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Uitspraak van de Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars inzake een 

geschil met betrekking tot het convenant regres zorgverzekeraars/aansprakelijkheids-

verzekeraars. 

 

Partijen 

 

Partij A: zorgverzekeraar van X; 

 

en 

 

Partij B: WA-verzekeraar van een motorrijtuig, bestuurd door Y. 

 

Partijen hebben zich ter verkrijging van een uitspraak van de Geschillencommissie 

Regresaanspraken Zorgverzekeraars tot deze commissie gewend ter beslechting van een 

geschil dat tussen hen is gerezen. De commissie heeft vastgesteld dat beide partijen 

aangesloten zijn bij het convenant regres zorgverzekeraars/aansprakelijkheidsverzekeraars, 

en dat de contactpersonen van beide partijen onderling hun standpunten hebben uitgewisseld.  

 

Feitelijke gegevens 

In 2012 vond een ongeval plaats in Baarn. Hierbij waren X als fietser en Y als bestuurder van 

een auto betrokken. X reed op de weg, Y reed met zijn auto achter X. X stak zonder zijn hand 

uit te steken de weg naar links over op het moment dat Y bezig was te passeren. X kwam 

tegen de auto aan en kwam ten val waardoor hij letsel heeft opgelopen.  

 

 
Deze situatieschets is ontleend aan het aanrijdingsformulier 

 

Stellingname van partijen 

Partij A stelt dat er geen beroep gedaan kan worden op overmacht. Y heeft X zien fietsen; uit 

jurisprudentie van de commissie blijkt dan al dat overmacht niet mogelijk is. Daarnaast heeft X 

door meerdere malen om te kijken de intentie gewekt over te willen steken. Y had dit moeten 

waarnemen. Nu hij dit niet gedaan heeft, of onvoldoende, heeft het ongeval kunnen ontstaan. 

 

Partij B stelt dat haar verzekerde een beroep op overmacht toekomt. De auto was al naast de 

fietser toen de fietser plotseling afsloeg. De automobilist kon toen een ongeval niet meer 

voorkomen. Zowel uit het aanrijdingsformulier als de toelichting van verzekerde blijkt de 

schade aan de auto te bestaan uit een kapotte spiegel en twee deukjes in de deur. De 
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automobilist was ook niet bedacht op een plotselinge manoeuvre van de fietser omdat de 

fietser daar geen aanleiding voor gaf en er ook geen kruising of zijweg was. De fietser heeft op 

het aanrijdingsformulier slechts vermeld dat hij gezien had dat de auto langzaam reed. Dat er 

meerdere keren zou zijn omgekeken vindt geen steun in de verklaringen van getuigen. Het 

enkele feit dat verzekerde de fietser gezien heeft staan een beroep op overmacht niet in de 

weg blijkens uitspraak 13 GRZ 03. 

 

Overwegingen van de commissie 

De commissie verklaart zich ontvankelijk om het geschil in behandeling te nemen.  

 

Om als automobilist een beroep op overmacht te kunnen doen, dient het ongeval enkel en 

alleen te wijten te zijn aan een fout van de zwakkere verkeersdeelnemer. Voor de inhoudelijke 

beoordeling hiervan zijn de omstandigheden van het geval doorslaggevend. Uit de tekening op 

het door beide partijen ondertekende aanrijdingsformulier wordt de fietser links naast de 

fietsstrook getekend. De fietser reed dan ook niet op de fietsstrook maar richting het midden 

van de weg, hetgeen gezien de aard van de weg ter plaatse ook toegestaan is en naar eigen 

zeggen om naar de linkerkant van de weg te gaan c.q. over te steken. Deze gedraging kan de 

fietser niet worden verweten. De beslissing van Y om X juist op deze plaats en in deze 

omstandigheden te passeren leverde een vermijdbaar verhoogd risico op dat X een 

onverwachte gedraging zou vertonen waarmee Y door de inhaalmanoeuvre geen rekening zou 

kunnen houden, met de mogelijkheid van een ongeval als gevolg daarvan. Anders dan in de 

uitspraak 13 GRZ 03 betrof het hier een 30 km-zone waarin het verkeer geacht wordt meer te 

anticiperen op onverwachte gedragingen van de zwakkere verkeersdeelnemers. De gedraging 

van de fietser was is deze situatie niet zo onwaarschijnlijk dat de automobilist hiermee in het 

geheel geen rekening had hoeven te  houden.  

 

Bindend advies 

De commissie is van oordeel dat partij B geen beroep kan doen op overmacht. 

 

Aldus beslist op 2 april 2014 door prof. mr. J.G.J. Rinkes, mr. E.B.M. Denters, mw. mr. drs. 

N.J.E.G. Cremers, leden van de Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars, 

in tegenwoordigheid van mw. mr. M. Beugel, secretaris. 

 

 

 

 

 

mr. J.G.J. Rinkes     mw. mr. M. Beugel 

voorzitter      secretaris 

 

 

 

 


