moment van opeisbaarheid, 
maar niet naar een eerder moment.23 In zoverre lijkt het mij 
terecht dat de Hoge Raad aanneemt dat in het vereiste van 
bekendheid met de schade en de aansprakelijke persoon be-
sloten ligt dat de schade is ontstaan.

Belangrijker is echter dat naar mijn mening van de bena-
deelde niet redelijkerwijze verlangd kan worden dat hij 
al voor het moment dat überhaupt schade is geleden een 

19 Zie J.L. Smeehuijzen, ‘De vijfjaarstermijn van art. 3:310 BW bij (i) de fout 
van een adviseur, (ii) regres bij hoofdelijkheid, (iii) toekomstige schade en 
(iv) onrechtmatige strafvervolging’, NTBR 2011/10, p. 83, Van Schaick 2012, 
p. 426 en Hebly 2020, p. 112-113.

20 Zie Smeehuijzen 2004, p. 257, J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring 
(diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2008, p. 231-232 en Smeehuijzen 
2011, p. 83.

21 Vgl. Asser/Sieburgh 6-II 2017, nr. 398, die spreekt van een leidend beginsel.
22 Zie F. Peters, ‘Die Kenntnis vom Schaden als Verjährungsvoraussetzung 

bei § 852 I BGB’, JZ 1983, p. 124. Vgl. ook A. Riedler, ‘Judikaturwandel in 
der Frage der Verjährung von Entschädigungsforderungen nach § 1489 
ABGB?’, ZVR 1993, p. 50.

23 Zo uitdrukkelijk BGH 8 oktober 1957, NJW 1957, 1926 ten aanzien van de 
met art. 3:310 lid 1 BW vergelijkbare § 852 BGB (oud), waarin het ontstaan 
van de schade evenmin als vereiste was opgenomen. Zie ook punt 11 van 
de conclusie van A-G De Vries Lentsch-Kostense voor HR 23 oktober 1998, 
NJ 2000/15, m.nt. A.R. Bloembergen.

rechtsvordering instelt.24 Weliswaar biedt art. 6:105 BW 
de mogelijkheid om vergoeding van toekomstige schade te 
vorderen, maar het gaat mij te ver om de benadeelde te ver-
plichten om, zo dit al mogelijk is,25 reeds voor het intreden 
van enige schade van die mogelijkheid gebruik te maken.26 
Reeds uit de tekst van de bepaling volgt dat de vergoeding 
van dergelijke schade met de nodige onzekerheden is om-
geven, zodat bezwaarlijk van de benadeelde kan worden 
verwacht dat hij genoegen neemt met een vergoeding van 
schade die – in de woorden van art. 6:105 BW – na afweging 
van goede en kwade kansen wordt begroot. Aldus kan niet 
worden gezegd dat de benadeelde al daadwerkelijk in staat 
is een rechtsvordering in te stellen die leidt tot volwaardige 
vergoeding van zijn schade. Art. 6:105 BW is geschreven 
voor gevallen ‘waarin de schade zich over een zekere tijds-
ruimte uitstrekt’ en heeft daarmee vooral situaties op het 
oog waarin reeds schade is geleden, maar periodiek ook nog 
nieuwe schade ontstaat, zoals bij een verminderd arbeids-
vermogen als gevolg van een ongeval.27 Het artikel beoogt 
voor die gevallen te voorkomen dat telkens bij het intreden 
van nieuwe schade ook opnieuw schadevergoeding zou 
moeten worden gevorderd. In gevallen waarin in het geheel 
nog geen schade is ingetreden, lijkt mij bepaald niet van-
zelfsprekend dat de rechter die schade reeds begroot en ligt 
het veeleer voor de hand dat de rechter de beslissing over de 
omvang van de schade uitstelt tot het moment dat daadwer-
kelijk schade wordt geleden. In de Duitse en Oostenrijkse li-
teratuur wordt er in dat verband terecht op gewezen dat het 
ook uit proceseconomisch oogpunt niet aanspreekt om van 
de benadeelde te verlangen dat hij reeds voor het moment 
dat de schade wordt geleden een rechtsvordering moet in-
stellen.28 Zeker wanneer men zou aannemen dat voor het 
begin van de verjaringstermijn niet eens vereist is dat reeds 
vaststaat dat de schade in de toekomst wordt geleden,29 zou 
de dreiging van verjaring tot gevolg kunnen hebben dat ze-
kerheidshalve reeds een rechtsvordering wordt ingesteld, 
terwijl de kans bestaat dat de schade nimmer zal intreden 
en de rechter om die reden niet gauw al zal overgaan tot de 
begroting van die schade.

24 Zie K. Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwir-
kungs- und Fatalfristen, Bern: Stämpfli 1975, p. 40, H. Koziol, ‘Schadener-
satznichtmeldung zur Sozialversicherung’, DRdA 1980, p. 32-33, Peters 
1983, p. 124 en F. Bydlinski, ‘Schadensentstehung und Verjährungsbeginn 
im österreichischen Recht’, in: E. Deutsch (red.), Festschrift für Erich Steffen 
zum 65. Geburtstag am 28. Mai 1995, Berlin: De Gruyter 1995, p. 74.

25 Zie D.F.H. Stein, ‘Verjaring van regresvorderingen en de “afzonderlijke 
elementen-leer”’, AV&S 2020, par. 3.2 (te verschijnen), die opmerkt dat 
art. 6:105 BW de begroting van de schade betreft en dat men daaraan pas 
toekomt als op zichzelf een schadevergoedingsvordering bestaat, waar-
voor het ontstaan van enige schade een vereiste is. Hier speelt de moeilijk-
heid dat art. 6:105 BW in feite het ontstaansmoment van de schade naar 
voren haalt (zie daarover hierna in paragraaf 4), zodat het in de kern gaat 
om de vraag of de benadeelde verplicht is daarvan gebruik te maken.

26 Zo ook Asser/Sieburgh 6-II 2017, nr. 411.
27 Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 365.
28 Zie Koziol 1980, p. 33, Peters 1983, p. 122, Bydlinski 1995, p. 71 en Staudin-

ger/Peters & Jacoby 2019, § 199 BGB, Rn. 47.
29 Zo bijv. Smeehuijzen 2012, p. 447, die genoegen neemt met een voldoende 

mate van zekerheid.
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4. De verjaring bij voorzienbare toekomstige 
schade

Het laatste kritiekpunt op de regel dat de subjectieve verja-
ringstermijn pas kan gaan lopen op het moment dat schade 
ontstaat, is dat deze eis zich niet goed zou verdragen met 
de regel dat een eenmaal aangevangen verjaringstermijn 
‘mede geldt voor de vordering tot vergoeding van schade 
waarvan de benadeelde redelijkerwijs kon verwachten 
dat hij die als gevolg van dezelfde schadeveroorzakende 
gebeurtenis zou kunnen gaan lijden, omdat in zoverre 
sprake is van afzonderlijke elementen van de reeds inge-
treden schade.’30 Kennelijk kan bij dergelijke schade na-
melijk wel reeds een verjaringstermijn gaan lopen voordat 
de desbetreffende schade is geleden. Soortgelijke kritiek 
wordt ook in de Duitse en Oostenrijkse literatuur geuit, 
zij het dat daaraan een tegenovergestelde gevolgtrekking 
wordt verbonden. Terwijl in de Nederlandse literatuur uit 
de mogelijkheid dat reeds een verjaringstermijn loopt ter 
zake van een rechtsvordering tot vergoeding van toekom-
stige schade wordt afgeleid dat het ontstaan van de schade 
bezwaarlijk een ondergrens voor de aanvang van de sub-
jectieve verjaringstermijn kan zijn, wordt in de Duitse en 
Oostenrijkse literatuur namelijk juist geconcludeerd dat 
een consequente doorvoering van de opeisbaarheidseis 
tot gevolg zou moeten hebben dat de verjaring ook steeds 
per schadepost gaat lopen, namelijk op het moment dat de 
desbetreffende schade wordt geleden.31 Een vergelijkbare 
opvatting is voor het Nederlandse recht met name door 
Bloembergen verdedigd.32

De vraag is dan ook hoe de regel dat een eenmaal aange-
vangen verjaringstermijn ook betrekking heeft op de voor-
zienbare toekomstige schade als gevolg van dezelfde scha-
deveroorzakende gebeurtenis dogmatisch moet worden 
verklaard. Eerder heb ik opgemerkt dat de constatering dat 
sprake is van afzonderlijke elementen van de reeds inge-
treden schade suggereert dat sprake is van één rechtsvor-
dering ter zake van de gehele schade, ten aanzien waarvan 
logischerwijs ook één verjaringstermijn loopt, maar dat 
de woorden dat een verjaringstermijn mede geldt voor de 
vordering tot vergoeding van – kort gezegd – voorzienbare 
toekomstige schade veeleer suggereren dat het gaat om 
afzonderlijke rechtsvorderingen, zij het dat de verjaring 
van de eerste rechtsvordering doorwerkt naar de overige 
rechtsvorderingen, waarbij de voorzienbaarheid dient als 
begrenzing van deze doorwerking.33

30 Zie hiervoor in voetnoot 20.
31 Zie Peters 1983, p. 121-125, Riedler 1993, p. 51, A. Panier, Der Grundsatz der 

Schadenseinheit, Frankfurt am Main: Peter Lang 2009, p. 198 e.v., Schwi-
mann & Kodek/Mader & Janisch 2016, § 1489 ABGB, Rn. 10 en Staudinger/
Peters & Jacoby 2019, § 199 BGB, Rn. 47.

32 Zie A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad (diss. 
Utrecht), Deventer: Kluwer 1965, nr. 95. Vgl. ook Asser/Rutten 4-I 1981, 
p. 474 en J. Spier, Sluipende schade, Deventer: Kluwer 1990, p. 24-25.

33 Zie E.F. Verheul, ‘Voortdurende gedragingen en de subjectieve verja-
ringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW’, NTBR 2020/17, p. 120.

In het arrest Achmea/Vivat geeft de Hoge Raad nu een na-
dere verklaring voor deze regel door middel van een uitleg 
van zijn overweging daarover in het arrest ASR/Achmea:

“Die overweging (…) brengt tot uitdrukking dat indien 
reeds daadwerkelijk schade is geleden, zodat een opeis-
bare schadevergoedingsvordering bestaat, die vordering 
mede omvat de toekomstige schadeposten die als af-
zonderlijke elementen van dezelfde doorlopende schade 
moeten worden gezien, en voorzienbaar zijn. Ook voor 
die schadeposten bestaat dan dus reeds een opeisbare 
vordering tot schadevergoeding.”34

Ik moet zeggen dat ik moeite heb deze nadere duiding te be-
grijpen. Uit de overweging lijkt te volgen dat de Hoge Raad 
inderdaad uitgaat van één schadevergoedingsvordering, 
die mede de toekomstige schadeposten omvat en die met 
het intreden van enige schade voor het geheel opeisbaar 
wordt. Dat strookt min of meer met de wijze waarop het 
Duitse recht deze problematiek benadert. Op grond van de 
‘Grundsatz der Schadenseinheit’ wordt de gehele voorzien-
bare schade als gevolg van een en dezelfde gedraging als 
een eenheid beschouwd, die geacht wordt te zijn ingetreden 
op het moment dat enige schade wordt geleden.35 Maar als 
men de gehele schade als eenheid beschouwt, valt dogma-
tisch minder eenvoudig te verklaren waarom deze schade-
vergoedingsvordering niet eveneens de niet-voorzienbare 
schadeposten omvat.36 De benadering van één opeisbare 
schadevergoedingsvordering staat bovendien op gespannen 
voet met de gangbare benadering van dit type schade (bij-
voorbeeld verlies van arbeidsvermogen als gevolg van een 
ongeval), namelijk dat de schade niet reeds volledig op het 
moment van het ongeval wordt geleden, maar periodiek, 
zodat de schadevergoedingsvordering als uitgangspunt ook 
periodiek ontstaat en opeisbaar wordt.37

Mogelijk moet de overweging van de Hoge Raad zo worden 
begrepen dat de benadeelde de mogelijkheid heeft om op 
de voet van art. 6:105 BW ook reeds vergoeding van de toe-
komstige schade te vorderen en dat de begroting van die 
schade door de rechter het opeisbaarheidsmoment in we-
zen naar voren verlegt,38 zodat om die reden reeds sprake 
is van een opeisbare vordering tot schadevergoeding.39 
Maar als de schadevergoedingsvordering door de begroting 
ex art. 6:105 BW in feite op een eerder moment opeisbaar 

34 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635, rov. 3.7.
35 Zie MünchKomm-BGB/Grothe 2018, § 199 BGB, Rn. 9 en BeckOGK/Pieken-

brock 2020, § 199 BGB, Rn. 60.
36 Vgl. Bydlinski 1995, p. 70.
37 Zie hierover met verdere verwijzingen J. Spier, Schadevergoeding algemeen, 

deel 3 (Mon. Nieuw BW B36), Deventer: Kluwer 1992, nr. 43, C.J.M. Klaassen, 
‘Het ontstaansmoment van schade in relatie tot de verschuldigdheid van 
wettelijke rente en faillissement’, in: C.J.M. Klaassen & A.J. Akkermans, Het 
moment van ontstaan van schade, Lelystad: Koninklijke Vermande 1998, 
p. 13-17 en M.R. Hebly, Schadevaststelling en tijd (diss. Rotterdam), Den 
Haag: Boom juridisch 2019, p. 168-172 en p. 228-229.

38 Zie Klaassen 1998, p. 17, S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding: algemeen, 
deel 1, Deventer: Kluwer 2014, nr. 35 en Hebly 2019, p. 92-93. Vgl. ook MvA 
II., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 475.

39 In die richting gaat de redenering van Hebly 2020, p. 112.
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wordt, kan men de opeisbaarheid niet als verklaring voor 
het reeds aanvangen van de verjaring gebruiken. De voor-
vraag is dan immers waarom de benadeelde gebruik dient 
te maken van de mogelijkheid om op de voet van art. 6:105 
BW vergoeding van toekomstige schade te vorderen, omdat 
de vordering pas opeisbaar wordt door gebruik te maken 
van die mogelijkheid (en de daadwerkelijke begroting door 
de rechter). Volgens mij ligt het antwoord op die vraag niet 
besloten in de vaststelling dat sprake is van één schadever-
goedingsvordering met een daaraan gekoppelde rechtsvor-
dering. Rechtsvorderingen kunnen immers naar believen 
worden opgeknipt en samengevoegd,40 zodat evengoed ge-
redeneerd zou kunnen worden dat met het intreden van ie-
dere schade een zelfstandige schadevergoedingsvordering 
ontstaat.41

In de kern komt het volgens mij aan op de vraag of de ratio 
van de subjectieve verjaringstermijn meebrengt dat van de 
benadeelde verlangd kan worden dat hij gebruikmaakt van 
de door art. 6:105 BW geboden mogelijkheid om vergoeding 
van toekomstige schade te vorderen. Ik zou die vraag, an-
ders dan in het geval dat in het geheel nog geen schade is 
ingetreden, bevestigend willen beantwoorden. Wanneer 
men tot uitgangspunt neemt dat de rechtvaardiging voor 
de subjectieve verjaringstermijn mede gelegen is in de om-
standigheid dat het stilzitten van de benadeelde tot gevolg 
kan hebben dat de aansprakelijke persoon erop vertrouwt 
dat jegens hem geen vordering meer wordt ingesteld,42 ligt 
het voor de hand aan te nemen dat wanneer tussen de bena-
deelde en de aansprakelijke persoon discussie ontstaat over 
reeds ingetreden schade, van de benadeelde verwacht mag 
worden dat hij in deze discussie ook eventuele voorzien-
bare toekomstige schade betrekt, juist omdat deze schade 
voorzienbaar is. Als hij dat niet doet, is inderdaad denkbaar 
dat de aansprakelijke persoon erop vertrouwt dat een der-
gelijke vordering in de toekomst niet wordt ingesteld. Bo-
vendien is het voor de benadeelde een nauwelijks bezwa-
rende stap om op het moment dat toch al discussie ontstaat 
over de gehoudenheid tot schadevergoeding, ook reeds ver-
goeding van toekomstige schade, althans voor zover deze 
voorzienbaar is.43 Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, 
is art. 6:105 BW ook juist met het oog op dit soort gevallen 
geschreven, teneinde de mogelijkheid te bieden de gehele 
schade in één keer af te wikkelen. Ook uit verjaringsrechte-
lijk perspectief is dat doelmatig, omdat het alternatief is dat 
met het intreden van iedere toekomstige schade een nieuwe 
verjaringstermijn zou gaan lopen en de aansprakelijke per-
soon aldus gedurende lange tijd met schadevergoedings-
vorderingen kan worden geconfronteerd.44 In Duitsland en 
Oostenrijk wordt in dit verband de nadruk gelegd op het feit 
dat deze behandeling van voorzienbare toekomstige schade 

40 Vgl. Spiro 1975, p. 106-107 en Verheul 2020, p. 119-120.
41 Zo immers bijv. Bloembergen 1965, nr. 95 en Spier 1990, p. 24-25.
42 Zie Smeehuijzen 2008, p. 208-210 en Asser/Sieburgh 6-II 2017, nr. 382.
43 Vgl. Bydlinski 1995, p. 74.
44 Zie Bydlinski 1995, p. 72-73.

leidt tot een ‘Konzentration der Schadensabwicklung.’45 Al 
met al lijkt het mij gerechtvaardigd aan te nemen dat het 
ontstaan van enige schade inderdaad vereist is voordat de 
subjectieve verjaringstermijn begint te lopen, maar dat ver-
volgens van de benadeelde mag worden verwacht dat hij 
ook reeds vergoeding vordert voor voorzienbare toekom-
stige schade als gevolg van dezelfde schadeveroorzakende 
gebeurtenis.

5. Voorzienbare toekomstige schade en regres 
bij deelbetalingen

In het arrest Achmea/Vivat oordeelt de Hoge Raad dat deze 
regel niet geldt in het geval dat een verzekeraar regres neemt 
op grond van art. 7:961 lid 3 BW. In dat geval doet iedere 
deelbetaling derhalve een afzonderlijke regresvordering 
ontstaan, ter zake waarvan ook een eigen verjaringstermijn 
gaat lopen. Voor een goed begrip geef ik de overweging van 
de Hoge Raad nogmaals weer:

“Opmerking verdient nog dat, zoals volgt uit hetgeen 
hiervoor in 3.6.2 is overwogen, voor een regresvordering 
uit hoofde van art. 7:961 lid 3 BW niet geldt wat in het 
arrest ASR/Achmea aan het slot van rov. 3.7.2 is over-
wogen. Die overweging – waarin wordt verwezen naar 
HR 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3686 en HR 
10 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7041 – brengt 
tot uitdrukking dat indien reeds daadwerkelijk schade 
is geleden, zodat een opeisbare schadevergoedingsvor-
dering bestaat, die vordering mede omvat de toekom-
stige schadeposten die als afzonderlijke elementen van 
dezelfde doorlopende schade moeten worden gezien, en 
voorzienbaar zijn. Ook voor die schadeposten bestaat 
dan dus reeds een opeisbare vordering tot schadevergoe-
ding. Die overweging ziet dan ook niet op een rechtsvor-
dering die nog niet is ontstaan.”

Ook dit element van de motivering van de Hoge Raad vind 
ik moeilijk te plaatsen. De redenering is – als ik het goed 
zie – dat een regresvordering pas ontstaat op het moment 
dat de verzekeraar de schade aan de verzekerde vergoedt 
voor meer dan zijn deel, zodat voor dat moment geen sprake 
is van een opeisbare regresvordering en niet gezegd kan 
worden dat een eerste deelbetaling tot gevolg heeft dat de 
regresvordering ook opeisbaar is voor hetgeen als gevolg 
van verdere betalingen wordt uitgekeerd aan de verzekerde. 
Klaarblijkelijk is de redenering dat de regresvordering voor 
die latere betalingen nog niet opeisbaar is. Maar als tegelij-
kertijd wordt aangenomen dat een schadevergoedingsvor-
dering ook reeds opeisbaar is voor wat betreft voorzienbare 
toekomstige schadeposten, heeft de overweging weinig 
verklarende kracht. Dan zou immers evengoed geredeneerd 

45 Zie Bydlinski 1995, p. 72-73, A. Zeuner, ‘Gedanken zur Abgrenzung des 
Anspruches als Objekt der Verjährung und der Verjährungsunterbre-
chung’, in: W. Gerhardt e.a. (red.), Festschrift für Wolfram Henckel zum 
70. Geburtstag am 21. April 1995, Berlin: De Gruyter 1995 p. 942-944 en 
MünchKomm-BGB/Grothe 2018, § 199 BGB, Rn. 9. Vgl. ook OGH 19 de-
cember 1995, zaaknr. 1Ob621/95.
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kunnen worden dat om die reden dus ook ter zake van de 
toekomstige deelbetalingen reeds sprake is van een op-
eisbare regresvordering, omdat de schadevergoedingsvor-
dering ook reeds voor de toekomstige schade opeisbaar is. 
Met andere woorden: de redenering dat de regresvordering 
nog niet opeisbaar is, omdat de regel dat indien reeds daad-
werkelijk schade is geleden, die vordering mede de toekom-
stige voorzienbare schadeposten omvat, niet van toepas-
sing is, is een cirkelredenering, als de onderbouwing voor 
de niet-toepasselijkheid tegelijkertijd wordt gezocht in de 
niet-opeisbaarheid van de vordering.46

Dat de regel dat de verjaringstermijn ook geldt voor – kort 
gezegd – voorzienbare toekomstige schade niet van toe-
passing is op de onderhavige regresvordering, komt dan 
ook enigszins uit de lucht vallen. In het arrest ASR/Achmea 
overwoog de Hoge Raad nog in algemene termen dat een 
reeds aangevangen verjaringstermijn ‘mede geldt voor de 
vordering tot vergoeding van schade waarvan de bena-
deelde redelijkerwijs kon verwachten dat hij die als gevolg 
van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis zou kunnen 
gaan lijden, omdat in zoverre sprake is van afzonderlijke 
elementen van de reeds ingetreden schade.’47 Die zaak had 
ook betrekking op een regresvordering, zodat het niet ver-
wonderlijk is dat A-G Hartlief uit de overweging in ASR/
Achmea afleidde dat de regel ook geldt voor regresvorde-
ringen.48 Nu komt de Hoge Raad tot een ander oordeel. Dat 
oordeel is weliswaar toegespitst op ‘een regresvordering 
uit hoofde van art. 7:961 lid 3 BW’, maar het is de vraag of 
deze beperking slechts door cassatietechniek is ingegeven 
of dat de Hoge Raad inderdaad een verschil ziet tussen de 
onderhavige regresvordering en de regresvordering ex 
art. 6:10 BW, die in ASR/Achmea aan de orde was. Ik kan in 
ieder geval niet inzien waarom het voor de vraag of de ver-
jaringstermijn ook gaat lopen voor eventuele toekomstige 
deelbetalingen uit zou (moeten) maken of sprake is van een 
regresvordering ex art. 7:961 lid 3 BW dan wel art. 6:10 BW. 
Tegelijkertijd komt de Hoge Raad ook niet onomwonden 
terug van ‘wat in het arrest ASR/Achmea aan het slot van 
rov. 3.7.2 is overwogen’, maar lijkt hij juist vast te houden 
aan die overweging. Wellicht had het slot van die rechts-
overweging in het arrest ASR/Achmea slechts de functie om 
duidelijk te maken dat de opeisbaarheid als eis voor het aan-
vangen van de verjaringstermijn, die de Hoge Raad voor het 
eerst onomwonden in dat arrest stelde, geen afbreuk deed 
aan de regel voor voorzienbare toekomstige schade buiten 
regressituaties.

Wat hiervan ook zij, op zichzelf zie ik best een rechtvaar-
diging om de regel dat een eenmaal aangevangen verja-
ringstermijn ook loopt voor – kort gezegd – voorzienbare 
toekomstige schade, niet toe te passen op regresvorderin-
gen. Die regel is immers toegesneden op gevallen waarin 
de schade het gevolg is van ‘dezelfde schadeveroorzakende 

46 Vgl. Stein 2020, par. 4.4.1, voetnoot 81.
47 HR 6 april 2012, NJ 2016/196, rov. 3.7.2.
48 Zie punt 3.16 van de conclusie van A-G Hartlief voor HR 15 mei 2020, 

ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635 (Achmea/Vivat).

gebeurtenis.’ Bij regresvorderingen is de schadeveroorza-
kende gebeurtenis het moment waarop de schuldenaar de 
schuld voldoet voor meer dan het gedeelte dan hem aan-
gaat.49 Men kan dan redeneren dat iedere deelbetaling een 
nieuwe schadeveroorzakende gebeurtenis is, zodat steeds 
een zelfstandige regresvordering ontstaat, die om die reden 
ook zelfstandig verjaart.50 Daar is best wat voor te zeggen, 
omdat het weinig aansprekend is om niet de daadwerkelijke 
uitbetalingen af te wachten, maar de toekomstige deelbeta-
lingen reeds te begroten op de voet van art. 6:105 BW. Ook 
in deze benadering is er echter geen rechtvaardiging om die 
regel te beperken tot een bepaald type regresvordering.

6. Conclusie

Uit het arrest Achmea/Vivat blijkt dat de Hoge Raad vast-
houdt aan de regel dat de subjectieve verjaringstermijn op 
zijn vroegst kan aanvangen op het moment dat de schade 
is ontstaan. In deze bijdrage heb ik geanalyseerd wat de 
rechtvaardiging vormt voor die ondergrens, die niet met 
zoveel woorden in art. 3:310 lid 1 BW valt te lezen en hoe 
deze eis zich verhoudt tot de regel dat een eenmaal aange-
vangen verjaringstermijn zich uitstrekt tot voorzienbare 
toekomstige schade als gevolg van dezelfde schadeveroor-
zakende gebeurtenis. Naar mijn mening vindt dit stelsel 
zijn rechtvaardiging in de ratio van de subjectieve termijn, 
omdat aldus zowel rekening wordt gehouden met de be-
langen van de aansprakelijke persoon als met die van de 
benadeelde, die de subjectieve termijn van art. 3:310 lid 1 
BW beide beoogt te dienen.51 Enerzijds zou het namelijk te 
ver gaan om van de benadeelde reeds voor het moment dat 
überhaupt schade is ontstaan, te verlangen dat hij in actie 
komt, maar tegelijkertijd brengen de gerechtvaardigde be-
langen van de aansprakelijke persoon bij finaliteit mee dat 
de gehele schade, voor zover deze voorzienbaar is, in één 
keer wordt afgewikkeld. Dat de Hoge Raad deze regel in het 
arrest Achmea/Vivat niet toepast op de regresvordering ex 
art. 7:961 lid 3 BW is, ondanks de onduidelijke motivering 
en reikwijdte van die regel, gerechtvaardigd, omdat het in 
die gevallen de voorkeur verdient steeds de daadwerkelijke 
uitbetalingen af te wachten.

49 Zie HR 6 april 2012, NJ 2016/196 (ASR/Achmea), rov. 3.6 en HR 15 mei 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:889, RvdW 2020/635 (Achmea/Vivat), rov. 3.4.3.

50 Zo ook – maar dan in termen van causaliteit – Stein 2020, par. 4.4.3.
51 Zie Smeehuijzen 2008, p. 208-210 en Asser/Sieburgh 6-II 2017, nr. 382 en nr. 

384.
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