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Op 3 februari jl. besloot het sectorbestuur 

Schade van het Verbond van Verzekeraars om de 

bedrijfsregeling voor de zakelijke markt 

gefaseerd af te schaffen.

Inmiddels (na 23-11-2012) heb ik van het 

Verbond begrepen dat deze afschaffing 

vermoedelijk niet gefaseerd, maar ineens (per 

2014) zal plaatsvinden.
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Historie regresafstand

Toepassingsbereik van de diverse 

afstandsregelingen 

• Afstandsverklaring 1953

• Afstandsverklaring 1954

• Het Bindend Besluit Regres 1984

• Bedrijfsregeling Brandregres 2000

• Periode na 2000
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Afstandsverklaring Regres 1953

• Vereniging van Nederlandsche Brandverzekeraars

• Afstand door selecte groep 

• Maatschappelijke onrust

Boerderijbranden Wieringermeer, verhaal 

moreel niet juist geacht.

Brand, verzekeraar betaalt en zoekt verhaal:

- pachter ontdooit leiding net onder rieten dak 

met benzine-soldeerlamp

- pachtster geeft kinderen lucifers om afval te 

verbranden op het erf van de boerderij
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Afstandsverklaring Regres 1953

• Blokkeren concurrentiestrijd WA-verzekeraars

• Brand- en explosieschade

• Volledige afstand van verhaal op zowel 

particulieren als bedrijven

• Niet duidelijk waarom ook afstand ten 

opzichte van bedrijven
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Afstandsverklaring Regres 1954

• Vereniging van Brandassuradeuren in 

Nederland

• Afstand door overgrote deel van de 

Nederlandse verzekeraars

• Vereniging niet betrokken bij verklaring 1953: 

werd door opstellers 1953 bewust buiten de 

besprekingen gehouden

• Brand- en explosieschade

• Ook volledige afstand van verhaal op zowel 

particulieren als bedrijven 8



Subcommissie ter voorbereiding 

mededeling 1954

• Uitzondering verhaalsafstand ‘onzorgvuldige 

schadeveroorzakers’? Nee.

Redenen

• Moeilijk onderscheid: zakelijk 

schadeveroorzaker en met particulier gelijk te 

stellen veroorzaker

• Uitsluiting illusoir: beroepsbeoefenaars 

hanteren uitsluitingsvoorwaarden.

• Uitsluiting zou verwarring publiek vergroten
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10Bron: Dagblad van het Noorden 21 januari 1954
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Het Bindend Besluit Regres 1984

• Verzekeraars sloten zich niet meer aan of trokken 

zich terug

• Behoefte aan verhaalsmogelijkheid met 

betrekking tot brandgevaarlijke 

beroepsbeoefenaars: preventiegedachte

• 1980: Commissie Regres

• Contourennota Afstand Regres: 

1. afstand t.a.v. particulier (ook voor schade 

anders dan brand- en explosie);

2. beperkt verhaalsmogelijkheid maken ten 

aanzien van bedrijfsmatige veroorzaker. 12



Het Bindend Besluit Regres 1984

• Vereniging van Algemene 

Aansprakelijkheidsverzekeraars stemt in, 

onder voorwaarden:

- Verhaal binnen bandbreedte Fl. 5.000 en Fl. 

1.000.000;

- Alleen in geval van ‘onzorgvuldig handelen’;

- Geen verhaal op (zakelijke) huurders, 

pachters, bewaarnemers.

• Stijging schadelast met Fl. 20 miljoen

13



Het Bindend Besluit Regres 1984

• Premieverhoging brandgevaarlijke en zeer 

brandgevaarlijke beroepsbeoefenaars: 

respectievelijk 10% en 30%

• Advies aanpassen verzekeringsdekking: 

aansluiten op maximaal te verhalen bedrag 

(Fl. 1.000.000)

• Regeling van kracht per 1-1-1984

• Bindende regeling met beperkte 

verhaalsmogelijkheid
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Bedrijfsregeling Brandregres 2000

• Revisie van het BBR: geen inhoudelijk debat

• Terminologie was niet meer juist: Vereniging 
van Brandassuradeuren in Nederland is per 
1993 middels fusie opgegaan in het Verbond

• Ontwikkelingen in rechtspraak verdisconteerd

• Conversie bedragen naar de euro (€ 2.500 -
€ 500.000) (per 2001)

• Regeling van toepassing op alle 
brandverzekeraars aangesloten bij Verbond
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Periode na 2000

• Discussie over definitie brandverzekeraar: 

definitie laat ruimte voor interpretatie dat de 

regeling ook op andere verzekeringen, dan 

brand, van toepassing is

• Juridische Commissie Schade: toetreding 

andere branches? Motorrijtuigen (ja), 

transport (alleen particulier), technische 

verzekeringen (alleen particulier)

• geen aanpassing regeling, maar toelichting
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Periode na 2000

• 2002: buitenlandse verzekeraar geeft expliciet 
te kennen zich niet meer te conformeren 
Bezwaren
1. doelgroep betreft geen schadeveroorzakers;
2. nadeel groter dan voordeel;
3. concurrentienadeel
Reactie Verbond
1. BBr is verbonden aan lidmaatschap;
2. bezwaren zijn van alle tijden;
3. DG concurrentie 1997: geen negatieve 
verstoring

17



Periode na 2000

• 2003: notitie: steeds meer verzekeraars 

hebben bezwaren. BBr drempel voor 

lidmaatschap Verbond

- sinds 2000 zijn alle aangesloten verzekeraar 

gebonden

- vooral beursverzekeraars hebben bezwaar

- nadelen worden door internationalisering 

meer en meer ervaren
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Periode na 2000

• 2007: mededingingsrechtelijke beoordeling 
(adviesbureau): regeling concurrentiebeperkend, 
maar: 
particulier
- beperkte invloed
- efficiency voordelen
- sociale aspecten
zakelijk
- bescherming tegen de gevolgen van een te laag 
verzekerd bedrag (faillissement)
- door maximum bedrag blijft premie beperkt

Conclusie (adviesbureau): Geen strijd met 
mededingingsrecht
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Discussie binnen Verbond

Eind 2007: bezwaren Platform Buitenlandse 

verzekeraars: 

• verplichtend karakter BBr is benadelend;

• grensoverschrijdende dienstverlening zal 

hogere vlucht nemen;

• verhaalsmaximum moet in ieder geval 

geïndexeerd worden: (met uitzondering 

afronding bij conversie naar euro in 2001) 

stamt maximering uit 1984
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Discussie binnen Verbond

• juni 2011: sectorbestuur Schade vraagt 

commissie Brand voor en nadelen duidelijk 

uiteen te zetten in een notitie

Commissie Brand formuleert vervolgens in 

een notitie een zestal opties
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1. Handhaven regeling

Voordeel

maatschappelijke en financiële voordelen 

prevaleren boven bezwaren

Nadeel

discussie laait over enige tijd weer op
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2. Handhaven regeling: particulier

Voordelen
a. regeling terug naar primaire bedoeling; 

b. geschillen over uitleg nemen af;
c. preventieprikkel blijft bij bedrijven;
d. tegemoetkoming bezwaren verzekeraars
Nadelen
a. risico op reputatieschade blijft;
b. lange procedures om schade te verhalen;
c. onderverzekering, risicoselectie, 
onverzekerbaarheid;
d. moeilijk onderscheid tussen particulier en 
zakelijke veroorzaker
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3. Regeling op intekenbasis (terug 

naar werking regeling 1954)

Voordelen

a. eigen afweging verzekeraars;

b. verschil in effecten verdwijnt;

c. geen mededingingsbezwaren;

d. tegemoetkoming bezwaren verzekeraars

Nadeel

vele verzekeraars zullen afhaken, waarmee 

regeling in principe (mogelijk ook voor de 

particulier) wordt opgeheven
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4. Verhoging grensbedrag

Voordelen

a. pijn bij huidige regeling vermindert;

b. mededingingsrechtelijke bezwaren verminderen

Nadelen

a. verschil in effecten blijft bestaan;

b. bezwaren blijven bestaan;

c. reputatieschade blijft mogelijk;

d. vestzak-broekzak, transactiekosten stijgen

25



5. Afschaffen regeling

Voordeel

in één keer op zelfde lijn met buitenland

Nadelen

a. positieve financiële en maatschappelijke 

effecten regeling verdwijnen;

b. regeling voor particuliere markt verdwijnt ook
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6. Gecombineerde wijziging

a. regeling beperken tot particuliere markt;

b. gefaseerde afschaffing voor zakelijke markt;

c. eventueel uitbreiding op intekenbasis voor de 

zakelijke markt

27



Beslissing Sectorbestuur Schade

• Gefaseerde afschaffing zakelijk deel van de 

regeling

• Het einde van dit deel van de regeling is 

kennelijk volgens het sectorbestuur Schade 

bereikt

• Om te voorkomen dat de hele regeling op de 

schop zou gaan heeft men gekozen voor het 

afschaffen van dat deel dat al decennia tot 

discussie heeft geleid
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Beslissing Sectorbestuur Schade

• Het is niet duidelijk of ook de eis van 

‘onzorgvuldig handelen’ verdwijnt

• consequenties moeilijk in te schatten: geen 

relevant cijfermateriaal beschikbaar

• verzekeraars zouden aan de hand van 

dossieronderzoek moeten bepalen in 

hoeverre in verleden hoge schadebedragen 

door de regeling werden gemaximeerd

29



Mijn visie

• Het verhaal neerleggen bij degene die de schade 
veroorzaakt lijkt mij geen vreemd uitgangspunt

• Zakelijke schadeveroorzaker behoeft geen bescherming 
van een bedrijfsregeling

• Het voorkomen en beperken van verhaal blijft de 
verantwoordelijkheid van de schadeveroorzakende 
partij: 
1. preventie;
Voor zover schade toch ontstaat:
2. verzekeren;
3. correct hanteren algemene voorwaarden.

• Algemene voorwaarden in geval van (mogelijke) 
onverzekerbaarheid zullen vermoedelijk niet als 
onredelijk bezwarend worden aangemerkt.

30



Mijn visie

• Aantal brandschaden neemt af (VEBIDAK) door 

gebruikmaking van zelfklevende materialen en door 

toenemende bewustwording: hier nu ook (extra) op 

insteken.

• Sinds 1953 weerstand zakelijke deel: regeling nu weer 

beperkt tot particulier

• Mogelijk aansluiting onderlinge verzekeraars en 

overige branches? Wordt hiermee wellicht bereikt wat 

in 1953 is beoogd? Sluitend verhaalsbeperking voor 

particulieren?
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Allen dank voor uw aandacht

Zie ook P. van Zwieten, ‘Het toepassingsbereik 

van de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 

gewijzigd’, NTHR 2012-6.

Verder voor vragen en/of opmerkingen:

p.vanzwieten@live.nl


