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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; 

 

en 

 

Partij B: WA-verzekeraar.  

 

Feitelijke gegevens 

In december 2016 vond er een ongeval plaats waarbij de verzekerde van Partij A letsel opliep. 

Partij A maakt op 6 juli 2017 de regresclaim op partij B kenbaar. Daarbij vordert partij A 

administratiekosten van € 65,00 conform het Convenant Regres zorg-/ 

aansprakelijkheidsverzekeraars. Partij B tekende per 1 april 2017 in op dit convenant.  

 

Stellingname van partijen 

Partij A stelt dat partij B op grond van artikel 2 en de laatste alinea van artikel 7 van het 

convenant verplicht is voor alle claims ingediend na 1 april 2017 de administratiekosten te 

betalen.  

 

Partij B stelt dat zij ten tijde van de overgangsregeling als geregeld in artikel 7 nog niet had 

ingetekend op het convenant. De overgangsregeling is dan ook niet op partij B van toepassing 

en zij is niet gehouden de administratiekosten te vergoeden.  

 

Overwegingen van de commissie 

Het doel van het convenant is om tot een vlotte afwikkeling te komen van regresaanspraken van 

zorgverzekeraars op aansprakelijkheidsverzekeraar. Als er een geschil tussen partijen is over 

de uitleg van het convenant kan een van de partijen het geschil voorleggen aan de 

Geschillencommissie. Het convenant is enkel van toepassing op regresaanspraken die 

zorgverzekeraars hebben op grond van art. 185 Wegenverkeerswet. 

 

De commissie stelt vast dat de informatie in de toegezonden stukken over de toedracht van het 

ongeval uiterst summier is. Uit de toegezonden informatie maakt de commissie echter op dat er 

sprake is van een achterop aanrijding. Er is in deze dan ook geen sprake van een 185 

Wegenverkeerswetzaak, althans dit blijkt niet uit de stukken. Van regeling van de 

administratiekosten volgens het convenant is in deze dan ook geen sprake.  

 

Bindend advies 

Op grond van het bovenstaande verklaart de commissie zich in deze niet bevoegd een uitspraak 

te doen.  

 

Aldus beslist op 18 juli 2018 door prof. mr. J.G.J. Rinkes, mr. J. Boer, mr. H.C. van der Plas en 

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

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

 

 

prof. mr. J.G.J. Rinkes     mr. M. Beugel 

voorzitter          secretaris 

 
 


