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Bedrijfsregeling 17: Afstand regres kosten hulpverlening 

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, 

 

overwegende 

 dat verzekeraars een wettelijk verhaalsrecht hebben van de door hen vergoede 

hulpverleningskosten op degenen, die voor zodanige kosten aansprakelijk zijn; 

 dat, indien de hulpverleningskosten zijn veroorzaakt door iemand, die bij een andere 

verzekeraar met betrekking tot een voertuig tegen civielrechtelijke aansprakelijkheid 

verzekerd is, de uitoefening van dit verhaalsrecht neerkomt op het verhalen van dergelijke 

kosten door verzekeraars op elkaar; 

 dat de bedragen, welke zij hierdoor jegens elkaar verschuldigd worden, doorgaans (op 

macroniveau) tegen elkaar zullen opwegen; 

 dat het over en weer afstand doen van dit verhaalsrecht een besparing van moeite en 

kosten betekent en inefficiënt verhaal voorkomt.  

 

heeft de volgende bedrijfsregeling op 11 december 2002 vastgesteld: 

 

Artikel 1 – Toepassing 

1.  De leden doen afstand van het recht om op elkaar - of op elkaars verzekerde - de door 

hen betaalde kosten van hulpverlening als bedoeld in artikel 2 te verhalen. Deze 

verhaalsafstand heeft uitsluitend betrekking op kosten van hulpverlening ten behoeve van 

(niet rijdbare) voertuigen waarvan het eigen gewicht plus laadvermogen niet meer dan 

3500 kg bedraagt.  

2. De leden doen eveneens afstand van hun verhaalsrecht in die gevallen waarin de ene 

partij krachtens een wettelijke bepaling omtrent de verzekeringsovereenkomst of 

krachtens die overeenkomst zelf gerechtigd is een uitkering geheel of gedeeltelijk te 

weigeren, doch desalniettemin krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen tot schadevergoeding aan de andere partij als benadeelde is gehouden. 

3. Indien een lid de kosten van hulpverlening rechtstreeks heeft vergoed, doet hij eveneens 

afstand van verhaalsrecht tegenover een ander lid ter zake van de kosten, die krachtens 

de verzekeringsovereenkomst ten laste van de ander zouden zijn gekomen, indien zijn 

verzekerde die kosten van hem zou hebben gevorderd. 

4. De afstand van verhaalsrecht als bedoeld in het eerste lid geldt zowel in Nederland als in 

het buitenland, dat wil zeggen in elke situatie waarbij door een aanrijding een 

Nederlandse verzekeraar een dergelijk recht op een andere Nederlandse verzekeraar 

heeft. 
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Bedrijfsregeling 17: Afstand regres kosten hulpverlening 

Artikel 2 – Kosten 

De kosten van hulpverlening zijn alle kosten die een verzekeraar heeft vergoed op basis van 

de verzekeringsvoorwaarden die behoren bij een voor dat voertuig afgesloten verzekering, 

voor zover die kosten betrekking hebben op hulpverlening na een ongeval met dat voertuig, 

zoals de kosten verbonden aan het regelen van en voorzien in  

 

- binnen Nederland: 

a. vervoer van het beschadigde voertuig en/of aanhanger naar een door verzekerde te 

bepalen adres in Nederland; 

b. vervoer van de bestuurder en passagiers met bagage per taxi naar een door  

de bestuurder te bepalen adres in Nederland. 

 

- buiten Nederland 

a. berging en het slepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade 

kan worden beoordeeld en/of hersteld;  

b. vervoer van het beschadigde voertuig naar een door verzekerde te bepalen adres in 

Nederland; 

c. de terugreis van de bestuurder en de passagiers (trein tweede klas), indien niet met het 

voertuig terug kan worden gereisd; 

 

Artikel 3 – Geschillencommissie Schadeverzekeraars 

Geschillen tussen twee of meer verzekeraars over de uitleg, de toepasselijkheid en/of de 

uitvoering van deze bedrijfsregeling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie 

Schadeverzekeraars (GCS), die daarop een beslissing geeft. Tegen een beslissing van de 

GCS staat geen beroep open. De GCS behandelt de aan haar voorgelegde verzoeken en  

geschillen volgens het Reglement van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars zoals 

dat nis vastgesteld door het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars. 

 

Artikel 4 – Titel en ingangsdatum 

De onderhavige regeling wordt aangehaald als ‘Bedrijfsregeling no. 17 (Afstand regres 

kosten hulpverlening)’. De bedrijfsregeling treedt per 11 december 2002 in werking voor 

hulpverleningskosten nadien veroorzaakt. 

 

11 december 2002 

 

 


