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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 partij X, voetganger; 

 

en 

 

Partij B; WAM-verzekeraar van een scooter bestuurd door partij Y; 

 

 

Feitelijke gegevens 

In augustus 2017 vond er in Amsterdam een ongeval plaats. De verzekerde van partij B reed 

met haar scooter de verzekerde van partij A aan. De scooter reed over het fietspad. De 

voetganger stak vanaf de weg het fietspad over met de botsing tot gevolg.  

 

Stellingname van partijen 

Partij A meent dat de verkeersfout van hun verzekerde niet is aangetoond c.q. bewezen 

ondanks dat hier meerdere malen om verzocht is. Partij B dient dan ook 100% van de 

vordering te voldoen. 

 

Partij B meent dat zij slechts 45% van de schade hoeft te voldoen nu het ongeval een gevolg 

is van fouten van beide partijen. De verzekerde van partij A heeft geen gebruik gemaakt van 

een daartoe aangewezen oversteekplaats.  

 

Overwegingen van de commissie 

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

 

De commissie doet uitspraak op basis van de zich in het dossier bevindende informatie. Daarin 

is enkel de informatie van betrokken partijen beschikbaar. Er zijn geen getuigen en de politie 

heeft ook geen nader onderzoek gedaan. De verzekerde van partij B verklaart dat zij richting het 

Amstelstation reed toen er ineens een man overstak die zij te laat zag. De verzekerde van partij 

A verklaart zich niets meer van het ongeval te herinneren.  

 

Het is dan ook aan partij B om te bewijzen dat de voetganger een fout heeft gemaakt. Nergens 

blijkt uit dat de voetganger hier niet mocht oversteken. Aan de hand van de overgelegde stukken 

slaagt partij B er niet in dit bewijs te leveren.  

 

Bindend advies 

De commissie is van oordeel dat partij B 100% van de gemaakte medische kosten dient te 

vergoeden.  

 
Aldus beslist op 9 mei 2019 door prof. mr. J.G.J. Rinkes, mr. P.P.H. Lems  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 

 

 
 


