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Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een geschil met 
betrekking tot Bedrijfsregeling 7 (Schaderegeling Schuldloze Derde) 
 
Partijen 
 
Partij A 
verzekeraar van een personenauto met, WA-, casco- en rechtsbijstandverzekerd.  
 
en 
 
Partij B 
verzekeraar van een personenauto, WA-verzekerd 
 
Partijen hebben zich ter verkrijging van een bindend advies van de Geschillencommissie 
Schadeverzekeraars tot deze commissie gewend ter beslechting van een geschil dat tussen 
hen is gerezen.  
 
 
Feitelijke gegevens 
 
In 2008 heeft zich te Leidschendam een aanrijding voorgedaan waarbij vier auto’s betrokken 
waren. De voorste auto, verzekerd bij partij A, stond met het knipperlicht naar links te wachten 
tot de weg vrij was om linksaf te slaan. Achter hem stond een auto, verzekerd bij partij B, te 
wachten. Deze auto werd van achteren geraakt door een auto verzekerd bij verzekeraar C en 
werd vervolgens doorgedrukt op de voorste auto. Na deze aanrijding kwam een vierde auto, 
verzekerde bij verzekeraar D, nog achterop gereden bij de auto verzekerd bij verzekeraar C.  
 
Partijen zijn het eens dat Bedrijfsregeling 7 van toepassing is, waarbij de verzekerde van partij 
A als schuldloze derde wordt aangemerkt en partij B als regelend verzekeraar optreedt. Partij 
A heeft partij B aangesproken op grond van Bedrijfsregeling 7. Partij B heeft daarop de 
verzekerde van partij A schadeloos gesteld. A en B verschillen van mening over de vraag of 
de regelend verzekeraar ook de kosten voor expertise en rechtsbijstand dient te vergoeden 
aan de rechtsbijstandverzekeraar van de schuldloze derde.  
 
 
Het geschil 
 
B is van mening dat Bedrijfsregeling 7 geen grondslag biedt voor vergoeding van de kosten 
voor expertise en rechtsbijstand, als die kosten door een rechtsbijstandverzekeraar worden 
gedragen. Op grond van Bedrijfsregeling 7 wordt de schade geregeld met de betrokken 
schuldloze derde en niet met een gesubrogeerd verzekeraar.  
 
A is van mening dat de betreffende kosten wel vergoed dienen te worden op basis van het 
convenant Regeling Buitengerechtelijke Kosten Materieel, waarin de afspraak tussen 
aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars is neergelegd om op een vereenvoudigde 
en doelmatige wijze kosten van rechtshulp te vergoeden bij het bereiken van een minnelijke 
regeling tussen partijen over de schadeafwikkeling.  
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Overwegingen van de commissie 
 
Wanneer de schuldloze derde een beroep doet op bedrijfsregeling 7, zijn kosten voor 
rechtsbijstand normaliter een schadepost. Nu er door een verzekeraar rechtsbijstand wordt 
verleend, ontstaat er een discussie over het vergoeden van de kosten die door de 
rechtsbijstandverzekeraar zijn gemaakt 
De Geschillencommissie is van oordeel dat een dergelijke discussie niet dienstig is aan het 
doel van Bedrijfsregeling 7. Dit geldt te meer daar het convenant Regeling Buitengerechtelijke 
Kosten Materieel mede ten doel heeft deze subrogatiediscussie in individuele dossiers te 
voorkomen.  
 
Een beroep op Bedrijfsregeling 7 leidt ertoe dat het convenant Regeling Buitengerechtelijke 
Kosten Materieel in werking treedt. Discussie over de kosten kan immers pas ontstaan als het 
slachtoffer, bij monde van zijn rechtsbijstandverzekeraar, een beroep heeft gedaan op de 
Schaderegeling Schuldloze Derde. De Geschillencommissie heeft in 10 GCS – RBK-M 01 
hierover bepaald dat:  

 
“de strekking van dit convenant is om het verhaal van buitengerechtelijke kosten tussen 
aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars zo eenvoudig en snel 
mogelijk af te handelen.  
 
Het convenant spreekt hiertoe over twee eenvoudige categorieën: minnelijke en niet-
minnelijke regelingen. Ofwel een zaak wordt buiten rechte afgehandeld, ofwel een zaak 
wordt voorgelegd aan de rechter. Door de materiële schade te vergoeden, al dan niet onder 
erkenning van aansprakelijkheid (onderstreping GCS), heeft partij B deze schade buiten 
rechte afgehandeld. Wanneer een aansprakelijkheidsverzekeraar op verzoek van een 
rechtsbijstandverzekeraar schade zonder rechterlijke tussenkomst vergoedt, dient dit 
beschouwd te worden als een minnelijke regeling. Dus zal de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in zo’n geval ook de buitengerechtelijke kosten 
overeenkomstig het convenant dienen te vergoeden.”  

 
Voorkomen dient te worden dat de discussie over subrogatie in Bedrijfsregeling 7 of het 
convenant Regeling Buitengerechtelijke Kosten Materieel sluipt. De regelingen zouden op die 
wijze hun doel voorbij schieten. Bovendien kan hierdoor de onwenselijke situatie ontstaan dat 
rechtsbijstandverzekeraars ontmoedigd worden namens hun cliënten een beroep op 
Bedrijfsregeling 7 te doen. 
 
Waar partij B haar standpunt dat een gesubrogeerd verzekeraar geen beroep kan doen op 
Bedrijfsregeling 7 primair baseert op hetgeen gesteld wordt in de toelichting van deze 
bedrijfsregeling, verliest zij uit het oog dat de door haar bedoelde passage in de toelichting, die 
refereert aan een uitspraak van de Raad van Toezicht, is geschreven om duidelijk te maken 
dat een gesubrogeerde  cascoverzekeraar niet als onschuldige derde in de zin van de regeling 
kan worden aangemerkt. 
 
In algemene zin is de Geschillencommissie van oordeel dat bedrijfsregelingen in het algemeen 
en Bedrijfsregeling 7 in het bijzonder, ruimhartig in de geest van hun respectievelijke 
doelstellingen uitgelegd en toegepast dienen te worden.  
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Bindend advies 
De commissie geeft als bindend advies dat de motorrijtuigenverzekeraar aan de 
rechtsbijstandverzekeraar in deze zaak de kosten voor expertise en bijstand dient te voldoen. 
 
Aldus beslist op 12 augustus 2010 door mr. P.E.F.M. de Bont, mw. mr. P.A.J. van den Doel en  
mr. M.J. Tolman, leden van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars, in 
tegenwoordigheid van mw. mr. A.M.G. Keppel, secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
mr. P.E.F.M. de Bont                                                               mw. mr. A.M.G. Keppel 
voorzitter                                                                                  secretaris 
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