
 
 
 

 

Gevraagde actie 

Ter implementatie 

 

 

Indexering Bedrijfsregeling 7 Schuldloze derden 
 

De bedrijfsregeling 7 voorziet in een oplossing voor de situatie waarbij verzekeraars van 

mening verschillen over de schuldvraag en schuldloze in- of opzittenden en schuldloze 

derden hierdoor vertraging kunnen ondervinden in de afhandeling van hun schade. Met 

de deelnemende verzekeraars is overeengekomen om de in Bedrijfsregeling 7 opgeno-

men bedragen te indexeren. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen. 

 

Vergoeding behandelingskosten 

In Bedrijfsregeling 7 is overeengekomen dat de betrokken aansprakelijke verzekeraar een be-

drag vergoedt voor de behandelingskosten die gemoeid zijn met de behandeling van de letsel-

zaak op basis van Bedrijfsregeling 7 Schuldloze derden. Het te vergoeden bedrag heeft betrek-

king op alle buiten rechte door de regelend verzekeraar gemaakte kosten met uitzondering van 

de kosten verbonden aan onderzoeken die ertoe strekken de arbeidsreïntegratie van de bena-

deelde te bevorderen met uitzondering van de materiële voertuigschade. 

 

Indexering 

Het bedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de loonindex (CAO-lonen 

particuliere bedrijven financiële en zakelijke dienstverlening, bron: CBS). De hoogte van het te 

vergoeden bedrag dient per 1 juli 2020 te worden aangepast volgens onderstaande staffel: 

 

Schadebedrag  Vergoeding behandelingskosten  

€ 1,0 – € 1.000,00 € 274,42 

€ 1.001,00 - € 10.000,00 25% van het schadebedrag 

€ 10.000,00 en meer  € 2.744,21 

 

 

 

 

  

  
Aan alle schadeverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van 

Verzekeraars 
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2.  

Indien de schuldloze tussentijds te kennen geeft dat zijn schade niet langer door de regelend 

verzekeraar moet worden behandeld vergoedt de betrokken aansprakelijke verzekeraar: 

• voor de werkzaamheden vallende binnen de periode van het eerste behandeljaar een bedrag 

van € 274,42; 

• voor de werkzaamheden vallende binnen de periode van een tweede behandeljaar een be-

drag van € 548,84; 

• voor de werkzaamheden vallende binnen de periode van een derde behandeljaar een bedrag 

van € 823,26; 

• voor alle werkzaamheden vallende binnen de periode na het derde behandeljaar een bedrag 

van € 1097,68; 

• voor alle elkaar opvolgende behandeljaren geldt derhalve dat er een cumulatie van de bij die 

jaren behorende bedragen plaatsvindt. 

 

De bedrijfsregeling en deze circulaire kunt u ook terugvinden op onze site. 

 

 

 

drs. F. Soeteman 

manager sector Schade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulieringsoverzicht-digiwijzer/bedrijfsregeling-7-schuldloze-derde

