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 Uitspraak 04 GCS-CASCO/AVP 001 
 
 
Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een geschil over de uitleg 
van de regeling betreffende verdeling cascoschade tussen Casco- en AVP-verzekeraar 
(circulaires MOT-L 97/4 en MOT-L 2002/07)  
 
Partijen 
Partij A: Verzekeraar van een personenauto, WA en Casco verzekerd.  
 
Partij B: AVP-verzekeraar van het gezin D.  
 
Partijen hebben zich naar aanleiding van een geschil dat tussen hen is gerezen ter verkrijging 
van een uitspraak tot de Geschillencommissie Schadeverzekeraars gewend. 
 
Feitelijke gegevens 
De verzekerde van partij A rijdt met de door hem bestuurde personenauto over een 
voorrangsweg in de gemeente X. De ten tijde van de gebeurtenis 13-jarige zoon van het gezin 
D rijdt op zijn fiets over een zijweg in de richting van de T-splitsing met de bovengenoemde 
voorrangsweg.  
 
Op het moment dat de personenauto het kruisingsvlak oprijdt, rijdt de zoon van het gezin D 
met zijn fiets tegen de rechtervoorzijkant van de personenauto, ten gevolge waarvan deze 
schade oploopt.  
 
Stellingname van partijen  
Partij A - die aan haar verzekerde een uitkering van € 1.473,83 heeft gedaan - neemt het 
standpunt in dat partij B haar op basis van de circulaires MOT-L 97/4 en MOT-L 2002/7 een 
bedrag van € 700 dient te restitueren. Partij A meent dat aan alle vereisten voor 
toepasselijkheid van de in de circulaires neergelegde regeling is voldaan, met name ook aan 
het vereiste dat er sprake is van 100% aansprakelijkheid bij de jeugdige fietser. 
 
Partij B – die in eerste instantie in de tussen partijen gevoerde correspondentie het standpunt 
heeft ingenomen dat de in de circulaires neergelegde regeling alleen van toepassing is 
wanneer het motorrijtuig geparkeerd staat, maar dit standpunt nadien heeft verlaten - meent 
primair dat er van 100% aansprakelijkheid bij de fietser reeds daarom geen sprake kan zijn 
omdat – in de bewoordingen van de memorie van antwoord – “nu artikel 185 WVW van 
toepassing is, er geen sprake is van overmacht aan de zijde van de automobilist …… omdat 
het kind i.c. geen opzet of daaraan grenzende roekeloosheid verweten kan worden”. 
Subsidiair meent partij B dat, ook al zou de 100%-regel buiten beschouwing gelaten moeten 
worden, er sprake is van enige eigen schuld aan de zijde van de automobilist.  
Volgens partij B is de regeling dus niet van toepassing en heeft partij A geen recht op het 
bedrag van € 700,--. 
 
Overwegingen van de commissie 
De Commissie heeft kennis genomen van de aan haar overgelegde stukken. 
Anders dan partijen menen is de Commissie van oordeel dat de in de genoemde circulaires 
vervatte regeling in dit geval in het geheel niet van toepassing is. 
De Commissie wijst in dit verband op de aanbiedingsbrief bij de circulaire MOT-L 97/4. 
Zeer duidelijk blijkt uit de regeling in combinatie met de aanbiedingsbrief dat het de bedoeling 
was en is om de regeling te beperken tot die situaties waarin een kind jonger dan 14 jaar – al 
dan niet als fietser – schade berokkent aan een op dat moment geparkeerd staand 
motorrijtuig. De Commissie verwijst in dit kader dan ook naar de toelichting, waarin staat 
vermeld dat het in de praktijk vaak gaat om de geparkeerd staande auto die wordt beschadigd 
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met een fietsje, een bal, een steentje en dergelijke. De regeling wordt in de wandelgangen dan 
ook wel aangeduid als de “krassende kinderen-regeling”. Eveneens wordt in de 
aanbiedingsbrief van 22 januari 1997 gesteld dat de onderhavige regeling niet van toepassing 
is op “schaden in het kader van de reflexwerking van artkel 185 WVW 1994”.  
 
Nu uit de door partijen overlegde gegevens blijkt dat zowel de 13-jarige fietser als de 
automobilist beiden ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis actief deelnamen aan 
het verkeer, komt de Commissie tot het oordeel dat de bovengenoemde regeling niet op het 
onderhavige geschil van toepassing is. 
 
Bindend advies 
 
De regeling verdeling cascoschade tussen Casco- en AVP-verzekeraar is niet van toepassing 
op een situatie als hier feiteljk aan de orde is.  
 
Aldus is beslist op 16 februari 2004 door mr. D.F. Richters, mr. W.G.A. van Gerner en mr. G. 
Wassink, leden van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars, in tegenwoordigheid van 
mr. M.N.J. Heeneman, secretaris. 
 
 
 
De voorzitter   De secretaris, 
 
 
 
 
mr. D.F. Richters    mr. M.N.J.Heeneman



2004/bl/545/MHEEN 3. 

 


