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Wijziging tekst Regeling Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Zoals is aangekondigd in circulaire MSS 99/24 d.d. 19 december 1999 heeft het Verbond

zich nader beraden over de inhoud van de regeling ten aanzien van de te vorderen bui-

tengerechtelijke kosten indien er sprake is van een civiele procedure. In bijgaande tekst
is de uitkomst hiervan geformuleerd in een nieuw geredigeerd ar tikel 4. Van de gele-

genheid van het aanpassen van de tekst is gebruik gemaakt om tevens een overgangs-

regeling op te nemen.

Tussen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars bleek in de praktijk verschil in in-

terpretatie te bestaan over de toepassing van de regeling. Volgens de huidige tekst is de rege-

ling niet van toepassing indien er geen minnelijke regeling wordt bereikt en een civiele proce-

dure wordt gestart. Het verschil in inzicht betrof het feit dat in die gevallen als vergoeding van
de interne kosten, de werkelijke bestede ti jd in rekening kon worden gebracht.

Na uitgebreid overleg, waarbij met name naar de oorspronkelijke bedoelingen bij het tot stand

komen van het convenant werd gekeken, is overeengekomen dat rechtsbijstandverzekeraars

hun vordering inzake vergoeding van door hen zelf verleende rechtsbijstand beperken tot het

bedrag van de lumpsum. De uitwerking van dit compromis treft u aan in het nieuwe artikel 4.
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Er bestaat derhalve overeenstemming over de vergoeding van de kosten van de rechtsbij-
standverzekeraar gemaakt vóór het starten van de procedure. Voor de overige kosten gelden
echter de normale wettelijke bepalingen.

In de artikelen 8 en 11 is nu geregeld welke lumpsum aan de orde is en welke regeling van
kracht is; dit is afhankelijk van de datum van het tot stand komen van de minnelijke regeling
dan wel de datum waarop de dagvaarding is betekend.

In de tekst van de regeling staat de hoogte van het bedrag van de lump sum niet genoemd. De
lumpsum is per 1 januari 2001 vastgesteld op f. 2.438,- Binnenkort wordt u op de hoogte ge-
steld van lumpsum die geldt na indexering per 1 januari 2002.
In circulaire MSS 99/24 d.d. 17 december 1999 is aangekondigd dat een bedrag voor de hoog-
te van de lumpsum met een indexregeling is overeengekomen voor de periode tot 31 decem-
ber 2003. Voor de periode na 31 december 2003 is tussen de afdelingscommissies Aanspra-
kelijkheid, Motor en Rechtsbijstand afgesproken dat de hoogte van de lumpsum opnieuw zul-
len vaststellen op basis van nieuw vast te stellen criteria.
Voor de goede orde wordt u er op gewezen dat in de regeling zelf geen einddatum is opgeno-
men; de regeling loopt dus te zijner tijd gewoon door onder toepassing van het overeen te ko-
men lumpsum-bedrag.

drs. H.J. Herbert
secretaris

Bijlagen:
Regeling RBK-L: MSS-b-11 / A 2001-15 / MOT 2001-36 / RB 2001-12
Deelnemerslijst: MSS-b-12 / A 2001-16 / MOT 2001-36 / RB 2001-13
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REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN - LETSEL

MSS-b-11
A 2001-15
MOT 2001-36
RB 2001-12

De afdelingscommissies Rechtsbijstand, Algemene Aansprakelijkheid en Motorrijtuigen van
het Verbond van Verzekeraars zijn een regeling overeengekomen voor die situaties waarin
een aansprakelijkheidsassuradeur buitengerechtelijke kosten verschuldigd is aan een

rechtsbijstandverzekeraar.

De onderhavige regeling heeft alleen betrekking op letselzaken.
In geval wordt gesproken over "letsel", wordt hieronder mede begrepen "overlijden".
De regeling beoogt discussies op dossierniveau tussen assuradeuren over de hoogte van de
te vergoeden buitengerechtelijke kosten, overbodig te maken.

De regeling luidt als volgt:
1. Bij letsel vergoedt de aansprakelijkheidsverzekeraar een jaarlijks per 1 januari vast

te stellen bedrag (hierna te noemen: lumpsum), als vergoeding voor
buitengerechtelijke kosten per evenement (ook al is daarbij meer dan één slachtoffer
betrokken) per betrokken rechtsbijstandverzekeraar.
De lumpsum zal worden geïndexeerd op basis van een vastgestelde index.
De overeengekomen indexregeling wordt de deelnemers aan de regeling door het
secretariaat van het Verbond schriftelijk bevestigd.
Telkens als de lumpsum op grond van de indexregeling wordt aangepast, geeft het
secretariaat daarvan aan de deelnemers schriftelijk bericht.

2. Onder letselzaken worden begrepen evenementen die onder de dekking vallen van
een afgesloten rechtsbijstandverzekering, waarbij in verband met het opgelopen
letsel een medicus is geconsulteerd, en waarbij terzake van dit letsel een claim

wordt ingediend en gehonoreerd.

3. De lumpsum vergoedt de kosten van rechtsbijstand, gemoeid met de behandeling
van de letselzaak.
Het hierboven genoemde te vergoeden bedrag heeft betrekking op alle buiten rechte
door de rechtsbijstandverzekeraar gemaakte kosten, met uitsluiting van de kosten
verbonden aan onderzoeken die er toe strekken de arbeidsreIntegratie van het
slachtoffer te bevorderen, respectievelijk de kosten verbonden aan voertuig-
expertise.

4. a. De lumpsum wordt voldaan als de aansprakelijkheidsassuradeur en de
rechtsbijstandverzekeraar met betrekking tot dit evenement een minnelijke regeling
weten te bereiken.

b. Indien een dergelijke minnelijke regeling niet kan worden bereikt, is de regeling
buitengerechtelijke kosten niet van toepassing, maar hanteren de aansprakelijk-
heidsverzekeraar en de rechtsbijstandverzekeraar de volgende gedragsregels:
1. indien de zaak door de rechtsbijstandverzekeraar is overgedragen aan een

advocaat en deze advocaat zonder een civiele procedure gestart te hebben
alsnog een minnelijke regeling met de aansprakelijkheidsassuradeur bereikt,
dan beperkt de rechtsbijstandverzekeraar zijn gehele vordering tot verhaal van
kosten van rechtsbijstand tot een bedrag gelijk aan de lumpsum, eventueel
vermeerderd met de kosten terzake van arbeidsreIntegratie en voertuig-
expertise;

2. indien de rechtsbijstandassuradeur zelf een civiele procedure start, of de zaak
door de rechtsbijstandverzekeraar is overgedragen aan een advocaat die
vervolgens een civiele procedure start, beperkt de rechtsbijstandverzekeraar
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zijn vordering tot verhaal van de door hem vóór het starten van de procedure
resp. het inschakelen van de advocaat gemaakte kosten, tot het bedrag van de
lumpsum, eventueel vermeerderd met de kosten terzake van arbeids-
reïntegratie en voertuigexpertise.

5. a. ledere rechtsbijstandverzekeraar is verplicht, wanneer de zaak aan een derde wordt
uitbesteed, bekend te maken respectievelijk door deze derde bekend te laten
maken, dat een rechtsbijstandverzekering in het geding is.
De derde waaraan een zaak is uitbesteed, zal declareren bij zijn opdrachtgever,

zijnde de rechtsbijstandverzekeraar.

b. In geval de overdracht van een letselzaak plaatsvindt aan een derde zonder
instemming van de rechtsbijstandverzekeraar, dient aanstonds een forfaitaire
vergoeding van 40% van de lumpsum te worden betaald aan de
rechtsbijstandverzekeraar. Artikel 7 van deze Regeling is in dit geval niet van

toepassing.

6. Over de lumpsum zal geen wettelijke rente verschuldigd zijn.
Wettelijke rente is slechts verschuldigd vanaf de datum waartegen is aangemaand,
indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in gebreke blijft de lumpsum te betalen.

In geval van schulddeling zal de lumpsum pro rata worden vergoed.

8. Bij de afwikkeling in een concreet geval is de lumpsum verschuldigd die geldt op het
tijdstip waarop de minnelijke regeling is bereikt, dan wel de dagvaarding is

betekend.

Deelname aan de regeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Leden c.q.
buitengewone leden van het Verbond van Verzekeraars dienen zich schrif telijk aan
te melden. Het secretariaat van de afdeling Rechtsbijstand van het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag) draagt zorg voor de registratie

van de aanmeldingen.

10. In geval van een geschil over de toepassing c.q. uitleg van deze regeling, zal op
verzoek van één of beide bij het geschil betrokken partij(en) een bindend advies
worden gevraagd aan een commissie die zal bestaan uit een vertegenwoordiger van
de afdeling Rechtsbijstand, alsmede een vertegenwoordiger van hetzij de afdeling
Algemene Aansprakelijkheid, hetzij de afdeling Motorrijtuigen.
De commissie stelt, zo nodig, zelf regels vast ter uitvoering van haar taak.
De commissie benoemt een onafhankelijke derde tot voorzitter.

11. Deze tekst komt per onderstaande datum in de plaats van alle voorgaande
regelingen buitengerechtelijke kosten voor letselzaken. Voor de vaststelling welke
van de opvolgende regelingen van kracht is, is bepalend de datum van de minnelijke
regeling of de datum waarop de dagvaarding is betekend. Indien die datum de
onderstaande datum is, of daarna is gelegen, geldt derhalve deze tekst.

12. Deze regeling kan verkort worden aangehaald met RBK-L 2001.

Den Haag, 12 december 2001
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Toelichting op de wijzigingen in de nieuwe tekst Regeling Buitengerechtelijke Kosten - Letsel
(RBK-L 2001) ten opzichte van de tekst van de Regeling d.d. september 1997

Algemeen

De artikelen verwijzen naar de voorgestelde (nieuwe) tekst van 2001.

Artikel 4
De voorgestelde redactie geeft meer duidelijkheid over de te vorderen buitengerechtelijke

kosten indien er sprake is van een civiele procedure.

Artikel 8
Dit artikel tracht enige onduidelijkheid weg te nemen over de grootte van de lumpsum ingeval
de evenementsdatum in een ander kalenderjaar ligt dan de datum van de minnelijke regeling

of de datum waarop de dagvaarding wordt betekend.

Artikel 11
Deze overgangsbepaling geeft aan welke van de opvolgende regelingen van kracht moet

worden geacht.
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