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Het Duitse hooggerechtshof (Bundesgerichtshof, BGH) heeft op 27 oktober 2010 een
voor de schaderegelingspraktijk belangwekkende uitspraak gedaan. Deze uitspraak
heeft betrekking op een WA-schade in Duitsland veroorzaakt door een combinatie van
het trekkend motorrijtuig en aanhanger / oplegger, die beide bij twee verschillende verzekeraars tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn.
Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de WA-uitkering op basis van 50:50 tussen beide verschillende verzekeraars moet worden verrekend, ook als er geen aansprakelijkheid is bij de eigenaar van de aanhanger. In feite gaat men uit van samenloop van polissen, waarbij beide verzekeraars WAM-dekking moeten geven voor de gehele combinatie.
Het gevolg is enerzijds dat verzekeraars van aanhangwagens met een aanzienlijke verzwaring
van het risico rekening hebben te houden en anderzijds dat verzekeraars van trekkers meer
regresmogelijkheden krijgen. Naar verwachting zal de aangehaalde uitspraak ook werking
hebben op al lopende schadedossiers en mogelijk zelfs op reeds gesloten dossiers waarvan
het vorderingsrecht nog niet is verjaard.
Deze uitspraak heeft vermoedelijk geen betrekking op de situatie waarin de aanhanger onverzekerd is, hoewel in Duitsland wel een separate verzekeringsplicht voor aanhangwagens
geldt.
Via het Duitse verbond (GDV) en het CEA wordt getracht meer duidelijkheid te krijgen over de
consequenties van de uitspraak van het Bundesgerichtshof. Zodra meer informatie beschikbaar is zullen het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars en het Verbond dat per circulaire berichten.
Beide organisaties menen er echter in dit stadium goed aan te doen u te attenderen op de
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mogelijke consequenties van de uitspraak niet alleen wat betreft het acceptatiebeleid en de
schadebehandeling maar ook in de lopende portefeuille.
Deze circulaire is in samenwerking met het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
tot stand gekomen.
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