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08 GCS-BBR 001 
 
Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een geschil met 
betrekking tot de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2000) 
 
Betreft: Brandverzekering / AVP-verzekering 
 
Partijen: partij A (aansprakelijkheidsverzekeraar). 
 
  en 
 
  partij B (brandverzekeraar) 
  
partij A heeft zich ter verkrijging van een bindend advies van de Geschillencommissie 
Schadeverzekeraars tot deze commissie gewend ter beslechting van een geschil dat tussen 
partijen is gerezen. 
 
Feitelijke gegevens 
 
Op 1 januari 2000 is ’s middags omstreeks 16:00 uur schade opgetreden door een brand in 
basisschool X te Heerhugowaard. Partij B heeft op basis van de brandverzekering van haar 
verzekerde de gemeente Heerhugowaard bepaalde uitkeringen gedaan. 
 
De schade is veroorzaakt door een aantal jongeren dat op 1 januari 2000 vuurwerk door een 
gat in een raam van een schoollokaal heeft gegooid. De feitelijke brand is ontstaan, doordat 
twee van de vijf jongens op enig moment een zogenaamde “vuurspuwer” naar binnen hebben 
gegooid (de betrokkenen noemen een vuurspuwer een door midden gebroken rotje, waarbij 
het aanwezige kruit in brand wordt gestoken, waardoor het rotje als het ware vuur spuwt). 
Partij B wil de schade verhalen op (één van) de jongeren. Het onderhavige geschil heeft 
betrekking op het verhaal op de destijds 16 jarige jongere X, de verzekerde van partij A. 
Jongere X heeft zelf geen vuurspuwer maar wel ander vuurwerk naar binnen gegooid. 
 
Jongere X is strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld voor het medeplegen van opzettelijk 
brandstichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is (artikel 157 Sr). Het 
betreft een misdrijf en de uitspraak is in kracht van gewijsde gegaan. 
 
Verzekeraars verschillen van mening over de uitleg en de toepassing van de BBr.  
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 Het geschil 
 
Partijen hebben elkaar niet kunnen overtuigen van de juistheid van de wederzijds ingenomen 
standpunten. 
 
De BBr 2000 beperkt in artikel 1 het verhaal door brandverzekeraars van uitgekeerde schade 
op particulieren. Artikel 3 bepaalt echter dat het wettelijk recht van verhaal in een aantal 
gevallen onbeperkt van toepassing blijft. In dit geschil gaat het om sub a en/of b: 
 
a. jegens degene die met opzet de schade heeft veroorzaakt, 
b. jegens degene tegen wie terzake van de ontstane schade een gerechtelijke uitspraak 

wegens misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan, 
 
Partij A geeft aan dat de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland in WPNR 5767 (uit 
het jaar 1985) heeft toegelicht dat één van de uitgangspunten van de regeling is geweest dat 
alleen verhaald wordt in de gevallen die dusdanig maatschappelijk laakbaar zijn, dat ook een 
schuldverzekeraar als de AVP daar géén dekking voor biedt.  
 
Partij A stelt vervolgens de vraag aan de orde of deze uitleg juist is in het geval dat de 
brandverzekeraar verhaal wil plegen met een beroep op artikel 3 sub b omdat er een 
strafrechtelijke veroordeling wegens bijvoorbeeld “medeplegen” is, terwijl zulks handelen niet 
in de AVP-verzekering is uitgesloten. 
 
Partij A neemt vervolgens het standpunt in, dat artikel 3 sub b zo dient te worden uitgelegd dat 
verhaal langs die weg openstaat als het handelen, waarvoor de veroordeling wegens misdrijf 
plaatsvond, als opzet in de zin van artikel 3 sub a valt aan te merken, en dusdanig laakbaar is 
dat ook de AVP-verzekeraar voor dat handelen geen dekking behoefde te bieden. Artikel 3 
sub b zou in die zin meer een bewijsrechtelijke regel vormen in die zin dat aan de veroordeling 
wegens een misdrijf een vermoeden ontleend zou kunnen worden van de aanwezigheid van 
opzet in de zin van artikel 3 sub a van de regeling. 
 
Partij B beroept zich in het kader van de regresactie op artikel 3 sub b BBr en uitdrukkelijk niet 
op sub a. Partij B neemt het standpunt in dat ieder der vier daders (de vijfde dader was ten 
tijde van het voorval 13 jaar oud) zelfstandig een toerekenbare onrechtmatige daad jegens de 
gemeente Heerhugowaard heeft gepleegd. Aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
daders op grond van artikel 6:162 BW kan niet worden getwijfeld. 
 
Aan de commissie is de vraag voorgelegd of het wettelijk recht van verhaal blijft bestaan als 
alleen voldaan is aan het bepaalde in artikel 3 sub b BBr. 
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Overwegingen van de commissie 
 
De commissie heeft kennis genomen van de aan haar overgelegde stukken. 
 
De BBr 2000 bepaalt of het wettelijk recht van verhaal van de brandverzekeraar op de 
particulier van toepassing blijft. Dit geldt onder andere voor situaties die dusdanig 
maatschappelijk laakbaar zijn dat verhaal op de betrokkenen mogelijk moet zijn. De BBr geeft 
hiertoe twee mogelijkheden in de artikelen 3 sub a en 3 sub b: 
 
a. jegens degene die met opzet1 de schade heeft veroorzaakt, 
b. jegens degene tegen wie terzake van de ontstane schade een gerechtelijke uitspraak 
wegens misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan, 
 
Hier is sprake van een gerechtelijke uitspraak wegens misdrijf die in kracht van gewijsde is 
gegaan. Daaruit volgt dat er sprake is van een dusdanig maatschappelijk laakbaar geval dat 
verhaal op de betrokkene open moet staan. Dit is in overeenstemming met het doel en de 
bewoordingen van de BBr 2000.  
 
De commissie concludeert dat aan artikel 3 sub b een zelfstandige betekenis toekomt. 
 
Conclusie 
Gelet op de opbouw van artikel 3 van de BBr kan elk afzonderlijk subartikel van artikel 3 de 
brandverzekeraar een wettelijk verhaalsrecht geven. Omdat is voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 3 sub b, heeft partij B haar verhaalsrecht behouden. 
 
Aldus is beslist op woensdag 17 september 2008 door mr. L.A.A. Bechtold, mr. P.E.F.M. de 
Bont, mr. G. Pronk en mr. L.G. Stiekema, leden van de Geschillencommissie 
Schadeverzekeraars, in tegenwoordigheid van drs. J.A. Schaffers, secretaris.  
 
 
voorzitter     secretaris 
 
 
 
mr. L.A.A. Bechtold    drs. J.A. Schaffers 
 
 

                                                
1 Opzet zoals gedefinieerd in artikel 7.4 BBr. 
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