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Regeling ‘Verdeling van cascoschaden tussen Casco/AVP-
verzekeringen 
 
Aanleiding 
Op grond van artikel 6:197 BW is het niet mogelijk voor een (motorrijtuig)cascoverzekeraar om 
schade te verhalen op basis van de volgende wetsartikelen:  
6:165 BW (aansprakelijkheid personen met een gebrek) 
6:169 BW (risico-aansprakelijkheid ouders voor kinderen jonger dan 14 jaar 
 
AVP-verzekeraars waren in het verleden soms geneigd de benadeelde naar zijn eigen 
cascoverzekeraar te verwijzen. De (motorrijtuig) cascoverzekeraar tastte bij uitkering veelal de 
BM / No-claimkorting aan vanwege het ontbreken van een verhaalsrecht. Deze situatie leidde 
bij verzekerden tot onbegrip en tot klachten. De Ombudsman Verzekeringen heeft deze 
situatie aan de orde gesteld. 
 
De bedrijfstak is gebaat bij gestroomlijnde schaderegeling en heeft dus geen belang bij 
onnodige discussies ingeval een cascoverzekerde de keuze heeft om  een claim in te dienen 
bij de AVP verzekeraar en tegelijkertijd bij zijn eigen cascoverzekeraar. 
 
Om deze redenen zijn de afdelingen Algemene Aansprakelijkheid en Motorrijtuigen van het 
Verbond in 1997 een regeling overeengekomen, met het oog op: 
- klantvriendelijkheid; 
- geen/nauwelijks verschuiving van de schadelast tussen verzekeraars; 
- eenvoudige administratieve afhandeling. 
 
De toepassing van de regeling heeft in de praktijk tot discussies geleid, omdat de tekst voor 
meervoudige uitleg vatbaar leek.  
Het nut van de regeling en de intentie ervan gelden onverkort. Daarom is besloten de regeling 
scherper te formuleren, zonder overigens de inhoud aan te tasten. 
 
De regeling is een onderlinge afspraak tussen AVP- en motorrijtuigverzekeraars die niet 
beïnvloed kan worden door (extra) bepalingen in de individuele contracten, zoals bv 
toepasselijkheid van eigen risico’s. 
  
Regeling 
Begripsomschrijvingen 
- Cascoverzekeraar is de bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten 

motorrijtuigverzekeraar die het casco-risico van het motorrijtuig verzekerd heeft; 
- AVP-verzekeraar is de bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraar die het 

AVP-risico verzekerd heeft; 
- Onder ‘motorrijtuig’ wordt verstaan een motorrijtuig als gedefinieerd in artikel 1 sub c  

Wegenverkeerswet 1994. 
 
Toepassing/bereik  
De regeling is van toepassing wanneer: 

1. schade is toegebracht aan een geparkeerde en veilig buiten het verkeer tot stilstand 
gekomen motorrijtuig - n.b. de regeling regardeert dus niet artikel 185 WVW situaties - 
én 

2. de aansprakelijkheid voor deze schade uitsluitend gegrond is c.q. kan worden op de 
wetsartikelen 6:165 BW of 6:169 BW; én 

3. de schade niet is toegebracht met of door een motorrijtuig. 
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Bepalingen 
Indien aan de onder “Toepassing/bereik” omschreven voorwaarden is voldaan gelden de 
volgende bepalingen: 
- De benadeelde heeft de keuze bij welke verzekeraar hij de claim indient; 
- De AVP-verzekeraar en de cascoverzekeraar verwijzen de benadeelde niet naar elkaar; 
- Bij een claim op de AVP-verzekeraar betaalt deze de gehele schade, minus eventueel het 

eigen risico van de AVP-verzekerde; 
- Bij een claim op de cascoverzekeraar, betaalt deze de gehele schade aan zijn verzekerde, 

minus het (eventuele) eigen risico en andere persoonlijke schade.  
- De cascoverzekeraar doet ten opzichte van zijn verzekerde geen beroep op de bonus-

malusregeling; 
- De cascoverzekeraar verhaalt de uitbetaalde schade op basis van dagwaarde tot maximaal € 

700 op de AVP-verzekeraar. Hij kan daarnaast, uit service-overwegingen, de persoonlijke 
schade van de cascoverzekerde verhalen. Dat staat los van deze regeling AVP/Casco. 

- In het geval er meerdere aansprakelijke partijen zijn voor dezelfde schade, zal de 
cascoverzekeraar € 700 vergoed krijgen van de eerst-aangesproken AVP-verzekeraar. De 
desbetreffende AVP-verzekeraar zal de overige AVP-verzekeraars voor hun deel 
aanspreken; 

- Een eventueel eigen risico op de AVP verzekering raakt de regeling in het geheel niet. Er kan 
dus geen sprake zijn van verrekening van een dergelijk eigen risico op de interne 
verrekening tussen de AVP en de cascoverzekeraar. 

- De regeling is beperkt tot AVP en Casco en geldt dus niet voor individuele casco caravan- (of 
andere aanhanger) verzekeringen. Relevant is de claim op een motorrijtuigcascoverzekering; 
irrelevant of de schade aan een aanhanger/caravan is toegebracht. Mocht er sprake zijn van 
een aparte cascoverzekering van de aanhanger/caravan, dan is de regeling dus niet van 
toepassing.   

 
 
 


