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DEEL I: INLEIDING 
 

HOOFDSTUK I. PROBLEEMSTELLING EN SITUERING VAN HET ONDERZOEK 

 

1. Aansprakelijkheidsverzekeringen verschuiven de financiële gevolgen van de 

aansprakelijkheid van de verzekerde naar de aansprakelijkheidsverzekeraar.
1
 Vandaag zijn 

aansprakelijkheidsverzekeringen goed ingeburgerd in onze samenleving, wat blijkt uit het 

grote aantal verplichte en facultatieve verzekeringspolissen die beschikbaar zijn op de 

verzekeringsmarkt. Dit is evenwel niet altijd zo geweest. Tot het midden van de 19
de

 eeuw 

werden deze verzekeringen nog aangemerkt als ongeoorloofd
2
, op grond van het toenmalige 

uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht dat ieder zijn eigen schade behoort te dragen.
3
 

De enige geoorloofde reden voor schadeverschuiving was de aansprakelijkheid ten gevolge 

van een verwijtbare onrechtmatige daad.
4
 De opstellers van de Code Civil gingen in 1804 uit 

van een individuele aansprakelijkheid. Het verschuiven van de schade naar een verzekeraar 

werd als immoreel beschouwd.
5
 Het beginsel dat ieder zijn eigen schade behoort te dragen, 

begon evenwel te wankelen naar aanleiding van de industrialisatie van de samenleving. Deze 

ontwikkeling had namelijk tot gevolg dat schadegevallen talrijker en ernstiger werden dan in 

de ambachtelijke samenleving van 1804.
6
 Hierdoor groeide de behoefte aan zekerheid en de 

idee dat de overheid hiervoor verantwoordelijk was.
7
 De ontwikkeling van de sociale 

verzorgingsstaat heeft tot gevolg gehad dat de vergoeding van de schade meer en meer werd 

vooropgesteld als uitgangspunt ten koste van het beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt.
8
  

 

                                                           
1 G. JOCQUÉ, De verzekerde en benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 2; C. 

HENSKENS, “Specifieke regels toepasselijk op aansprakelijkheidsverzekeringen. Functies en invloed” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 697. 
2 B. DUBUISSON, “Les contrats aleatoires”, JT 2004, 327; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 11. 
3 E.F.D. ENGELHARD, G.E VAN MAANEN, Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel, Kluwer, 

2008, 4; W. VAN GERVEN, “De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962, 777; T. HARTLIEF, 

Ieder draagt zijn eigen schade: enige opmerkingen over de fundamenten van en ontwikkelingen in het 

aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 1. 
4 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en 

andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, Die Keure, 2011, 7; J.H. NIEUWENHUIS, De ramp op het Pikmeer: bezwaren 

tegen de geest van het postmoderne aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 8; W. VAN GERVEN, “De invloed 

van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962, 777-778; T. HARTLIEF, Ieder draagt zijn eigen schade: enige 

opmerkingen over de fundamenten van en ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 1 e.v.  
5 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

11.  
6 D. SIMOENS, “Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht”, RW 1981-81, 1970-1971.  
7 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

16. 
8 A.R. BLOEMBERGEN, “De invloed van verzekeringen” in M.J.P. VERBURGH (ed.), Schade lijden en schade dragen. Is 

het zelf dragen van de schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 6. 
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2. Deze evolutie kwam tot uiting in de creatie van nieuwe vergoedingsmechanismen 

naast het aansprakelijkheidsrecht. Het aansprakelijkheidsrecht was niet langer de enige bron 

van vergoeding. Wat de vergoedingsmechanismen naast het aansprakelijkheidsrecht betreffen, 

moet gewezen worden op de ontwikkeling van de sociale zekerheid, de creatie van 

schadefondsen
9
 en de opkomst van verzekeringen. Deze vergoedingsbronnen hebben het 

aansprakelijkheidsrecht niet vervangen. De verschillende vergoedingssystemen werken op 

elkaar in en trachten elkaars tekorten op te vangen.
10

 

In de eerste plaats heeft de ontwikkeling van de sociale zekerheid de focus verplaatst 

naar de vergoeding van schade. Het betreft immers een solidariteitssysteem op grond waarvan 

forfaitaire basisprestaties worden uitgekeerd.
11

 De uitkeringen worden toegekend wanneer 

zich een sociaal risico voordoet, ongeacht wie daar schuld aan heeft. Het betreft een 

laagdrempelig systeem dat er op ingericht is relatief snel een adequate vergoeding te 

verlenen.
12

 Anders dan het geval is voor het aansprakelijkheidsrecht, rust er dus geen zware 

bewijslast op de schadelijder en zal deze geen lange gerechtelijke procedure moeten 

doorlopen met een onzeker resultaat.
13

 Waar het aansprakelijkheidsrecht evenwel de regel van 

een integrale schadevergoeding vooropstelt
14

, is de vergoeding op basis van het stelsel van de 

sociale zekerheid beperkt waardoor de schadelijder mogelijks slechts deels gecompenseerd 

zal worden.
15

  

Naast de ontwikkeling van de sociale zekerheid heeft ook de toename van het aantal 

schadefondsen het beginsel dat ieder zijn eigen schade behoort te dragen, meer naar de 

achtergrond verschoven. Waar het aansprakelijkheidsrecht tekortschiet omwille van zijn 

strenge voorwaarden, heeft de wetgever het nodig geacht om fondsen op te richten ter 
                                                           
9 L. VANHOOFF, T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “So many funds, so many alternatives: compensation funds as a 

solution for liability issues in Belgium, the Netherlands and the United Kingdom”, EJCCL 2016, 41-53.  
10 V. BRUGGEMAN, M. FAURE en T. HARTLIEF, “Verplichte verzekering in België”, T.Verz. 2007, 387; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Betekenis, toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 5. Zie ook uitgebreid: U. MAGNUS, The impact 

of social security law on tort law, Wenen, 2003, 314 p.; B. BARENTSEN, Arbeidsongeschiktheid. Aansprakelijkheid, 

bescherming en compensatie, Deventer, Kluwer, 2003, 280 p.   
11 Zie: W. VAN EECKHOUTTE, Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 5-6; J. VAN LANGENDONCK m.m.v. 

Y. STEVENS, A. VAN REGENMORTEL, Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 12. 
12 P. CANE, Atiyah’s Accidents. Compensation and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 297; S. 

DEAKIN, A. JOHNSTON en B. MARKESINIS, Tort Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, 61.  
13 M.G. FAURE en T. HARTLIEF, Nieuwe risico’s en vragen van aansprakelijkheid en verzekering, Deventer, Kluwer, 

2002, 10-12; P. CANE, The Anotomy of Tort Law, Oxford, Hart Publishing, 1997, 231; P. BRUN, Responsabilité civile 

extracontractuelle, Parijs, Litec, 2005, 1; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Betekenis, toepasselijke wetgeving en 

kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 6.  
14 Cass. 15 april 1999, Arr.Cass. 1999, 504; Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, 2283. Het idee van volledige 

vergoeding komt echter ook in het aansprakelijkheidsrecht onder druk te staan. Als gevolg hiervan worden steeds meer 

fondsen in het leven geroepen.  
15 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en 

andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, Die Keure, 2011, 19; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 16; M.G. FAURE en T. HARTLIEF, Nieuwe 

risico’s en vragen van aansprakelijkheid en verzekering, Deventer, Kluwer, 2002, 10-12; T. HARTLIEF, Anno 2010: 

Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 33. 
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bescherming van de slachtoffers. In de eerste plaats werden er waarborgfondsen opgericht die 

tussenkomen wanneer de aansprakelijke persoon niet bekend is of de schade niet kan 

vergoeden. Zij vormen geen alternatief voor het aansprakelijkheidsrecht maar sluiten er bij 

aan. Zij worden vooral aangewend als instrument ter bescherming van slachtoffers tegen de 

mogelijke insolventie van de aansprakelijke of diens verzekeraar en tegende situatie waarin de 

schadeverwekker onverzekerd is. Daarnaast zijn er ook schadefondsen, zoals het 

Asbestfonds
16

 die in de plaats komen van de aansprakelijkheid van de schadeverwekker en de 

benadeelde vergoeden zonder dat er een aansprakelijkheid hoeft te bestaan.
17

 Het 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
18

 en het Fonds tot hulp aan slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
19

 vervullen deels de rol van 

waarborgfonds, deels die van het schadefonds. Deze vorm van fondsen komt ook het meeste 

voor. Schadefondsen vormen een duidelijk voorbeeld van de toegenomen sociale functie van 

het schadevergoedingsrecht. Deze sociale functie heeft het beginsel dat ieder zijn eigen 

schade draagt, mede naar de achtergrond verschoven.
20

 Net zoals bij de sociale zekerheid 

ontsnapt de schadelijder aan de bewijslast van de voorwaarden die gepaard gaan met een 

beroep op het aansprakelijkheidsrecht. Anders dan een vergoeding op grond van het 

aansprakelijkheidsrecht, is een vergoeding op grond van een schadefonds evenwel vaak 

afhankelijk van de ruchtbaarheid die aan een bepaald schadegeval gegeven wordt. 

Schadefondsen worden immers vaak ad hoc opgericht naar aanleiding van schadegevallen die 

persaandacht hebben gekregen en/of politieke commotie hebben doen ontstaan.
21

 Deze aanpak 

kan vragen doen rijzen op het vlak van het gelijkheidsbeginsel en eventueel discriminatie.
22

 

Tot slot heeft ook de mogelijkheid om zich te verzekeren voor schadegevallen het 

beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt, aan wankelen gebracht. De verzekeraar vergoedt 

het financiële nadeel dat het gevolg is van de verwezenlijking van het verzekerde risico.
23

 De 

behoefte aan verzekeringen nam toe naar aanleiding van de stijging van risico’s en 
                                                           
16 Art. 113-133 Programmawet van 27 december 2006, BS 28 december 2006; E. DE KEZEL, Asbest, gezondheid en 

veiligheid - Ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 776 p.  
17 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

14. 
18 Art. 19bis-12 WAM en KB van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het 

Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, BS 17 oktober 2003.  
19 Art. 28 Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere maatregelen, BS 6 augustus 1985.  
20 J. DE GROOT, “Schadefondsen. Tussen toen en toekomst” in M.J.P. VERBURGH (ed.), Schade lijden en schade dragen. 

Is het zelf dragen van de schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 36. 
21 Denk bijvoorbeeld aan de Pukkelpopstorm in 2011 waarna de bevoegde minister de volgende dag al tussenkomst van het 

rampenfonds beloofde: E. DE KEZEL, “Asbest, softenon, Pukkelpop: de vragen die we nog moeten stellen”, De 

Juristenkrant 9 november 2011, afl. 237, 10. Ook naar aanleiding van de schade veroorzaakt door een brandende praalwagen 

waar de carnavalisten van Aalst zelf voor moesten instaan wegens gebrek aan verzekering, werd er door de burgemeester van 

Aalst meteen opgeroepen om een solidariteitsfonds op te richten:  

Gent 20 juni 2013; http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.1678219  
22 W. VAN BOOM, “Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid”, AV&S 2005, 66.  
23 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 20. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.1678219
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schadegevallen in de geïndustrialiseerde samenleving. Er dient een onderscheid gemaakt te 

worden tussen first party verzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. De first party 

verzekering geeft de verzekerde tegen betaling van een premie een recht op een prestatie van 

de verzekeraar in het geval dat zich een onzekere gebeurtenis voordoet die de verzekerde treft 

in zijn persoon of goederen en waarvoor de verzekeringsovereenkomst dekking verleent. Het 

risico op schade van de verzekerde wordt rechtstreeks gedekt zonder omweg via het 

aansprakelijkheidsrecht. Het feit dat de dekking niet afhankelijk is van een bewezen 

aansprakelijkheid heeft bepaalde auteurs ertoe aangezet te pleiten voor een ruimere aandacht 

voor dit type verzekeringen.
24

  

Een bewezen aansprakelijkheid is daarentegen wel een vereiste voor de tussenkomst 

van een verzekeraar op grond van een aansprakelijkheidsverzekering. Hoewel de 

verzekeringswetgeving geen definitie van een aansprakelijkheidsverzekering bevat, kan uit 

art. 141 Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014
25

 (hierna Verzekeringswet 2014) 

worden afgeleid dat een aansprakelijkheidsverzekering “een verzekeringsovereenkomst is, die 

er toe strekt de verzekerde dekking te geven tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het 

voorvallen van de schade die in de overeenkomst is beschreven en zijn vermogen binnen de 

grenzen van de dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit een vaststaande 

aansprakelijkheid”. Zoals gezegd, werd het verschuiven van de schade die voortvloeit uit een 

aansprakelijkheid naar de verzekeraar tot het begin van de 19
de

 eeuw als immoreel 

beschouwd. De evolutie van het aansprakelijkheidsrecht heeft evenwel aanleiding gegeven tot 

de geoorloofdheid van aansprakelijkheidsverzekeringen. Zo werd door de industrialisatie van 

de samenleving de foutaansprakelijkheid aangevuld met de risicoleer.
26

 Dit had tot gevolg dat 

de verschuiving van schade niet meer enkel gegrond kon zijn op de schuld van de 

aansprakelijke persoon maar ook op zijn hoedanigheid of rol.
27

 Deze evolutie heeft een 

argument gecreëerd voor de mogelijkheid van de aansprakelijke persoon om zich te 

verzekeren.
28

 Het feit dat geen moreel verwijtbare gedraging meer vereist is om aansprakelijk 

gesteld te worden, heeft het immorele karakter van de schadeverschuiving naar de verzekeraar 

                                                           
24 P. COLLE, “Van aansprakelijkheid naar verzekering en desresponsabilisering … en indien het alleen maar een illusie 

was?” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling. ALLIC II, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 275; V. BRUGGEMAN, M. FAURE en T. HARTLIEF, “Verplichte verzekering in België”, 

T.Verz. 2007, 389 
25 BS 30 april 2014.  
26 D. SIMOENS, “Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht”, RW 1981-81, 1965-1970; W.L. PROSSER en 

P. KEETON, Prosser and Keeton on the law of torts, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1984, 592. 
27 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

12; H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en 

andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, Die Keure, 2011, 12. 
28 A.R. BLOEMBERGEN, “De invloed van verzekeringen” in M.J.P. VERBURGH, Schade lijden en schade dragen. Is het 

zelf dragen van de schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 12-13. 
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weggenomen. Verder heeft ook het besef dat aansprakelijkheidsverzekeringen werkelijke 

vergoedingskansen creëren voor benadeelden
29

, de aansprakelijkheidsverzekering doen 

uitgroeien tot een geoorloofd instrument ter bescherming van slachtoffers.
30

  

Aansprakelijkheidsverzekeringen hebben ook op hun beurt het aansprakelijkheidsrecht 

beïnvloed. De mogelijkheid van de benadeelde om zijn schade af te wentelen op een solvabele 

partij, zijnde de verzekeraar, heeft zonder twijfel aanleiding gegeven tot een groei van het 

aansprakelijkheidsrecht.
31

 Zo kunnen rechters geneigd zijn om bij de beoordeling van het 

aansprakelijkheidsvraagstuk rekening te houden met de aanwezigheid van een 

aansprakelijkheidsverzekering.
32

 Het vooropgestelde belang van slachtoffervergoeding heeft 

zo reeds aanleiding gegeven tot een uitbreiding van het foutbegrip, de versoepeling van de 

oorzakelijkheidsvereiste en de uitbreiding van de vergoedbare schade.
33

 Verder kan de 

aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering invloed uitoefenen op de omvang van de 

door de rechter opgelegde schadevergoeding.
34

 Daarnaast houdt ook de wetgever bij de 

invoering van nieuwe aansprakelijkheden de mogelijkheid in gedachten om zich voor deze 

aansprakelijkheid te verzekeren.
35

 De aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering 

leidt tot slot ook tot meer aansprakelijkheidsvorderingen. De aanwezigheid van een 

verzekering zou immers een neiging kunnen doen ontstaan tot het instellen van vorderingen 

die anders niet zouden worden ingesteld.
36

 Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

vorderingen tussen familieleden.  

                                                           
29 T. HARTIEF en R.P.J.L. TJITTES, Verzekering en aansprakelijkheid, Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1999, 7; 

T. HARTLIEF en R.P.J.L. TJITTES, De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid. Privaatrechtelijke 

aspecten. Preadvies uitgebracht voor de vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad, Koninklijke Vermande,  1990, 61-62.  
30 Q. DALCQ, “Conclusions: Securité, assurances et solidarité” in R.O. DALCQ, F. DELPÉRÉE en J.L. FAGNART (eds.), 

Responsabilité et reparation des dommages, Bruxelles, Éditions du Jeune barreau, 1983, 343; T. HARTLIEF en R.P.J.L. 

TJITTES, Verzekering en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 1999, 6-8; D. SIMOENS, “Ongevallenrecht: grensgebieden 

van aansprakelijkheid, verzekering en sociale zekerheid”, TPR 1984, 423-424.  
31 W. VAN GERVEN, “De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962-63, 782; T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 6; A.R. 

BLOEMBERGEN, “De invloed van verzekeringen” in M.J.P. VERBURGH, Schade lijden en schade dragen. Is het zelf 

dragen van de schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 7. Zie voor een 

uiteenzetting: C. HENSKENS, “Specifieke regels toepasselijke op aansprakelijkheidsverzekeringen: functies en invloed” in 

T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 698-700.  
32 Zie bv.: Vred. Merksem 9 april 1981, RW 1981-82, 1279-1285; G. JOCQUÉ, De verzekerde en benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 4; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 

2016, 516. 
33 L. SCHUERMANS, “Perspectieven in het verzekeringsrecht”, RW 1977-78, 2262; M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2016, 516; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 5; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 14. 
34 Zie bijv. Art. 1386bis BW ; J.-L. FAGNART, “Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux” in Traité pratique 

de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2011, 433. 
35 W. VAN GERVEN, “De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962, 784; D. SIMOENS, 

“Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht”, RW 1981-8, 2027; M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2016, 517. 
36 W. VAN GERVEN, “De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962, 781- 782. Het Grondwettelijk 

Hof lijkt dit ook te bevestigen in het arrest van 12 juli 2007 waarin het Hof uitdrukkelijk stelt dat de verplichte 
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3. De ontwikkeling van de sociale zekerheid, de creatie van schadefondsen en de 

invoering van verzekeringen hebben het moraliserende idee dat schade enkel verplaatst kan 

worden naar diegene die iets te verwijten valt, meer en meer naar de achtergrond verschoven. 

Dit maakt het aanvaardbaar dat niet steeds de schadeverwekker de schadevergoeding zal 

moeten dragen. Deze evolutie doorkruist echter de logica van het aansprakelijkheidsrecht, die 

naast een vergoedende functie
37

 ook een preventieve functie vervult. Zo zou de wetenschap 

dat een schadevergoeding zal betaald moeten worden wanneer men schade aan een derde 

veroorzaakt heeft, een aanmoediging vormen om zich zorgvuldig te gedragen.
38

 Wanneer de 

schadeverwekker evenwel de financiële gevolgen van het schadegeval kan verschuiven naar 

een verzekeraar, op grond van een aansprakelijkheidsverzekering, ontstaat het risico dat de 

preventieve prikkel van het aansprakelijkheidsrecht geen uitwerking krijgt. Dit zou tot gevolg 

kunnen hebben dat de verzekerde zich onvoorzichtig(er) zal gedragen. Dit risico wordt in de 

literatuur het moreel risico of moral hazard genoemd.
39

 Verzekeraars beschermen zich tegen 

dit moreel risico door preventie-instrumenten op te nemen in de polis, waardoor het belang 

van de verzekerde in alle gevallen gebaat blijft bij het vermijden van de schade. Zo kunnen 

preventie-instrumenten bijvoorbeeld tot doel hebben een deel van het risico en dus van de 

financiële gevolgen van het schadegeval bij de verzekerde te laten liggen. Voorbeelden van 

dergelijke preventie-instrumenten zijn de vrijstelling, het verzekeringsplafond en 

uitsluitingen. Met andere preventie-instrumenten tracht men de verzekerde aan te zetten een 

bepaalde preventieverplichting na te komen door deze op te nemen in het 

verzekeringscontract en de niet-nakoming ervan te verbinden aan een mogelijkheid voor de 

verzekeraar om zijn prestatie in geval van schade geheel of gedeeltelijk te weigeren. Bij elk 

van deze preventie-mechanismen tracht de aansprakelijkheidsverzekeraar een financieel 

belang voor de verzekerde te koppelen aan het vermijden van een schadegeval. Dit zou hem 

moeten aanzetten om hetzij concrete preventieverplichtingen te vervullen, hetzij zich 

algemeen zorgvuldig op te stellen en te gedragen.  

 
                                                                                                                                                                                     
aansprakelijkheidsverzekering voor architecten tot gevolg heeft dat hun aansprakelijkheid bij een veroordeling in solidum 

meer in het gedrang lijkt te komen. Zie GwH 12 juli 2007, TBBR 2008, 390, noot B. KOHL. 
37 Zie hieromtrent: A.R. BLOEMBERGEN en S.D. LINDERBERGH, Schadevergoeding: algemeen, deel 1, Monografieën 

Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 6-11; Relativering: B. DUBUISSON, “De la légèreté de la faute au poids du hasard. 

Réflexions sur l’évolution de droit de la responsabilité civile”, RGAR 2005, 14.009.; T. VANSWEEVELT, De 

civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 817-818. 
38 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 8; M. 

FAURE en R. VAN DEN BERGH, Objectieve aansprakelijkheid, Verplichte verzekering en veiligheidsregulering, 

Antwerpen, Maklu, 1989, nr. 13.  
39 Zie hieromtrent: S. SHAVELL, “On moral hazard and insurance’, The Quarterly Journal of Economics 1979, vol. 93, 541-

562.  
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4. Indien de verzekeraar evenwel volledig vrij wordt gelaten in het opnemen van de 

preventie-instrumenten in de polis, loopt de verzekerde het risico niet meer voldoende 

beschermd te worden door zijn aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer bijvoorbeeld de 

aansprakelijkheidsverzekeraar onbeperkt dekking kan weigeren wegens het niet naleven van 

een contractuele preventieverplichting door de verzekerde, bestaat het risico op uitholling van 

de aansprakelijkheidsverzekering. Preventie-instrumenten zullen vaak tot gevolg hebben dat 

de financiële gevolgen van het schadegeval geheel of gedeeltelijk terug bij de verzekerde 

worden gelegd. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt evenwel net gesloten met het doel 

zichzelf en andere personen te beschermen tegen de financiële gevolgen van 

aansprakelijkheid.
40

 Met het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering wil de 

verzekeringnemer zijn vermogen immers beschermen tegen aansprakelijkheidsvorderingen 

die door derden worden ingesteld wegens schade die zij hebben geleden op grond van het in 

de verzekeringsovereenkomst omschreven schadeverwekkende feit.
41

 Om te vermijden dat 

deze preventie-instrumenten het voorwerp van de aansprakelijkheidsverzekering zouden 

uithollen heeft de wetgever de contractuele vrijheid van verzekeraars beperkt. Tal van 

preventie-instrumenten werden hiertoe wettelijk ingeperkt en/of onderworpen aan wettelijke 

voorwaarden. De wetgever is er dus van uitgegaan dat de verzekerde beschermd moet worden 

tegen bedingen van de verzekeraar die hem op onevenredige wijze de dekking van 

aansprakelijkheid en de vergoeding ontzeggen. In principe moet de 

aansprakelijkheidsverzekering dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de verzekerde 

en hieraan mag maar uitzonderlijk afbreuk gedaan worden.  

 

5. Deze beschermingsgedachte was nog niet aanwezig in de Wet van 11 juni 1874 

betreffende de verzekeringen
42

 (hierna Verzekeringswet 1874).
43

 Deze wet was hoofdzakelijk 

van aanvullend recht en legde de nadruk op de contractsvrijheid van de partijen. Er werd 

bovendien nauwelijks aandacht besteed aan aansprakelijkheidsverzekeringen.
44

 De Wet van 

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
45

 (hierna Wet 

Landverzekeringsovereenkomst), bracht hier verandering in. In de parlementaire 

voorbereidingen van deze wet werd aangegeven dat de Verzekeringswet 1874 te weinig 

                                                           
40 G. JOCQUÉ, De verzekerde en benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 2. 
41 C. VAN SCHOUBROECK, “Aansprakelijkheidsverzekering” in D. BLOMMAERT, S. GADEYNE, D. STRUYVEN, Y. 

MERCHIERS (eds.), Recht voor de onderneming 2de editie Boek XIV.30, XIV.30-1 – XIV.30-69, Mechelen, Kluwer, 2014, 7. 
42 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, BS 14 juni 1874. 
43 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 62.  
44 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586, 1; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 6.  
45 BS 20 augustus 1992.  
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bescherming bood aan de verzekerde ‘tegen de bedingen die hem door de verzekeraar zijn 

opgelegd en deze laatste overdreven rechten toekennen’.
46

 Om dit te verhelpen beperkte de 

wet de contractuele vrijheid ter bescherming van de verzekerde.
47

 De Wet 

Landverzekeringsovereenkomst werd nauwelijks gewijzigd overgenomen in deel 4 van de 

Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014
48

 (hierna Verzekeringswet 2014). Ook in 

deze wet wordt de bescherming van de verzekeringsverbruiker vooropgesteld.
49

 Naast de 

beschermingsmechanismen in de Verzekeringswet 2014 kunnen er ook beperkingen, inzake 

de contractsvrijheid van de verzekeraar met betrekking tot preventie-instrumenten, gevonden 

worden in het bijzonder verzekeringsrecht, het consumentenrecht en het gemeen recht.  

 

6. Vandaag wordt dus duidelijk een beschermingsdoelstelling vooropgesteld gericht op 

het beschermen van de belangen van de verzekeringnemer/verzekerde. Overeenkomstig art. 4, 

17°, a Verzekeringswet 2014 is de verzekerde degene die door de verzekeringsovereenkomst 

is gedekt tegen vermogensschade. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen betreft het de personen 

wier vermogen bedreigd wordt door een mogelijke aansprakelijkheid. De verzekerde zal niet 

steeds de verzekeringnemer zijn van de verzekeringsovereenkomst. Het begrip 

‘verzekeringnemer’ wordt niet gedefinieerd in de wet. De verzekeringnemer is evenwel 

degene die de verzekeringsovereenkomst sluit met de verzekeraar en is dus de contractuele 

wederpartij van de verzekeraar.
50

 Wie de verzekerden zijn, hangt af van het type 

aansprakelijkheidsverzekeringscontract. Bij gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten 

bepaalt de wetgever de personen die als een verzekerde moeten aangemerkt worden. 

Voorbeelden van gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten zijn de verplichte 

verzekering inzake motorrijtuigen
51

 en de gezinsaansprakelijkheidsverzekering
52

. Zo bepaalt 

art. 3 KB privéleven bijvoorbeeld dat o.a. alle bij de verzekeringnemer inwonende personen 

als verzekerden worden beschouwd. Minimumgarantievoorwaarden verbieden de 

contractspartijen evenwel niet de lijst van verzekerden uit te breiden. Bij niet-

                                                           
46 Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1586/5, 2 en 4.  
47 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Betekenis, toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 11. 
48 BS 30 april 2014.  
49 Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3361/1, 3.  
50 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 152. 
51 Zie: art. 3 en 7 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err. BS 24 februari 1993. 
52 Zie: art. 3 KB van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot 

het privéleven, BS 31 januari 1984. 



9 

 

gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten wordt de aanduiding van de personen die 

verzekerd zijn overgelaten aan de contractsvrijheid van de partijen.
53

  

 

7. Ook de belangen van de verzekeraar worden in acht genomen door de wetgever. Zo 

zijn bepaalde wetsartikelen van deel 4 van de Verzekeringswet 2014 van dwingend recht in 

het voordeel van de verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte mededelingsplicht die 

wordt opgelegd aan de verzekeringnemer. Het bereiken van een groter evenwicht tussen de 

rechten en plichten van de contractspartijen was dan ook één van de doelstellingen van de 

Wet Landverzekeringsovereenkomst.
54

  

 

8. De vraag rijst of al deze beschermingsmechanismen hun beschermingsdoel bereiken. 

Zowel door de wetgever als door de rechtsleer wordt het preventie-argument aangehaald om 

de bescherming van de verzekerde soms toch te beperken. Te veel inzetten op bescherming 

van de verzekerde, zou voor de verzekeraar te weinig ruimte laten om aan preventie te doen. 

Dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op het gedrag van verzekerden, in die zin dat zij 

niet voldoende gestimuleerd zouden worden om zich zorgvuldig te gedragen. Dit argument 

gaat evenwel enkel op in de veronderstelling dat de preventie-instrumenten die door 

aansprakelijkheidsverzekeraars gebruikt worden effectief een meerwaarde bieden op het vlak 

van preventie. Wanneer zij geen preventief effect sorteren, is het immers niet nuttig zijn om 

het beschermingsniveau van de verzekerde hierop af te stemmen. Opdat de preventie-

instrumenten in de polisvoorwaarden een meerwaarde kunnen bieden op het vlak van 

preventie, is vereist dat deze gekend zijn door de verzekerde. Wanneer de verzekerde 

bijvoorbeeld niet weet dat de verzekeraar een vrijstelling bedongen heeft, kan deze vrijstelling 

geen (bijkomend) motief vormen voor de verzekerde om zich voorzichtig te gedragen met het 

oog op het vermijden van schadegevallen. In dit opzicht rijst de vraag of verzekerden al dan 

niet kennis hebben van de preventie-instrumenten die in de wet worden voorgeschreven en/of 

door de verzekeraar worden gestipuleerd in de polis.  

 

HOOFDSTUK II. ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODOLOGIE  

 

9. Het hoofdoogmerk van dit onderzoek is op zoek gaan naar een wenselijke balans 

tussen preventie door de aansprakelijkheidsverzekeraar en de bescherming van de 
                                                           
53 G. JOCQUÉ, De verzekerde en benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 10.  
54 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/5, 5.  
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verzekerde. Om dit oogmerk te bereiken worden drie deelonderzoeksvragen geformuleerd, die 

telkens in het teken staan van de beantwoording van deze hoofdonderzoeksvraag. Het betreft 

volgende drie deelonderzoeksvragen:  

 

- “Hoe nemen aansprakelijkheidsverzekeraars hun preventietaak op?”;  

- “Kunnen preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden doeltreffend zijn?”; 

- “Wat is het effect van preventie-instrumenten op de bescherming van de verzekerde 

rekening houdend met het huidig wetgevend kader?”.  

 

AFDELING 1. EERSTE DEELONDERZOEKSVRAAG: “HOE NEMEN 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAARS HUN PREVENTIETAAK OP?” 

 

10. In het kader van de eerste deelonderzoeksvraag wordt onderzocht hoe 

aansprakelijkheidsverzekeraars hun preventietaak opnemen (Deel II). Daartoe worden eerst de 

beweegredenen voor verzekeraars om hun preventietaak op te nemen, uiteengezet (Hoofdstuk 

I). Hierover werd reeds een aanzet gegeven in de beschrijving van de probleemstelling en 

situering van dit onderzoek.
55

  

Verder wordt een overzicht gegeven van de verschillende preventie-instrumenten die 

ter beschikking staan van de verzekeraar (Hoofdstuk II). De verschillende preventiemethoden 

die aansprakelijkheidsverzekeraars vandaag hanteren worden weergegeven. Om hier een 

duidelijk beeld over te krijgen werden verschillende gesprekken georganiseerd met 

verzekeraars. De nadruk van dit onderzoek ligt evenwel op de preventie-instrumenten die 

geïmplementeerd worden in de polisvoorwaarden van 

aansprakelijkheidsverzekeringsovereenkomsten. Het is van belang om erop te wijzen dat noch 

de wetgever, noch verzekeraars duidelijk aangeven welke wetsbepalingen, respectievelijk 

polisbedingen, aangemerkt kunnen worden als preventie-instrumenten. In de literatuur worden 

wel enkele voorbeelden gegeven. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheid om een 

vrijstelling in te voeren, of de premie en polisvoorwaarden afhankelijk te maken van het 

gedrag van de verzekerde.
56

 Voor dit onderzoek worden preventie-instrumenten beschouwd 

als wetsbepalingen of polisbedingen die als doel hebben de verzekerde aan te zetten tot het 

naleven van een concrete preventieverplichting of tot zorgvuldig gedrag zodat schadegevallen 

                                                           
55 Zie: Deel I, Hoofdstuk I.  
56 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 319. 
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vermeden worden en/of om het risico zo klein mogelijk te houden. Concreet betreft het de 

sancties en beloningen die de verzekeraar/wetgever hecht aan de (niet-)nakoming van 

concrete contractuele of wettelijke verplichtingen/verboden en de nadelige of voordelige 

gevolgen die de verzekeraar/wetgever hecht aan het zich (niet-) voordoen van een 

schadegeval. 

Bepaalde preventie-instrumenten werden op initiatief van verzekeraars 

geïmplementeerd in aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan uitsluitingen, 

vrijstellingen en verzekeringsplafonds. Andere preventie-instrumenten werden gecreëerd door 

de wetgever. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van de verzekeraar om de reddingskosten 

te dekken. Verder heeft de beschermende wetgeving in het voordeel van de verzekerde 

invloed gehad op de wijze waarop preventie-instrumenten vandaag opgenomen worden in 

aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Zo moeten vandaag bijvoorbeeld bepaalde 

uitsluitingsbedingen gekwalificeerd worden als vervalbedingen die enkel kunnen ingeroepen 

worden onder de wettelijke voorwaarden. Er is dus sprake van een wisselwerking tussen 

wetgever en verzekeraar. Om dit overzicht gestructureerd weer te geven worden de 

verschillende preventie-instrumenten opgehangen aan de wettelijke regelingen die hiervoor 

voorgeschreven werden.  

 

11. De preventie-instrumenten kunnen m.i. onderverdeeld worden in twee grote 

categorieën. De eerste grote categorie omvat sanctionerende preventie-instrumenten die 

opgedeeld kunnen worden in twee groepen. Het betreft enerzijds sanctionerende preventie-

instrumenten die een concrete sanctie opleggen aan de verzekeringnemer/verzekerde wegens 

het niet naleven van een bepaalde verplichting of een bepaald verbod. Anderzijds betreft het 

sanctionerende preventie-instrumenten die een nadelig gevolg hechten aan het verzwaren van 

het risico of het zich voordoen van een schadegeval. De tweede groep sanctionerende 

preventie-instrumenten trachten de verzekerde niet aan te zetten om een bepaalde verplichting 

na te leven maar hebben als doel de verzekerde aan te zetten tot zorgvuldig gedrag zodat 

schadegevallen vermeden worden en/of om het risico zo klein mogelijk te houden. Naast 

sanctionerende preventie-instrumenten trachten verzekeraars het gedrag van verzekerden te 

beïnvloeden door beloningen te hechten aan zorgvuldig gedrag of het feit dat er zich geen 

schadegevallen voordoen. Deze belonende preventie-instrumenten vormen de tweede grote 

categorie.  
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12. Om een beeld te krijgen van de mate waarin verzekeraars deze preventie-instrumenten 

effectief incorporeren in de verzekeringspolis wordt een polisanalyse uitgevoerd van 

verschillende typen aansprakelijkheidsverzekeringen bij meerdere 

verzekeringsmaatschappijen. In deze polisanalyse worden zowel 

aansprakelijkheidsverzekeringen betrokken die met consumenten gesloten worden, als 

polissen die uitsluitend met professionelen gesloten worden. Er wordt voor gekozen om zowel 

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna BA Auto), als de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering (hierna BA Privéleven), als de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering inzake uitbating en na levering (hierna BA Uitbating en 

BA Na levering ), te bespreken. Het betreffen aansprakelijkheidsverzekeringen die telkens een 

grote verspreiding hebben. Daarnaast werden ook enkele 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geselecteerd met betrekking tot enkele specifieke 

beroepen. Deze selectie wordt beperkt tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de 

architect en de advocaat (hierna BA Architect en BA Advocaat). Er werd bewust gekozen 

voor een gereglementeerde (architect) en een niet-gereglementeerde (advocaat) 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verder worden zowel aansprakelijkheidsverzekeringen 

geanalyseerd waarvoor minimumgarantievoorwaarden werden opgesteld, als polissen 

waarvoor dit niet het geval is. Wat de keuze van de verzekeringsmaatschappijen betreft, werd 

de selectie gemaakt op basis van het markaandeel dat de betrokken verzekeraars 

vertegenwoordigen. Met betrekking tot de BA Auto, de BA Privéleven, de BA Uitbatingen en 

de BA Na levering, worden telkens de polissen van verzekeringsmaatschappijen KBC 

Verzekeringen, AXA, Ethias en AG Insurance geanalyseerd. Volgens de website van 

Assuralia hebben deze vier maatschappijen het grootste marktaandeel voor 

verzekeringsovereenkomsten ‘Niet-leven’.
57

 Zo vertegenwoordigt, op basis van de kerncijfers 

van 2014, AXA 18.8% van de markt, AG 16,3%, Ethias 11,3% en KBC 8.3%. Voor de polis 

BA Architect worden de polissen van Protect, Euromaf en AR-CO onder de loep genomen. 

Deze verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigen samen bijna de volledige Belgische 

markt.
58

 Voor de polis BA Advocaat wordt gekeken naar de polis van Amlin. Deze polis werd 

gesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Alle advocaten die ingeschreven zijn op het 

                                                           
57http://www.assuralia.be/fileadmin/content/stats/01_Voornaamste_resultaten_sector/01_Kerncijfers/NL/NL_Kerncijfers_20

14.pdf.  

 

 

http://www.assuralia.be/fileadmin/content/stats/01_Voornaamste_resultaten_sector/01_Kerncijfers/NL/NL_Kerncijfers_2014.pdf
http://www.assuralia.be/fileadmin/content/stats/01_Voornaamste_resultaten_sector/01_Kerncijfers/NL/NL_Kerncijfers_2014.pdf
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tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse 

Balies, zijn dus verzekerden van deze polis.  

 

AFDELING 2. TWEEDE DEELONDERZOEKSVRAAG: “KUNNEN PREVENTIE-

INSTRUMENTEN IN DE POLISVOORWAARDEN DOELTREFFEND ZIJN?” 

 

13. Zoals hierboven reeds aangehaald, hebben preventie-instrumenten, in het bijzonder 

sanctionerende preventie-instrumenten, vaak tot gevolg dat de bescherming van de verzekerde 

wordt ingeperkt. Het sanctionerende preventie-instrument geeft de verzekeraar namelijk de 

mogelijkheid om zijn dekking geheel of gedeeltelijk te weigeren, de uitbetaalde 

schadevergoeding terug te vorderen, de polis op te zeggen, de premie te verhogen of de 

contractvoorwaarden te wijzigen in het nadeel van de verzekerde. In het kader van het 

onderzoek naar het effect van preventie-instrumenten op de bescherming van de verzekerde, 

is het interessant om de doeltreffendheid van deze preventie-instrumenten in vraag te stellen. 

De tweede deelonderzoeksvraag luidt dan ook: “Kunnen preventie-instrumenten in de 

polisvoorwaarden doeltreffend zijn?” (Deel III). Een preventie-instrument is m.i. doeltreffend 

wanneer het de verzekerde effectief aanzet zijn gedrag hierop af te stemmen, of anders gezegd 

wanneer het een (bijkomend) motief vormt voor de verzekerde om een concrete verplichting 

na te leven of zich in het algemeen zorgvuldig of schade-vermijdend te gedragen. Zo is een 

vervalclausule doeltreffend wanneer het voor de verzekerde een (bijkomend) motief vormt 

voor het nakomen van de contractuele verplichting waarvan de niet-nakoming met een verval 

van dekking wordt gesanctioneerd. Het bedingen van een franchise bereikt zijn preventiedoel 

wanneer het de verzekerde (bijkomend) motiveert tot voorzichtig gedrag met het oog op het 

vermijden van schadegevallen. Het preventiedoel wordt, zoals gezegd, vaak aangehaald als 

argument om de bescherming van de verzekerde in te perken. Wanneer preventie-

instrumenten evenwel geen meerwaarde kunnen bieden op het vlak van preventie en dus niet 

doeltreffend zijn, valt dit argument weg. Dit proefschrift tracht geen sluitend antwoord te 

bieden op de vraag of de preventie-instrumenten die de verzekeraar hanteert doeltreffend zijn 

en er dus effectief toe leiden dat verzekerden preventiemaatregelen zullen nemen of zich 

algemeen voorzichtiger zullen opstellen. Dit onderzoek beoogt wel de eerste noodzakelijk 

aanzet gegeven tot het beantwoorden van deze vraag. Deze aanzet wordt gegeven door het 

onderzoeken van de kennis van deze preventie-instrumenten bij de verzekerde. Met kennis 

van het preventie-instrument wordt de kennis bij de verzekerde van de sancties, en beloningen 

die de verzekeraar/wetgever hecht aan de (niet-)nakoming van concrete 
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verplichtingen/verboden en de kennis van de nadelige gevolgen (beloningen) die de 

verzekeraar/wetgever hecht aan het zich (niet-) voordoen van een schadegeval, bedoeld.  

 

14. In de eerste plaats zal een verantwoording worden gegeven voor het belang van het 

onderzoek naar de kennis van de preventie-instrumenten bij de verzekerde (Hoofdstuk I). 

Hiertoe wordt aangetoond dat de kennis van het preventie-instrument noodzakelijk is opdat 

dit preventie-instrument een (bijkomend) motief kan vormen voor de verzekerde om een 

concrete verplichting na te leven of om zich algemeen zorgvuldig te gedragen. Er wordt 

evenwel niet beweerd dat kennis van het preventie-instrument ook voldoende is opdat het 

instrument doeltreffend zal zijn. Welke voorwaarden, naast kennis van het preventie-

instrument, eventueel vervuld moeten zijn opdat preventie-instrumenten hun preventiedoel 

kunnen bereiken, valt buiten het bereik van dit onderzoek.  

Voor de verantwoording van de stelling dat kennis van het preventie-instrument een 

noodzakelijke voorwaarde vormt voor de doeltreffendheid ervan, wordt het KOL-onderzoek 

of het onderzoek naar Knowledge and Opinion about Law gescreend. In dit kader is het van 

belang om er op te wijzen dat niet wordt vooropgesteld dat kennis van regels noodzakelijk is 

voor regelnaleving maar wel dat kennis van preventie-instrumenten noodzakelijk is opdat 

deze doeltreffend kunnen zijn en dus een (bijkomend) motief kunnen vormen om een 

preventieverplichting na te leven of om zich zorgvuldig te gedragen. Voor deze 

vooropgestelde hypothese wordt een theoretische ondersteuning gezocht in de 

rechtssociologische literatuur.  

 

15. Aansluitend op het hoofdstuk waarin het belang van het onderzoek naar kennis zal  

trachten aangetoond worden, zal worden onderzocht hoe het gesteld is met de kennis bij 

verzekerden van de preventie-instrumenten in de verzekeringswetgeving en de polis 

(Hoofdstuk II). Hiertoe wordt enerzijds het KOL-onderzoek en het bestaande onderzoek 

inzake de kennis van burgers over verzekeringen gescreend. Hierbij wordt zowel gekeken 

naar het vastgestelde kennisniveau van de bevraagden als naar de variabelen die in deze 

onderzoeken gecorreleerd zijn aan dit kennisniveau. Anderzijds wordt er een eigen onderzoek 

verricht naar de kennis van de verzekeringnemer van de preventie-instrumenten in de WAM-

verzekering d.m.v. het afnemen van een enquête. De enquête bevat in de eerste plaats vragen 

omtrent de informatieverstrekking en -vergaring van de algemene voorwaarden van deze 

polis. Verder bevat de polis een kennistest met betrekking tot de preventie-instrumenten die in 

dergelijke polissen aangetroffen kunnen worden. Vervolgens worden enkele meningsvragen 
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gesteld omtrent het vertrouwen van de bevraagden in verzekeringsmaatschappijen. Tot slot 

wordt gevraagd naar enkele persoonsgegevens.
59

  

 

16. In het laatste hoofdstuk van Deel III wordt nagegaan welke rol de verzekeringssector 

speelt in het bevorderen van de kennis van verzekerden van de polisvoorwaarden van de 

aansprakelijkheidsverzekering die zij gesloten hebben of waardoor zij gedekt zijn (Hoofdstuk 

III). Enerzijds worden aan verzekeraars en verzekeringstussenpersonen wettelijke informatie- 

en transparantieplichten opgelegd. Er zal een overzicht gegeven worden van het wettelijke 

kader hieromtrent waarbij de nadruk wordt gelegd op de informatie- en 

transparantieverplichtingen die van toepassing zijn bij aansprakelijkheidsverzekeringen en 

verzekeringnemers/verzekerden inlichten omtrent de polisvoorwaarden met inbegrip van de 

preventie-instrumenten. Hiertoe worden het verzekeringsrecht, het consumentenrecht, het 

gemeen recht en de gedragscodes voor de verzekeringssector geanalyseerd. Verder wordt 

ingegaan op de kritiek op en de twijfels aan de doeltreffendheid van de informatie- en 

transparantieplichten. Hiertoe worden linken gelegd met de resultaten van de vragen inzake 

informatieverstrekking en –vergaring uit de enquête. Tot slot wordt ingegaan op enkele eigen 

initiatieven vanuit de verzekeringssector om de kennis inzake verzekeringen te vergroten.  

 

AFDELING 3. DERDE DEELONDERZOEKSVRAAG: “WAT IS HET EFFECT 

VAN PREVENTIE-INSTRUMENTEN OP DE BESCHERMING VAN DE VERZEKERDE 

REKENING HOUDEND MET HET HUIDIG WETGEVEND KADER?” 

 

17. In het kader van de derde deelonderzoeksvraag wordt onderzocht hoe de wetgever de 

vrijheid van de verzekeraar om preventie-instrumenten te bedingen in de polis heeft beperkt 

ter bescherming van de verzekeringnemer/ verzekerde en in welke mate de wetgever 

bijkomende stimulansen tot preventie voorschrijft voor deze partijen (Deel IV). Daartoe wordt 

in de eerste plaats weergegeven hoe de beschermingsdoelstelling ten voordele van de 

verzekerde is geëvolueerd in de wetgeving (Hoofdstuk I). Vandaag blijkt uit art. 3 

Verzekeringswet 2014 dat het beschermen van de rechten van verzekeringnemers, 

verzekerden, begunstigden en derden die een belang hebben bij de uitvoering van de 

overeenkomst het doel van deze wet vormt. Dit proefschrift focust evenwel uitsluitend op de 

beschermingsmechanismen in het voordeel van de verzekeringnemer / verzekerde. De 

                                                           
59 Zie voor het research design en de verantwoording van de keuzes hierover: Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, 

Onderafdeling 1.  
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preventie-instrumenten van de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn namelijk ook gericht op 

deze partijen.
60

 Na het beschrijven van de wettelijke evolutie van deze 

beschermingsdoelstelling wordt nagegaan op welke wijze de wetgever dit beschermingsdoel 

tracht te bereiken. Zo worden in de eerste plaats de algemene beschermingsbepalingen 

besproken die een invloed uitoefenen op de vrije toepassing van preventie-instrumenten door 

verzekeraars (Hoofdstuk II). Vervolgens wordt de wettelijke regeling geanalyseerd gericht op 

specifieke preventie-instrumenten (Hoofdstuk III). Hierbij wordt telkens nagegaan op welke 

wijze deze wettelijke regeling verzekerden effectief beschermt. De elementen van de 

wettelijke regeling die evenwel hun beschermingsdoel missen omdat ze aanleiding geven tot 

onzekerheid, omdat ze omzeild kunnen worden of omdat er geen werkbare sanctie wordt 

voorgeschreven, worden omschreven als knelpunten. Er wordt dus enerzijds nagegaan in 

welke mate de wetgever slaagt in zijn opzet om te vermijden dat sanctionerende preventie-

instrumenten de bescherming van de verzekerde ondermijnen. Anderzijds wordt ook 

onderzocht in welke mate de belonende preventie-instrumenten de verzekerde effectief ten 

goede komen. Hierbij wordt steeds teruggekoppeld naar de bevindingen van de polisanalyse 

die werd uitgevoerd voor het beantwoorden van de eerste deelonderzoeksvraag. De geboden 

bescherming door de wetgever heeft namelijk effect op de vrijheid van verzekeraars om 

preventie-instrumenten in de polis op te nemen en op de wijze waarop bepaalde polisbedingen 

geïnterpreteerd moeten worden. Daarnaast zal ook telkens teruggekoppeld worden naar de 

resultaten van de enquête. Daar waar de bescherming van de verzekerde namelijk wordt 

beperkt op grond van het preventie-argument, is het interessant om na te gaan of dit preventie-

argument wel kan spelen. Wanneer er geen kennis is van het preventie-instrument valt dit 

argument weg.  

 

 

                                                           
60 De beschermingsbepalingen in het voordeel van de begunstigen en benadeelden worden buiten beschouwing gelaten voor 

dit onderzoek.  
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DEEL II: PREVENTIE IN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN  
 

HOOFDSTUK I. BEWEEGREDEN VOOR PREVENTIE-INSTRUMENTEN?  

 

AFDELING 1. PREVENTIEVE FUNCTIE VAN HET 

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT  

 

Onderafdeling 1.  Dreiging aansprakelijkheid leidt tot zorgvuldig gedrag  

 

18. Meestal wordt vergoeding van schade vooropgesteld als voornaamste functie van het 

aansprakelijkheidsrecht.
61

 De functie van het traditionele aansprakelijkheidsrecht bestond dan 

ook in de verplaatsing van de geleden schade naar de aansprakelijke.
62

 Onder invloed van de 

rechtseconomie is men meer gaan nadenken over de preventieve functie van het 

aansprakelijkheidsrecht.
63

 Zo is er behalve een klassiek kamp, door Wagner het ‘social justice 

kamp’ genoemd, waarvan de aanhangers vergoeding vooropstellen, een tweede kamp, 

namelijk het kamp van de ‘neo-liberals’ waarvan de aanhangers preventie vooropstellen.
64

 

Volgens deze laatste strekking vormen aansprakelijkheidsregels een aanmoediging om 

zorgvuldig te handelen.
65

 Dit kan rechtstreeks wanneer de rechter op grond van 

aansprakelijkheidsregels aan de verweerder een verbod oplegt om bepaalde 

schadeverwekkende handelingen in de toekomst nog te verrichten. Gezien de traagheid van de 

gerechtelijke procedure speelt het aansprakelijkheidsrecht hier nochtans een beperkte rol.
66

 

Op onrechtstreekse wijze kan de wetenschap schadevergoeding te moeten betalen indien 

schade aan derden wordt berokkend, een heilzame werking uitoefenen op het gedrag van 

personen. Aansprakelijkheidsregels geven volgens deze visie prikkels die het menselijk 

gedrag beïnvloeden.
67

 In de veronderstelling dat men zich bewust is van deze 

                                                           
61 A.R. BLOEMBERGEN EN S.D. LINDERBERGH, Schadevergoeding: algemeen, deel 1, Monografieën Nieuw BW, 

Deventer, Kluwer, 2001, 6-11. Relativering: B. DUBUISSON, “De la légèreté de la faute au poids du hasard. Réflexions sur 

l’évolution de droit de la responsabilité civile”, RGAR 2005, 14.009.; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke 

aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 817-818. 
62 J.JR. FLEMMING, “Accident Liability reconsidered: the impact of liability insurance”, Yale law Journal 1948, 549. 
63 C.C. VAN DAM, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 1989, 208; A. VAN OEVELEN, “Enige 

bedenkingen van een jurist bij de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht” in Verslagboek eerste 

werkvergadering recht en economie, Leerstoel A. Van Melkebeke, Antwerpen, 1985, 25; W.L. PROSSER en P. KEETON, 

Prosser and Keeton on the law of torts, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1984, 25-26.  
64 G. WAGNER, “The project of harmonization European Tort law”, Common market law Review 2005, 1302-1303. 
65 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 8. 
66 H. BOCKEN en I. BOONE, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en 

andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, Die Keure, 2011, 31. 
67 M. FAURE en R. VAN DEN BERGH, Objectieve aansprakelijkheid, Verplichte verzekering en veiligheidsregulering, 

Antwerpen, Maklu, 1989, 30-31; S. SHAVELL, Economic analyses of accident law, Cambridge, Harvard University Press, 
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aansprakelijkheidsregels, worden mogelijke veroorzakers van schade aangespoord om 

zorgvuldig te handelen. Zij moeten de door hen veroorzaakte schade vergoeden, wanneer zij 

niet de vereiste zorg in acht nemen. Door zorgvuldig te zijn voorkomt men schade en daarmee 

aansprakelijkheid.
68

 Deze preventieve functie hangt dus samen met de handhavende functie 

van het aansprakelijkheidsrecht. Deze heeft tot gevolg dat de opgelegde 

aansprakelijkheidssanctie strekt tot ontmoediging om een norm te schenden door hetzij 

potentiële schenders een nadeel in het vooruitzicht te stellen, hetzij hen voor te houden dat het 

voordeel dat zij hadden door de normschending zal worden weggenomen.
69

 Ook de 

repressieve functie van het aansprakelijkheidsrecht hang hiermee samen.
70

 Door de 

aansprakelijke te verplichten tot betaling van een schadevergoeding, zou het 

aansprakelijkheidsrecht beteugelend werken en eveneens de betrokkene afschrikken zich in de 

toekomst aan soortgelijk gedrag schuldig te maken.
71

 

 

Onderafdeling 2.  Kritiek op preventieve werking  

 

19. Hoewel in heel wat rechtsliteratuur de preventieve functie van het 

aansprakelijkheidsrecht onderschreven wordt
72

 , twijfelen nog heel wat auteurs aan het nuttig 

effect van het aansprakelijkheidsrecht op het vlak van preventie
73

 Vooral de meerwaarde van 

het aansprakelijkheidsrecht ten opzichte van andere prikkelmechanismen wordt in vraag 

gesteld.
74

 Wat heeft het aansprakelijkheidsrecht meer te bieden vanuit het preventieperspectief 

dan de angst voor eigen lijf en leden of voor morele verontwaardiging, de vrees voor 

                                                                                                                                                                                     
1987, 282-286; P.W. SCHMITZ, “On the joint use of liablity and safety regulation”, Internationa Review of Law and 

Economics 2000, 371-372. 
68 T. HARTIEF en R.P.J.L. TJITTES, Verzekering en aansprakelijkheid, Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 4. 
69 J. KORTMANN en C. SIEBURGH, “Handhaving door Nederlands privaatrecht” in Preadviezen 2009, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgever, 2009, 254. 
70 D. SIMOENS, “Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht”, RW 1980-81, 1963-1965.  
71 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

7. 
72 Zie o.a.: W.L. PROSSER en P. KEETON, Prosser and Keeton on the law of torts, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1984, 

25-26; A. VAN OEVELEN, “Enige bedenkingen van een jurist bij de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht” 

in Verslagboek eerste werkvergadering recht en economie, Leerstoel A. Van Melkebeke, Antwerpen, 1985, 25; C. 

CAUFFMAN en B. WEYTS, “Privaatrecht en rechtshandhaving” in Preadviezen 2009, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgever, 2009, 307; E. NORDIN, De schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht: tussen compensatie en handhaving, 

doctoraatsverdediging 25 september 2014. 
73 C.C. VAN DAM, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 1989, 213; A.R. BLOEMBERGEN, 

“Wolfsbergen en de rechtseconomie”, BW-krant Jaarboek 1996, 29; G.T. SCHARTZ, “Reality in the economic analysis of 

tort law”, UCLA La Review, 1994, 377; A.R. BLOEMBERGEN, “Wolfsbergen en de rechtseconomie”, BW-krant Jaarboek 

1996, 31; A. T. BOLT en J. SPIER (eds.), De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 

Handelingen, Preadvies voor de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV), Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 60.  
74 J.M. BARENDRECHT, “Aansprakelijkheid en welzijn”, in J.M. BARENDRECHT,  Kring van aansprakelijken bij 

massaschade. Inleidingen, gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten, Koninklijke 

Vermande, 2002, 139p. ; W.H. VAN BOOM, Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht, RM Themis 2003, 

297; T. HARTLIEF, Leven in een claimcultuur: wie is bang voor Amerikaanse toestanden, NjB 2005, 830-834. 



3 

 

reputatieschade, veiligheidsregulering, de vrees voor strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 

handhaving of eventuele positieve prikkels zoals beloning van zorg, subsidieverlening en 

reputatieversterking? Volgens T. Hartlief moeten we de meerwaarde van het 

aansprakelijkheidsrecht op dit vlak niet overschatten.
75

  

 

20. Zoals gezegd, biedt het aansprakelijkheidsrecht enkel een grond tot schadeverplaatsing 

onder strikte voorwaarden. Vaak zullen deze voorwaarden echter niet vervuld zijn omdat men 

geen causaal verband kan aantonen tussen de schade en de onrechtmatige daad of omdat men 

geen gekende schadeverwekker kan aanduiden. Bovendien moet de benadeelde ook de stap 

zetten naar een mogelijk lange en kostelijke gerechtelijke procedure vooraleer het 

aansprakelijkheidsrecht zijn handhavende functie kan uitoefenen. Er moeten dus heel wat 

voorwaarden vervuld zijn vooraleer de schadeverwekker op grond van het 

aansprakelijkheidsrecht ter verantwoording geroepen kan worden.  

Een bijkomend probleem is dat de omvang van de schadevergoeding wordt gemeten 

aan de hand van de omvang van de geleden schade van de benadeelde en niet aan de hand van 

het gedrag van de aangesprokene.
76

 De rechter kan de schadevergoeding dus niet aanpassen 

aan de ernst van de tekortkoming. Het Hof van Cassatie aanvaardt niet dat de rechter een 

vergoeding toekent die meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade.
77

 Het beginsel dat de 

vergoeding juist, passend en volledig moet zijn staat de toekenning van punitive damages in 

de weg.
78

 Gedekt door de feitelijke beoordeling kan de feitenrechter vandaag echter wel de 

schadevergoeding berekenen in functie van de ernst van de fout of van de omvang van de 

winst die de fout de schadeverwekker heeft opgeleverd.
79

 Zo zou de feitenrechter ook 

lucratieve fouten op gepaste wijze kunnen aanpakken. Dit zijn fouten waarvan de 

schadeverwekker weet dat zij zelfs na aftrek van het bedrag van de schadevergoeding winst of 

een financieel voordeel zullen opleveren.
80

 Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de naam en 

de afbeelding van bekende personen in reclamecampagnes zonder toestemming van de 

                                                           
75 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 9. 
76 I. STRAHL, “Tort liability and insurance”, Scand.Stud.in Law 1959, 212.  
77 Cass. 10 oktober 1972, Arr. Cass. 1973, 146; Cass. 13 mei 2009, Pas. 2009, 1167.  
78 J. RONSE, L. DE WILDE, A. CLAEYS en I. MALLEMS, Schade en schadeloosstelling, Story-Scientia, 1984, 172-175; 

B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. The winner takes it all”, RW 2005-06, 1642; 

A. VAN OEVELEN, “Enkele recente ontwikkelingen inzake schade en schadebegroting in het buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht” in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen – 

XXXIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2006-07, Mechelen, Kluwer, 2007, 343- 348 
79 Cass. 4 april 1990, Arr. Cass. 1989-1990, 1025; M. BACACHE-GIBEILI, Droit civil. Les obligations. La responsabilité 

civile extra contractuelle, Parijs, Economica, 2007, 21-23.  
80 B. WEYTS, “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids –en verzekeringsrecht. The winner takes it all”, RW 2005-06, 

1641. 
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betrokkene.
81

 In het verleden is reeds gebleken dat in zulke gevallen de omvang van de 

schadevergoeding in schril contrast staat met de winst die de reclamecampagne voor de 

schadeverwekker heeft opgeleverd.
82

 Vanuit het oogpunt van prikkelwerking en handhaving 

zou wellicht een hogere schadevergoeding aangewezen zijn zodat de schadeverwekker dit 

meer zou ervaren als een sanctie op zijn gedrag.
83

 Een lage pakkans geeft de berekende 

schadeverwekker onvoldoende prikkels. Invoering van punitive damages zou hier het 

evenwicht kunnen herstellen. Het begrip punitive damages kan worden omschreven als een 

bedrag dat aan de eiser in een civiele zaak wordt toegewezen wegens onrechtmatig gedrag 

van de gedaagde en dat bovenop de schadevergoeding komt en strekt tot vergelding van het 

onrecht aangedaan aan de eiser en tot preventie van toekomstig onrechtmatig gedrag van de 

schadeverwekker en van anderen.
84

 Dergelijk systeem komt net in beeld bij gevallen waarin 

andere prikkelmechanismen ontbreken en wanneer tegelijkertijd kan worden betwijfeld of het 

aansprakelijkheidsrecht met zijn normale remedies wel voldoende prikkelt.
85

 Een 

privaatrechtelijke boete kan een tegenwicht vormen voor de lage pakkans op sommige 

terreinen van het aansprakelijkheidsrecht.
86

 Wanneer het slachtoffer echter niet naar de 

rechter stapt blijft de beoogde verbetering uit. Men zou de oplossing ook kunnen zoeken in 

toepassing of verbetering van andere preventiemechanismen. Daarbij kan worden gedacht aan 

de verhoging van de pakkans binnen het aansprakelijkheidsrecht door de aanscherping van de 

zorgvuldigheidsnorm of door verlichting van de eisen te stellen aan het bewijs door de eiser 

van de door hem gestelde schade of het oorzakelijk verband tussen de schade en de 

onrechtmatige gedraging.  

 

21. Verder rijst de vraag hoe informatief het aansprakelijkheidsrecht is voor degenen die 

men wil bereiken. Als het de bedoeling is om het gedrag van burgers te beïnvloeden is het op 

zijn minst van belang dat zij kunnen weten wat er van hen verlangd wordt.
87

 Als men geen 

kennis heeft van de regels die men moet naleven wordt de preventieve functie van het 
                                                           
81 http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/1982517/2014/08/07/Bedrijf-gebruikt-na-Natalia-nu-ook-Axelle-

Red-in-nepreclame.dhtml  
82 Rb. Gent 19 november 2003, AM 2004, 384.  
83 W.H. VAN BOOM, “Effectuerend handhaven in het privaatrecht”, NjB 2007, 982-991.  
84 C. CAUFMANN, “Naar Een Punitief Europees Verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, 

de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht”, TPR 2003, 831.  
85 C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, de 

grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht?”, TPR 2007, 799. 
86 H.O. KERKMEESTER, “Punitive damages ter compensatie van een lage veroordelingskans”, NjB 1998, 1807; T. 

HARTLIEF, Leven in een claimcultuur: wie is bang voor Amerikaanse toestanden, NJB 2005, 830-834. Contra: C.J.J.M. 

STOLKER, in A.M. HOL en C.J.J.M. STOLKER (red.), Over de grenzen van het strafrecht in het burgerlijk recht, Deventer, 

Kluwer, 1995, 31.  
87 W.A. ESHUIS, M.H. SCHAAPMAN, N.J. PHILIPSEN, J.R. POPMA, G. VAN DER LAAN, J.G. BAKKER, A.P.  

NAUTA en B. SORGDRAGER, Leerzame schadeclaims. Leren van 'worst case scenarios' als opstap naar effectieve 

interventie en preventie rond beroepsziekten, Amsterdam, Hugo Sinzheimer Instituut 2009.  

http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/1982517/2014/08/07/Bedrijf-gebruikt-na-Natalia-nu-ook-Axelle-Red-in-nepreclame.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/1982517/2014/08/07/Bedrijf-gebruikt-na-Natalia-nu-ook-Axelle-Red-in-nepreclame.dhtml
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aansprakelijkheidsrecht immers ondergraven.
88

 Doordat het voor de burger, gelet op de 

enorme toename van het aantal wetten, onmogelijk wordt om kennis te hebben van het 

volledige wettelijke landschap, trekken bepaalde auteurs de preventieve functie van het 

aansprakelijkheidsrecht sterk in twijfel.
89

 Door zich te houden aan de algemene 

zorgvuldigheidsnorm zal men evenwel meestal ook zijn aansprakelijkheid kunnen vermijden. 

Hiervoor is geen kennis vereist van de specifieke wetten waaraan men zich dient te houden.  

 

22. Daarnaast vormt ook de ex post beoordeling door de rechter van inbreuken een 

kritiekpunt. De vraag die zich stelt is of een rechterlijke procedure tussen twee concrete 

partijen wel de ideale omgeving is om een gedragsnorm te formuleren die ook voor andere 

gevallen een uitkomst zou kunnen bieden.
90

 Hier kan echter tegen in gebracht worden dat de 

dreiging om aansprakelijk gesteld te worden door de rechter voldoende kan zijn om zich 

zorgvuldig te gedragen. Aansprakelijkheidsregels zijn er dan ook op gericht op ex ante het 

gedrag van de potentiële schadeverwekker te beïnvloeden.
91

  

 

23. Er kan niet ontkend worden dat door het toekennen van een preventieve funtcie aan 

het aansprakelijkheidsrecht grote verwachtingen worden gesteld aan het privaatrecht. T. 

Hartlief stelt dat het aansprakelijkheidsrecht evenwel slechts een werkelijke meerwaarde op 

het vlak van handhaving en preventie heeft wanneer andere mechanismen ontbreken of 

tekortschieten. In die gevallen is er sprake van een handhavingstekort. De eventuele positieve 

effecten van de dreiging van aansprakelijkheidsclaims op gedragsbeïnvloeding zijn volgens 

hem dan ook een bijproduct van procedures waar het in hoofdorde gaat om het wegnemen van 

de gevolgen van de aantasting. Het gaat om afgeleide gevolgen of neveneffecten.
92

 In de regel 

zal volgens deze auteur voorrang gegeven moeten worden aan andere mechanismen, die beter 

op gedragsbeïnvloeding zijn toegespitst.
93

 Andere auteurs twijfelen aan de efficiëntie en de 

effectiviteit van het aansprakelijkheidsrecht als handhavingsinstrument, ook als bijproduct.
94

 

                                                           
88 J. KORTMANN en C. SIEBURGH, “Handhaving door Nederlands privaatrecht” in Preadviezen 2009, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgever, 2009, 279-281.  
89 L. CORNELIS, De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, Antwerpen, Kluwer, 1982, 

nrs. 96-97; J. HELLNER, “Social insurance and tort liability in Sweden”, Scand.Stud.inLaw 1972, 192-197.  
90 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 58. 
91 C. CAUFFMAN en B. WEYTS, “Privaatrecht en rechtshandhaving” in Preadviezen 2009, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgever, 2009, 305-306.  
92 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 70-71. 
93 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 80. 
94 W.H. VAN BOOM, “Iets over handhaving in het privaatrecht”, WPNR 2008, 766; J. KORTMANN, “The Tort Law 

Industry”, ERPL 2009, 796-799; J. KORTMANN en C. SIEBURGH, “Handhaving door Nederlands privaatrecht” in  

Preadviezen 2009, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2009, 300.  
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Zo heeft ook J. Kortmann reeds opgeroepen dat het aansprakelijkheidsrecht zich bij zijn leest 

moet houden.
95

  

 

24. Ongeacht deze kritiek lijken zowel de wetgever als de verzekeraars wel te geloven in 

de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht. Zij steunen hier namelijk op om 

mechanismen in het leven te roepen die deze preventieve functie moeten vrijwaren. Of het 

aansprakelijkheidsrecht werkelijk een meerwaarde biedt op het vlak van preventie wordt in dit 

proefschrift niet onderzocht. Op welke wijze de wetgever en de verzekeraars op deze 

veronderstelling steunen, wordt hieronder toegelicht.  

 

AFDELING 2. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VERZWAKKEN DE 

PREVENTIEVE FUNCTIE VAN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT  

 

25. Opdat er enige preventieve werking kan uitgaan van het aansprakelijkheidsrecht moet 

de persoon die het schadegeval heeft veroorzaakt de financiële gevolgen hiervan dragen.
96

 

Zoals besproken, heeft er zich evenwel een evolutie voorgedaan die meer en meer gericht is 

op schadeverplaatsing in plaats van op het zelf dragen van de schade. Dit heeft tot gevolg dat 

de schadeverwekker niet steeds zelf de schadevergoeding zal moeten dragen. Zo zal 

bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering aanleiding geven tot schadeverschuiving. 

Wanneer de verzekerde schadeverwekker beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering 

kan hij, onder bepaalde voorwaarden, de financiële gevolgen van het schadegeval verschuiven 

naar de verzekeraar. Het feit dat bij een aansprakelijkheidsverzekering de schade wordt 

gedragen door de verzekeraar in plaats van door de schadeverwekker, kan een nadelig effect 

hebben op de preventieve druk van het aansprakelijkheidsrecht. Dit toont aan dat de functie 

van schadespreiding, die wordt vervuld via aansprakelijkheidsverzekeringen
97

, in conflict kan 

komen met de preventiefunctie.
98

 Bij verzekeringen aan de kant van de benadeelde ligt het 

anders, omdat de verzekeraar of uitkeringsinstantie in de regel verhaal kan zoeken op de 

schadeverwekker.
99

 Het feit dat de schadeverwekker niet meer zal instaan voor de nadelige 

financiële gevolgen van zijn eigen onzorgvuldig gedrag houdt het risico in dat hij zich
 
minder 

                                                           
95 J. KORTMANN, “The Tort Law Industry”, ERPL 2009, 796-799.  
96 P. ATIYAH, Accidents, compensation and the law, Londen, Weidenfeld and Nicolson, 1970, 546 en 555.  
97 P. ATIYAH, Accidents, compensation and the law, Londen, Weidenfeld and Nicolson, 1970, 529.  
98 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

8. 
99 T. HARTIEF en R.P.J.L. TJITTES, Verzekering en aansprakelijkheid, Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1999, 10. 
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voorzichtig zou gaan gedragen. Dit risico wordt in de literatuur het moreel risico of moral 

hazard genoemd.
100

  

 

AFDELING 3. NUANCERING: ROL VAN DE VERZEKERAARS 

 

26. De bewering dat aansprakelijkheidsverzekeringen de preventieve functie van het 

aansprakelijkheidsrecht ondergraven, dient genuanceerd te worden. Deze stelling gaat 

namelijk alleen op in een stelsel waarin de enige sanctie voor een schuldige gedraging een 

vordering tot schadeloosstelling is. Zoals gezegd, zullen in vele gevallen andere sancties en 

prikkelmechanismen aanwezig zijn die tot meer voorzichtigheid zullen aansporen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de vrees om door zijn lichtzinnigheid en roekeloosheid zijn 

eigen of andermans leven, gezondheid en goederen in gevaar te brengen. Bovendien kunnen 

ook een bepaalde verantwoordelijkheidszin, vrees voor reputatieschade, vrees voor wanorde 

en moeilijkheden
101

, de tijd en de psychologische last van het procesverloop
102

…enz. een 

preventief effect hebben.  

 

27. Het bestaan van het moreel risico wordt evenwel net zoals het bestaan van de 

preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht niet onderzocht in dit proefschrift. Toch 

stelt met vast dat verzekeraars op deze preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht en 

op het moreel risico steunen bij het opnemen van hun preventietaak. Ook de wetgever gaat uit 

van de veronderstelling dat aansprakelijkheidsverzekeringen de preventieve functie van het 

aansprakelijkheidsrecht kunnen ondergraven en een moreel risico kunnen creëren. Dit blijkt 

uit een aantal wetsbepalingen met een duidelijk preventiedoel.  

 

28. In de eerste plaats wordt in heel wat literatuur gewezen op rol die verzekeraars kunnen 

spelen om de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht te herstellen.
103

 Het is de 

                                                           
100 Zie hieromtrent: S. SHAVELL, “On moral hazard and insurance’, The Quarterly Journal of Economics 1979, vol. 93, 

541-562. 
101 W. VAN GERVEN, “De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962, 789. 
102 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 9. 
103 Zie o.a. M. VAN DAM, Verkeersongevallen, een rechtseconomisch, empirisch en positiefrechtelijk onderzoek naar de 

werking van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering in het verkeer, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 

2001, 223-230; M. FAURE en R.J. VAN DEN BERGH, Objectieve aansprakelijkheid, verplichte verzekering en 

veiligheidsregulering, Antwerpen, Apeldoorn, Maklu uitgevers, 1989, 114-122; S. SHAVELL, “On Moral Hazard and 

Insurance”, The Quartely journal of economics 1979, 541-562; M. VAN DAM, “Fault en no-fault. Een theoretisch en 

empirisch onderzoek naar de gedragseffecten van fault en no-fault bij verkeersongevallen” in W.H. VAN BOOM, I. GIESEN 

en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke 

leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 347; R. SCHWITTERS, “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen 

van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht?” in M. HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de 
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aansprakelijkheidsverzekeraar die ervoor kan zorgen dat de verzekerde financieel belang 

behoudt bij het vermijden van schade en daarmee de verzekerde prikkelt. Als tussenschakel 

tussen het aansprakelijkheidsrecht en de verzekerde kan de verzekeraar de verzekerde 

aanzetten tot zorgvuldig gedrag. Om te voorkomen dat de verzekerde de prikkel uit het 

aansprakelijkheidsrecht om zich zorgvulidg te gedragen mist, omwille van het feit dat hij de 

financiële gevolgen van zijn gedrag kan doorschuiven naar de verzekeraar, kan de verzekeraar 

via de polisvoorwaarden ervoor zorgen dat de verzekerde financieel belang behoudt bij het 

vermijden van schade aan anderen.
104

 Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheid van 

de verzekeraar om de verzekerde deels bloot te stellen aan een deel van het risico, 

bijvoorbeeld door een vrijstelling in te voeren, of de premie en polisvoorwaarden afhankelijk 

te maken van het gedrag van de verzekerde.
105

 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

een premieverhoging bij risicoverzwaring of het toekennen van een premiekorting bij 

risicovermindering. Ook een beperking van de dekking of opzegging na schadegeval behoren 

tot de mogelijkheden. Uit de polispraktijk blijkt dat de verzekeraar van deze instrumenten 

gebruik maakt en dus de rol die hem door de literatuur wordt toegekend om de preventieve 

functie van het aansprakelijkheidsrecht te herstellen, probeert te vervullen.
106

  

Er wordt echter veel verwacht van verzekeringsvoorwaarden. Zo zouden zij een 

informatietekort bij verzekerden met betrekking tot de inhoud van het aansprakelijkheidsrecht 

of veiligheidsregulering aanvullen en verzekerden prikkelen tot zorgvuldig gedrag.
107

 Dit is 

nochtans enkel het geval wanneer deze verzekeringsvoorwaarden duidelijk ter kennis worden 

gebracht van de verzekeringnemer en verzekerde.
108

 Bij gebrek aan kennis van de 

polisvoorwaarden kan er van deze voorwaarden ook geen preventieve werking uitgaan.
109

  

 

29. Ook de wetgever gaat uit van de veronderstelling dat het gedrag van de verzekerde kan 

gereguleerd worden aan de hand van preventie-instrumenten om het moreel risico in te 

                                                                                                                                                                                     
rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, 339; T. HARTIEF en R.P.J.L. TJITTES, Verzekering en 

aansprakelijkheid, Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1999, 11. 
104 T. HARTLIEF, “Het aansprakelijkheidsrecht anno 2004: wat doet de Hoge Raad?”, AV&S 2004, 235-249; C.C. VAN 

DAM, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 1989, nr. 161; T. HARTLIEF en R.P.J.L. TJITTES, 

“Invloed van verzekeringen op de civiele aansprakelijkheid” in Preadvies voorde vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad, 

Koninklijke Vermande, 1990, 63-64. 
105 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 319. 
106 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2 voor een overzicht van de wijze waarop aansprakelijkheidsverzekeraars de 

preventie-instrumenten opnemen in verschillende aansprakelijkheidsverzekeringspolissen.  
107 T. HARTLIEF, Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, deLex, 2009, 11. 
108 Zie Deel III, Hoofdstuk III voor een analyse van de wijze waarop deze kennisoverdracht wordt bevorderd.  
109 Zie Deel III, Hoofdstuk I voor een uitgebreid betoog waarom kennis van de polisvoorwaarden een noodzakelijke 

voorwaarde vormt opdat van de polisvoorwaarden een preventieve werking kan uitgaan.  
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dammen.
110

 Zo legt art. 75 Verzekeringswet 2014 een schadebeperkingsplicht op aan de 

verzekerde. De niet-naleving van deze verplichting kan aanleiding geven tot de sancties 

vastgelegd in art. 76 Verzekerinsgwet 2014. De wetgever geeft de verzekeraar de keuze om 

deze sancties als dan niet toe te passen. De verzekeraar moet echter niet uitdrukkelijk in de 

polis voorzien in deze sanctiemogelijkheden. Ook het indemnitair beginsel
111

 en het verbod 

tot dekking van opzettelijk veroorzaakte schadegevallen
112

 kunnen gezien worden als 

preventie-instrumenten van de wetgever.
113

 Ook wanneer de verzekeraar deze instrumenten 

niet uitdrukkelijk opneemt in de polis zullen deze van toepassing zijn. Deze bepalingen zijn 

namelijk van openbare orde.
114

 Om op de hoogte te zijn van alle preventie-instrumenten dient 

de verzekerde dus niet alleen de inhoud van de polis kennen maar ook op de hoogte zijn van 

specifieke bepalingen in de verzekeringswetgeving. 

HOOFDSTUK II. WIJZEN WAAROP VERZEKERAARS PREVENTIETAAK 

OPNEMEN 

 

AFDELING 1. INFORMEREN, WAARSCHUWEN VOOR RISICO’S EN 

ADVISEREN 

 

30. In de eerste plaats wordt de preventietaak door verzekeraars ingevuld door de 

samenleving te informeren en te waarschuwen voor bepaalde risico’s. Verzekeraars doen dit 

zowel op collectieve wijze als individueel.
115

 Collectief worden bijvoorbeeld enkele bekende 

preventie-instellingen medegefinancierd door de verzekeringssector via Assuralia. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid (BIVV) 

waarbij bijvoorbeeld de BOB-campagnes ondersteund worden door Assuralia.
116

 Daarnaast 

                                                           
110 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 326.  
111 Art. 93 en art. 105 Verzekeringswet 2014. Dit beginsel houdt in dat de prestatie van de verzekeraar de door de verzekerde 

geleden schade niet kan te boven gaan. 
112 Art. 62, eerste lid Verzekeringswet 2014. 
113 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 326. 
114 Zie inzake indemnitair beginsel: Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 108. Zie inzake opzet: 

Luik 7 februari 2000, JLMB 2001, 1120; Luik 15 oktober 2001, RGAR 2003, 13.698; Bergen 20 juni 2007, JLMB 2008, 973; 

M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2016, 137-138; H. DE RODE, “La notion de déchéance et la faute 

intentionnelle” in Liber amicorum Hubert Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 106; B. 

DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances –L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, 14.586; B. 

DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 114. 
115 BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, “Verzekering en preventie. Een oproep, een 

aanmoediging”, Verzekeringscahiers 2001, 19. 
116 BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, “Verzekering en preventie. Een oproep, een 

aanmoediging”, Verzekeringscahiers 2001, 19-25. 
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zetten ook individuele verzekeringsondernemingen zich in voor preventie. Dit kan in de eerste 

plaats ook via preventiecampagnes.
117

 Naast het voorkomen van schade kunnen dergelijke 

grote campagnes de naambekendheid van de verzekeringsmaatschappij opschroeven en zijn 

ze goed voor het imago van de maatschappij. Dit verklaart ook voor een deel waarom vele 

preventiecampagnes inzetten op verkeersveiligheid. Het raakt iedereen, waardoor men er 

meteen een groot publiek mee bereikt.
118

 Naast dergelijke grote preventiecampagnes maken 

bepaalde verzekeraars ook gebruik van persberichten op hun website die informatie bevatten 

inzake bepaalde risico’s of adviezen met het oog op preventie.
119

 Daarbij aansluitend kan men 

op de website ABCverzekeringen.be, een initiatief van Assuralia, terecht voor een aantal 

checklists met inbegrip van preventieadviezen in verband met bepaalde risico’s.
120

 Verder 

bevelen bepaalde verzekeraars cursussen aan met het oog op het verkleinen van het risico. Zo 

werken enkele verzekeringsondernemingen bijvoorbeeld samen met rijvaardigheidscentra die 

cursussen defensief rijden aanbieden.
121

 Het volgen van dergelijke cursus kan aangemoedigd 

worden door hier een premievermindering tegenover te plaatsen.
122

 Tot slot kan getracht 

worden fouten van verzekerden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beperken 

door deze verzekerden ondersteuning te bieden in de uitoefening van hun beroep. In dit 

verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op een studiedienst verbonden aan de verzekeraar, 

die verzekerden zowel technisch als juridisch advies kan verstrekken.  

 

AFDELING 2. PREVENTIE VIA DE POLISVOORWAARDEN  

 

31. Naast het informeren en waarschuwen voor risico’s trachten verzekeraars ook het 

gedrag van mensen te beïnvloeden aan de hand van bepaalde prikkels in de 

contractvoorwaarden. Voor de beschrijving van deze preventie-instrumenten werd een 

                                                           
117 BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, “Verzekering en preventie. Een oproep, een 

aanmoediging”, Verzekeringscahiers 2001, 25. 
118 BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, “Verzekering en preventie. Een oproep, een 

aanmoediging”, Verzekeringscahiers 2001, 26-27. 
119 Voor voorbeelden zie: https://www.axa.be/ab/nl/dossiers/axa-drivexperience/pages/pas-je-rijgedrag-aan-de 

weersomstandigheden-aan.aspx;https://www.aginsurance.be/newsroom/nl/news/pages/moto.aspx; 

https://www.axa.be/ab/nl/over-axa/pers/berichten/pages/persbericht-van-23-september-2015.aspx; 

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/Corporate/About/insurance.pdf; 

https://press.axa.be/blog-de-lokroep-van-het-wielerseizoen-vraagt-een-goede-bescherming#; https://press.axa.be/blog-wees-

aardig-rij-hoffelijk#.  
120 http://www.abcverzekering.be/; https://www.coronadirect.be/nl/auto/caro/veilig-rijden.  
121 BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, “Verzekering en preventie. Een oproep, een 

aanmoediging”, Verzekeringscahiers 2001, 27-28. 
122Voorbeelden:https://www.belfiusjong.be/static/nl/advantages/car/training.aspx; http://www.callant.be/tip/jonge-

autobestuurders-besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-

rijden/;http://www.dvv.be/particulieren/verkeer/autoverzekeringen-en-extra-s/b-a-

autoverzekering/#.WBHuLbFCRUQ;https://emag.touring-verzekeringen.be/auto/2014/november/stage-defensief-rijden.html.  

https://www.axa.be/ab/nl/dossiers/axa-drivexperience/pages/pas-je-rijgedrag-aan-de%20weersomstandigheden-aan.aspx
https://www.axa.be/ab/nl/dossiers/axa-drivexperience/pages/pas-je-rijgedrag-aan-de%20weersomstandigheden-aan.aspx
https://www.aginsurance.be/newsroom/nl/news/pages/moto.aspx
https://www.axa.be/ab/nl/over-axa/pers/berichten/pages/persbericht-van-23-september-2015.aspx
https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/Corporate/About/insurance.pdf
https://press.axa.be/blog-de-lokroep-van-het-wielerseizoen-vraagt-een-goede-bescherming
https://press.axa.be/blog-wees-aardig-rij-hoffelijk
https://press.axa.be/blog-wees-aardig-rij-hoffelijk
http://www.abcverzekering.be/
https://www.coronadirect.be/nl/auto/caro/veilig-rijden
https://www.belfiusjong.be/static/nl/advantages/car/training.aspx
http://www.callant.be/tip/jonge-autobestuurders-besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-rijden/
http://www.callant.be/tip/jonge-autobestuurders-besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-rijden/
http://www.callant.be/tip/jonge-autobestuurders-besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-rijden/
http://www.dvv.be/particulieren/verkeer/autoverzekeringen-en-extra-s/b-a-autoverzekering/#.WBHuLbFCRUQ
http://www.dvv.be/particulieren/verkeer/autoverzekeringen-en-extra-s/b-a-autoverzekering/#.WBHuLbFCRUQ
https://emag.touring-verzekeringen.be/auto/2014/november/stage-defensief-rijden.html
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polisanalyse uitgevoerd van verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen bij 

meerdere verzekeringsmaatschappijen. De selectie van de typen 

aansprakelijkheidsverzekeringen en de keuze van verzekeringsmaatschappij werd reeds 

omschreven en verantwoord in de inleiding van dit proefschrift.
123

 

 

32. De selectie van de preventie-instrumenten gebeurde op basis van de analyse van 

verzekeringswetgeving, de literatuur en aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Telkens 

werd gezocht naar wetsbepalingen of polisbedingen die trachten in te spelen op het gedrag 

van de verzekerde met het oog op preventie. Op basis van deze analyse kunnen preventie-

instrumenten onderverdeeld worden in twee  grote categorieën, namelijk sanctionerende en 

belonende preventie-instrumenten. De sanctionerende preventie-instrumenten bestaan 

opnieuw uit twee groepen. In de eerste plaats betreft het sanctionerende instrumenten die een 

concrete sanctie opleggen aan de verzekeringnemer/verzekerde wegens het niet-naleven van 

een bepaalde verplichting of een bepaald verbod. Onder deze groep worden volgende 

preventie-instrumenten besproken: geen dekking bij opzet; geen dekking bij grove schuld; 

verval van dekking bij het niet-naleven van contractuele tekortkomingen; het verminderen of 

weigeren van de dekking bij het niet-nakomen van de schadebeperkingsplicht en het 

verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een tweede groep sanctionerende 

preventie-instrumenten hecht een nadelig gevolg aan het verzwaren van het risico of het zich 

voordoen van een schadegeval. De tweede groep tracht de verzekerde niet aan te zetten om 

een bepaalde verplichting na te leven maar hebben als doel de verzekerde aan te zetten tot 

zorgvuldig gedrag zodat schadegevallen vermeden worden en/of om het risico zo klein 

mogelijk te houden. Onder deze groep worden volgende preventie-instrumenten besproken: 

uitsluitingen; het verzekeringsplafond; de franchise; het wijzigen van de polisvoorwaarden of 

opzeggen van de polis bij risicoverzwaring en het opzeggen van de polis na schadegeval.  

Naast sanctionerende preventie-instrumenten trachten verzekeraars en de wetgever, het 

gedrag van verzekerden te beïnvloeden door beloningen te hechten aan zorgvuldig gedrag of 

aan het feit dat er zich geen schadegevallen voordoen. Deze belonende preventie-

instrumenten vormen de tweede grote categorie. Het betreft het verlagen van de premie bij 

risicovermindering en de dekking van de reddingskosten.  

 

33. Om de preventie-instrumenten die aangetroffen werden in de geanalyseerde 

aansprakelijkheidsverzekeringspolissen te structureren, worden zij in de polisanalyse in dit 
                                                           
123 Zie Deel I, Hoofdstuk II.  
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proefschrift opgehangen aan de toepasselijke wettelijke regeling, voor zover deze voorhanden 

is. Omdat verzekeraars onderling niet steeds dezelfde kwalificatie toekennen aan hetzelfde 

preventie-instrument vormt de wettelijke regeling het duidelijkste aanknopingpunt voor de 

analyse van de preventie-instrumenten. De juridische analyse van deze wettelijke regelingen 

wordt evenwel pas uiteengezet in Deel IV van dit proefschrift. Deze polisanalyse dient 

beschouwd te worden als een werkdocument waarin kan opgezocht worden hoe 

aansprakelijkheidsverzekeraars de preventie-instrumenten implementeren in 

verzekeringscontracten. De toetsing van deze polisbedingen aan de wettelijke regeling gebeurt 

eveneens pas in Deel IV. Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekeringen waarvoor 

minimumgarantievoorwaarden werden opgesteld, wordt hier wel reeds naar teruggekoppeld. 

Opnieuw vormen deze wettelijke regelingen de kapstokken om de concrete polisbedingen, die 

teruggevonden werden in de geanalyseerde polissen en die preventie-instrumenten bevatten, 

aan op te hangen.  

Onderafdeling 1.  Sanctionerende preventie-instrumenten 

 

§ 1. Tekortkomingen aan concrete verplichtingen sanctioneren  

 

A. Geen dekking bij opzet  

 

1. Wettelijke regeling
124

 

 

34. Art. 62, eerste lid Verzekeringswet 2014 bepaalt dat de verzekeraar niet verplicht kan 

worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit de 

zinsnede “niettegenstaande enig andersluidend beding” volgt dat deze bepaling van openbare 

orde is.
125

 Zelfs indien de polis een andersluidend beding bevat, blijft dit principe gelden.  

 

2. Preventieve werking 

 

35. Door het verbod opzettelijke schadegevallen te verzekeren tracht, in de eerste plaats de 

wetgever, te vermijden dat de verzekerde opzettelijk schadegevallen zal veroorzaken met het 

                                                           
124 Voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling zie: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1.  
125 D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia 2016, 

540. 
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idee dat de financiële gevolgen ervan toch gedragen zullen worden door de verzekeraar. 

Omwille van dezelfde reden sluiten verzekeraars opzettelijk veroorzaakte schade uit van 

dekking.  

 

3. Polisanalyse
126

  

 

a. BA Auto  

 

36. In het KB van 14 december 1992 werd een modelovereenkomst opgenomen voor de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna 

Modelovereenkomst).
127

 Deze modelovereenkomst is van dwingend recht hetgeen impliceert 

dat elke BA Auto moet beantwoorden aan de bepalingen van de modelovereenkomst. Van 

deze bepalingen kan enkel afgeweken worden ten gunste van de verzekeringnemer, de 

verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is.
128

 Het 

Hof van Cassatie oordeelde reeds dat de modelovereenkomst integraal en automatisch deel 

uitmaakt van elke WAM-verzekering.
129

  

Art. 25 Modelovereenkomst bevestigt de regel van art. 62, eerste lid Verzekeringswet 

2014. In art. 25, 2° a) Modelovereenkomst wordt namelijk gesteld dat de 

verzekeringsmaatschappij een verhaalsrecht heeft op de verzekerde, dader van het 

schadegeval, die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit verhaal wordt integraal 

uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking bepaald in art. 24 Modelovereenkomst. 

De WAM-verzekeraar zal de benadeelde dus wel vergoeden voor schadegevallen die 

opzettelijk werden veroorzaakt
130

, maar zal de uitbetaalde prestaties terugvorderen van de 

dader van het schadegeval. Zowel KBC
131

, Ethias
132

, AXA
133

 als AG Insurance
134

 hebben 

uitdrukkelijk deze verhaalsgrond bedongen in hun polis.  

                                                           
126 De polisanalyse werd uitgevoerd op basis van de algemene voorwaarden die online konden worden teruggevonden van de 

betrokken typen aansprakelijkheidsverzekeringen bij de betrokken verzekeringsmaatschappijen in de periode 2015-2016. Het 

is mogelijk dat de hierin opgenomen polisbedingen niet meer overeenstemmen met de huidige / meest recente algemene 

voorwaarden.  
127 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err. BS 24 februari 1993.  
128 Art. 1 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err. BS 24 februari 1993.  
129 Cass. 9 maart 2007, T.Verz. 2007, 319, noot I. BOONE. 
130 Aangezien de WAM-verzekering een verplichte aansprakelijkheidsverzekering betreft, is de WAM-verzekeraar hiertoe 

verplicht krachtens art. 151,§1 verzekeringswet 2014.  
131 Art. 25, 1°, b) algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC.  
132 Art. 2.3.3. Titel I algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias.  
133 Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
134 Art. 25, 1°, b) algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG.  



14 

 

 

b. BA Privéleven  

 

37. In het KB van 12 januari 1984 werden de minimumgarantievoorwaarden vastgesteld 

inzake aansprakelijkheidsverzekeringen tot dekking van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven (hierna KB 

Privéleven).
135

 In dit KB werd geen bepaling opgenomen inzake opzet.  

 Elk van de onderzochte gezinspolissen biedt dekking voor opzettelijke schadegevallen 

veroorzaakt door minderjarigen tot en met de leeftijd van 15 jaar. KBC Verzekeringen
136

 en 

Ethias
137

 kiezen voor een positieve formulering door te bedingen dat opzettelijke schade 

veroorzaakt door personen tot en met 15 jaar gedekt is. AG Insurance
138

 en AXA
139

 hebben 

het over de uitsluiting van opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarigen die de leeftijd 

van 16 jaar bereikt hebben. De uitsluiting houdt evenwel in dat zij de opzettelijke fouten van 

minderjarigen jonger dan 16 jaar wel dekken. Ook KBC bedingt bijkomend een uitsluiting 

voor de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar is 

geworden, voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen.
140

 De gezinspolis van Ethias sluit 

opzettelijke schadegevallen slechts uit wanneer ze begaan worden door een verzekerde die de 

leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
141

 Indien de dader van dergelijke feiten ouder is dan zestien 

jaar maar de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, biedt deze maatschappij dus toch 

dekking ten voordele van de benadeelde derden. In dat geval wordt evenwel een beperkt recht 

op verhaal tegenover de dader van de schade voorbehouden.
142

 

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

38. Zowel de BA Uitbating als de BA Na levering zijn niet-gereglementeerde 

verzekeringsovereenkomsten. Dit houdt in dat noch de wetgever, noch de Koning een 

bijzondere regeling heeft opgesteld met betrekking tot deze polissen.  

                                                           
135 KB van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot 

dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, BS 31 januari 

1984.  
136 Art. 5.a algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.   
137 Art. 2.2 A. 3) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
138 Art. 12.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top familiale AG Insurance.  
139 p. 51 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
140 Art. 6, tweede streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC. 
141 Art. 2.4.C. 3) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale. 
142 Art. 2.2 A. 3) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
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Ethias stipuleert overeenkomstig art. 62, eerste lid Verzekeringswet 2014 in een 

algemene uitsluiting voor de burgerlijke aansprakelijkheid voortspruitend uit opzettelijk 

veroorzaakte schadegevallen.
143

 Deze uitsluiting is zowel van toepassing op de verzekering 

BA Uitbating als op de verzekering BA Na levering. Er wordt nader bepaald dat de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer gewaarborgd blijft, voor zover deze 

betrokken wordt ingevolge een opzettelijk schadgeval buiten zijn medeweten, berokkend door 

personen waarvoor hij instaat. Er wordt dan wel een verhaalsrecht bedongen tegen de dader 

van de opzettelijke fout. Voor de verzekering BA Uitbating wordt een specifieke uitsluiting 

voorzien van “de burgerlijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade veroorzaakt door 

risico’s die door de verzekerde opzettelijk werden genomen, teneinde de kosten te drukken of 

de werken te versnellen en dit terwijl deze risico’s hadden kunnen vermeden of verminderd 

worden door redelijke veiligheidsmaatregelen en voorzichtigheid”.
144

 Ook KBC
145

 AXA
146

 en 

AG
147

 stipuleren een uitsluiting voor de opzettelijke schade door de verzekerde. Ook in de 

deze polissen wordt een afwijking van de regel van het persoonlijk karakter van het opzet 

toegevoegd. Enkel wanneer de opzettelijke fout begaan wordt door een niet-leidinggevende 

aangestelde, verbinden AXA en AG er zich toe om toch dekking te bieden. Indien de 

opzettelijke fout wel begaan werd door een bepaalde vennoot of leidinggevende zal er geen 

dekking worden geboden. In beide polissen wordt eveneens verduidelijkt dat in zulk geval het 

eigen risico wel zal toegepast worden en wordt een verhaalsrecht bedongen tegen de 

verzekerde dader van de opzettelijke fout. KBC verduidelijkt dat de dekking blijft gelden 

wanneer de bedrijfsleiding of operationeel leidinggevende aansprakelijk wordt gesteld zonder 

dat één van hen dader of medeplichtige is of vooraf kennis had van de feiten. Er wordt in dit 

geval geen verhaalsrecht voorbehouden. Opvallend is dat in elke onderzochte polis opzet als 

een uitsluiting wordt gekwalificeerd. 

 

d. BA Architect  

 

39. Het KB van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet 

van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en beroep van architect bepaalt de 

                                                           
143 Art. 17.1 gemeenschappelijke bepalingen, algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias.  
144 Art. 4.3 algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias.  
145 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aaansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
146 Art. 6.A BA Uitbating  en 3.A BA Na levering  AXA.  
147 Art. 28.2 gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering formule BA AG.  
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minimumdekking voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect.
148

 Dit KB 

bevat geen bepaling inzake opzet.  

Elk van de onderzochte polissen bepaalt dat de schade die opzettelijk is veroorzaakt of 

die het gevolg is van een opzettelijke fout, aanleiding geeft tot een verval van het recht op 

verzekeringsprestatie. Opvallend is dat zowel Protect
149

 als Euromaf
150

 verduidelijken dat het 

hier gaat om een verval van recht. AR-CO
151

 kwalificeert de opzettelijke fout dan weer als 

een zware fout.  

 

e. BA Advocaten 

 

40. Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat bestaan er geen 

wettelijke minimumvoorwaarden.  

In de polis van Amlin wordt de door de verzekerde gepleegde opzettelijke daad van 

dekking uitgesloten.
152

 Bijkomend wordt het persoonlijk karakter van het opzet bevestigd 

door aan te geven dat de waarborg behouden blijft voor de verzekerden die burgerrechtelijk 

aansprakelijk zijn voor de verzekerde veroorzaker. Aansluitend wordt er voor dergelijke 

gevallen een verhaalsrecht tegen de opzettelijke schadeveroorzaker voorbehouden.  

 

B. Geen dekking bij gevallen van grove schuld  

 

1. Wettelijke regeling 

 

41. Overeenkomstig art. 62, tweede lid Verzekeringswet 2014 wordt de schade 

veroorzaakt door de grove schuld
153

 van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde in 

beginsel gedekt. Aan de verzekeraar wordt echter de mogelijkheid gelaten om zich van zijn 

verplichtingen te bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en 

beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
154

  

                                                           
148 BS 23 mei 2007.  
149 Art. 2.8.1Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
150 Art. 2.2, eerste lid Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
151 Art. 8.2, tweede lid, eerste streepje Verzekeringscontract burgerlijke beroepsaansprakelijkheid natuurlijke - of 

rechtspersonen gemachtigd het beroep van architect, bouwkundig ingenieur, landmeter - expert uit te oefenen (hierna 

Verzekeringscontract BA Architect) AR-CO.  
152 Art. 5 c) algemene voorwaarden Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid Advocaat Amlin.  
153 Met de termen ‘grove schuld’ en ‘zware fout’ wordt hetzelfde bedoeld. Deze termen zullen hierna door elkaar gebruikt 

worden.  
154 Voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling zie: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2.  
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2. Preventieve werking 

 

42. Door de dekkingsweigering bij uitdrukkelijk bepaalde gevallen van zware fout toe te 

laten, reikt de wetgever de verzekeraar een bijkomend preventie-instrument aan. De 

verzekeraar kan op deze manier trachten te vermijden dat de verzekerde zich roekeloos gaat 

gedragen. De financiële gevolgen van deze zware fouten zullen namelijk niet verplaatst 

worden naar de verzekeraar.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto 

 

43. In art. 25, 2°, b) Modelovereenkomst wordt bepaald dat de WAM-verzekeraar een 

verhaalsrecht heeft op de verzekerde, dader van het schadegeval wanneer deze schade heeft 

veroorzaakt door te rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het 

gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken. De modelpolis stelt 

uitdrukkelijk dat het gaat om gevallen van grove schuld. Deze gevallen van grove schuld 

worden limitatief opgesomd. De verzekeraar kan zijn dekking dus niet weigeren op grond van 

andere gevallen van grove schuld die niet in de modelovereenkomst zijn vermeld. Deze 

gevallen van grove schuld geven in elk van de onderzochte polissen aanleiding tot een 

verhaalsrecht voor de WAM-verzekeraar.
155

 Enkel KBC en AG vermelden uitdrukkelijk dat 

het gaat om gevallen van grove schuld. 

 

b. BA Privéleven  

 

44. Art. 6,6° KB Privéleven bepaalt dat gezinsaansprakelijkheidsverzekeraars de schade 

voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

van de verzekerde die de jaren des onderscheid heeft bereikt en die een schadegeval 

veroorzaakt, voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende 

wijze in de algemene voorwaarden van de polis zijn bepaald, van dekking kan uitsluiten. 

                                                           
155 Art. 25, 2°, b) algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 2.3.3. Titel I 

algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias; gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene 

voorwaarden Comfort Auto AXA; art. 25, 2°, b) algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
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Hoewel in het KB vermeld wordt dat het moet gaan om een verzekerde die de jaren des 

onderscheid bereikt heeft, voorziet elke onderzochte polis slechts een dekkingsweigering voor 

grove fouten begaan door verzekerde vanaf de leeftijd van 18 jaar.
156

 Enkel AXA stipuleert 

een aanpassing van de leeftijd naar ouder dan 16 jaar voor verzekerden wiens persoonlijke 

aansprakelijkheid vroeger reeds voor soortgelijke schadeverwekkende feiten in het geding is 

gekomen.
157

  

In de onderzochte polissen kunnen vier gevallen van grove schuld onderscheiden 

worden. Ten eerste komt de zware fout wegens “dronkenschap of gelijkaardige toestand” 

voor.
158

 Opvallend is dat KBC Verzekeringen deze feiten niet meer aanmerkt als gevallen van 

grove schuld in de polis en deze ook niet meer uitsluit van dekking. Bij AG Insurance zijn er 

dan weer, buiten dit geval, geen andere zware fouten op te merken. Ten tweede vormen “de 

schadegevallen veroorzaakt door gebouwen in verval wanneer de elementaire 

voorzorgmaatregelen niet genomen werden om schade te voorkomen” zowel bij KBC
159

 als 

bij Ethias
160

 gevallen van grove schuld. Hetzelfde geldt voor “schadegevallen veroorzaakt 

naar aanleiding van gewelddaden op personen of voor het kwaadwillig beschadigen of 

ontvreemden van goederen”.
161

 AXA is dan weer de enige onderzochte maatschappij die “het 

niet-naleven van de reglementering inzake controle van de tanks” aanmerkt als een zware 

fout.
162

  

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

45. De onderzochte polissen van KBC, Ethias en AG vermelden uitdrukkelijk welke 

zware fouten niet gedekt worden. AXA geeft enkel een opsomming van de verschillende 

uitsluitingen van dekking zonder melding te maken van de term grove schuld of zware fout. 

Zowel Ethias als AG bedingen, mits enkele beperkte verschillen in terminologie, volgende 

gevallen van zware fout: “elke tekortkoming aan/ernstige inbreuk op de voorzichtigheids- of 

veiligheidsnormen, wetten, regels of aan gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten, 

                                                           
156 Art. 5.a. algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; art. 2.4.C.3. Total I algemene voorwaarden Ethias Familiale; P. 52 

algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA; art. 12.1. algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 

AG.  
157 p. 52 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
158 Zie: Art. 2.4.C.3) eerste streepje Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale; art. 12.1 algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheidsverzekering Top familiale AG Insurance; p. 52 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
159 6, derde streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC. 
160 Art. 2.4.C.3) tweede streepje Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
161 6, derde streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; art. 2.4.C.3) derde streepje Titel I algemene voorwaarden 

Ethias Familiale.  
162 p. 52 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
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waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon duidelijk moet zijn dat hieruit 

haast onvermijdelijk schade moet ontstaan”
163

 en “het aanvaarden en uitvoeren van werken, 

wanneer de verzekerden zich ervan bewust moesten zijn niet te beschikken over de nodige 

bekwaamheid, technische kennis, menselijke en materiële middelen om de aangegane 

verbintenissen te kunnen uitvoeren”
164

. Gelijkaardige situaties worden bij AXA uitgesloten 

van dekking zonder de vermelding dat het gaat om zware fouten.
165

 Ethias vermeldt 

bijkomend dat ook “daden gepleegd in staat van dronkenschap of onder invloed van 

verdovende middelen of analoge substanties” en “de gevallen welke eventueel worden 

voorzien in de bijzondere voorwaarden”, zware fouten uitmaken waarvoor de 

verzekeringsmaatschappij niet tussenkomt.
166

 Ook KBC Verzekeringen beschouwt 

“schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijksoortige toestand 

door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken” als een zware fout.
167

 De 

polissen van AXA
168

 en AG
169

 bevatten ook een uitsluiting voor dronkenschap of een 

gelijkaardige toestand. Zij vermelden hierbij niet dat het gaat om een zware fout. Bij AG 

wordt de bewijslast inzake de afwezigheid van het oorzakelijk verband tussen de 

dronkenschap en het schadegeval bij de verzekeringnemer gelegd. AG kwalificeert volgende 

situatie dan weer wel als een zware fout: “het feit dat u niet de nodige voorzorgsmaatregelen 

heeft genomen of heeft laten nemen om de herhaling van schade te voorkomen die het gevolg 

is van eenzelfde oorzaak, onder meer met het doel de kosten te verminderen of de werken te 

activeren, nadat de eerste schade zich reeds heeft voorgedaan”.
170

 Ook KBC Verzekeringen 

omschrijft “het niet nemen van voorzorgsmaatregelen om herhaling van schade met eenzelfde 

oorzaak te voorkomen” als een zware fout maar voegt daaraan toe dat “het na de vaststelling 

van de eerste schade te verwachten was dat er zich opnieuw schade zou voordoen als er geen 

voorzorgsmaatregelen zouden genomen worden”.
171

 AXA bedingt een gelijkaardige 

uitsluiting in de polis BA Uitbating zonder vermelding van het begrip grove schuld of zware 

fout.
172

 AG Insurance bedingt verder ook een bijkomend geval van grove schuld dat enkel 

                                                           
163 Art. 17.1, eerste bolletje gemeenschappelijke bepalingen, algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias; art. 28.3, 

eerste streepje gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen formule BA AG.  
164 Art. 17.1, tweede bolletje gemeenschappelijke bepalingen, algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias; art. 28.3, 

tweede streepje gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen formule BA AG.  
165 Art. 6.B.1 en 3 BA Uitbating  en 3.B.1 en 3. BA Na levering  AXA.  
166 Art. 17.1, derde en vierde bolletje gemeenschappelijke bepalingen, algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias. 
167 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
168 Art. 6.B.4. BA Uitbating  en art. 3.B.4. BA Na levering  AXA. 
169 Art. 28.4 gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen formule BA AG. 6 

algemene voorwaarden Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
170 Art. 28.3, derde streepje gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen 

formule BA AG.  
171 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
172 Art. 6.B.2. algemene voorwaarden BA Uitbating AXA. 
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geldt voor de BA Na levering : “het feit dat u niet of onvoldoende testen en controles heeft 

uitgevoerd, voorafgaand aan het in omloop brengen van de producten, rekening houdend met 

de kennis verworven op het technische en wetenschappelijke vlak en dit met het doel de kosten 

te verminderen of het leveringsproces te activeren”.
173

 Een gelijkaardige uitsluiting is te 

vinden in de polis BA Na levering van AXA zonder vermelding dat dit een grove fout 

betreft.
174

 KBC Verzekeringen maakt nog uitdrukkelijk melding van twee bijkomende 

gevallen van zware fout. Het betreft enerzijds “schadegevallen veroorzaakt door het 

gebruiken van producten of het toepassen van werkwijzen waarvoor de wet strafsancties 

oplegt” en anderzijds “de schade die te wijten is aan de gebrekkige toestand van de geleverde 

producten of de uitgevoerde werken als u het gebrek werkelijk kende en toch niet alle 

voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de schadelijke gevolgen te voorkomen”.
175

  

Elke onderzochte polis bevat een toevoeging inzake het persoonlijk karakter van de 

zware fout. Zo zal Ethias dekking bieden aan de verzekeringnemer die burgerlijk 

aansprakelijk is voor de verzekerde die de zware fout beging voor zover de schade buiten zijn 

medeweten berokkend werd.
176

 AG en AXA beloven toch dekking te bieden wanneer de 

zware fout werd begaan door een uitvoerend aangestelde en niet door een leidinggevende.
177

 

Door beide verzekeringsmaatschappijen wordt in dergelijk geval een verhaalsrecht 

voorbehouden. KBC stipuleert dat de dekking blijft gelden wanneer de bedrijfsleiding of 

operationeel leidinggevende aansprakelijk wordt gesteld zonder dat één van hen dader of 

medeplichtige is of vooraf kennis had van de feiten.
178

 

 

d. BA Architect  

 

46. Opvallend is dat elk van de onderzochte verzekeringsmaatschappijen uitdrukkelijk de 

gevallen van grove schuld opsomt.
179

 Protect en Euromaf geven ook meteen aan wat de 

sanctie is van het begaan van een zware fout, namelijk het verval van recht. AR-CO vermeldt 

niet uitdrukkelijk het verval van recht als sanctie, maar geeft wel aan dat de verzekerde alle 

verzekeringswaarborgen verliest voor de gevolgen van een zware fout en maakt een 

                                                           
173 Art. 22.B.1. algemene voorwaarden BA Na levering  Aansprakelijkheidsverzekeringen formule BA AG.  
174 Art. 3.B.2. algemene voorwaarden BA Na levering  AXA.  
175 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
176 Art. 17.1, laatste lid gemeenschappelijke bepalingen, algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias. 
177 Art. 28.3, laatste lid gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen formule 

BA AG; art. 6.B, laatste lid BA Uitbating  en art. 3.B, laatste lid BA Na levering  AXA.  
178 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
179 Art. 2.8.2 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect; art. 2.2, tweede lid Verzekering Beroepsaansprakelijkheid 

voor Architecten Euromaf en art. 8.2 Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO.  
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onderscheid met uitsluitingen. De onderzochte verzekeringpolissen BA Architect bevatten een 

opsomming van volgende zware fouten:  

 

i. “Het bewust / met voorkennis niet naleven van wettelijk bepalingen” 

 

47. Zowel Protect
180

 als Euromaf
181

 beschouwen “het bewust/ met voorkennis niet naleven 

van wettelijke bepalingen van dwingende aard” als een zware fout. Beide verzekeraars geven 

enkele voorbeelden van wat wordt verstaan onder dergelijke “wettelijke bepalingen”, zoals 

veiligheidsvoorschriften, stedenbouwkundige voorschriften, bouwvergunningvoorschriften en 

milieuvoorschriften. Euromaf geeft uitdrukkelijk aan wat onder “bewust” dient verstaan te 

worden.
182

 Ook AR-CO beschouwt het bewust negeren van wettelijke voorschriften als een 

zware fout.
183

 Er wordt echter niet vermeld dat het moet gaan om een wettelijk voorschrift 

van dwingende aard, noch worden er voorbeelden gegeven. Aansluitend vermeldt deze 

verzekeraar wel dat “elke strafrechtelijke overtreding van de verzekerde als dader, mededader 

of medeplichtige en elke vorm van geweld tegen personen en goederen” als een zware fout 

beschouwd zal worden.
184

 Tot slot beschouwt Euromaf ook “het bewust niet respecteren van 

de wettelijke bepalingen en de reglementen aangaande de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” 

als een zware fout.
185

  

 

ii. “Constructie oprichten zonder voorafgaand bodemonderzoek” 

 

48. Elk van de onderzochte polissen bevat een gelijkaardig geval van grove schuld.
186

 

Protect en Euromaf beschouwen deze nalatigheid enkel als een zware fout “wanneer de 

normale regels van het vakmanschap/kunst klaarblijkelijk een bodemonderzoek vereisten”. 

Ook het niet opvolgen van de adviezen van het raadgevend bureau nadat een bodemonderzoek 

plaatsvond, wordt door deze verzekeraars als een zware fout aangemerkt.
187

 In verband 

hiermee kan gewezen worden op de zware fout wegens “het inplanten van bouwwerken 
                                                           
180 Art. 2.8.2, eerste bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect.  
181 Art. 2.2, tweede streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
182 “Men verstaat onder bewust niet respecteren: “de schending gepleegd met kennis van zaken zelfs zonder de wil schade aan 

te richten of zich bewust te zijn van de gevolgen; de schending die om reden dat de geschonden bepaling schriftelijk aan de 

Verzekerde, de Verzekeringnemer of de begunstigde ter kennis werd gebracht, hen redelijkerwijze niet kon ontsnappen.” 
183 art. 8.2, vijfde streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
184 art. 8.2, tweede en derde streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
185 Art. 2.2, eerste streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
186 Art. 2.8.2, tweede bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect; art. 2.2, zesde streepje Verzekering 

Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf; art. 8.2, zevende streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-

CO. 
187 Art. 2.8.2, tweede bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect; art. 2.2, zesde streepje Verzekering 

Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
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zonder voorafgaandelijk over de noodzakelijke inlichtingen te beschikken zoals afpalingsplan, 

bouwvergunning” in de polis van AR-CO
188

 en de zware fout wegens “het laten aanvangen 

van de werken zonder te beschikken over de brandvoorschriften opgelegd door de bevoegde 

brandweer op basis van het definitief project of te hebben verzuimd het project aan te passen 

in functie van de voorschriften in de polis” van Euromaf.
189

  

 

iii. “Het niet uitvoeren van de nodige werfcontroles” 

 

49. Het gebrek aan wettelijk verplichte controles op de uitvoering van de werken wordt in 

elk van de onderzochte polissen gekwalificeerd als een zware fout.
190

 Protect en Euromaf 

geven aan dat het bewijs van regelmatige werfcontroles geleverd moet worden met 

schriftelijke werfverslagen.  

 

iv. “Niet- of laattijdige uitvoering van het contract” 

 

50. Elk van de onderzochte polissen beschouwt deze of een gelijkaardige siuatie als een 

geval van grove schuld. Protect beschouwt het niet- of laattijdige uitvoeren van het contract 

als een zware fout.
191

 Euromaf kwalificeert de laattijdige uitvoering van de werken enkel als 

een zware fout wanneer deze het gevolg is van het louter stilzitten van de verzekerde. Met het 

louter stilzitten wordt een vertraging bedoeld “die niet te rechtvaardigen is door de fout van 

een derde, een vreemde oorzaak of een geval van overmacht”.
192

 AR-CO bedingt dan weer 

dat “resultaatsverbintenissen voor de prijs of uitvoeringstermijn behoudens bijvoegsel”, 

zware fouten uitmaken.
193

 Het valt op dat het bedingen van resultaatsverbintenissen door 

Protect uitdrukkelijk gesanctioneerd wordt door een verval van recht zonder dat de 

tekortkoming beschouwd wordt als een zware fout.
194

 Aansluitend wordt door deze 

verzekeraar ook “het bewust negeren van de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst met 

de medecontractant” gekwalificeerd als een zware fout.
195

  

                                                           
188 art. 8.2, achtste streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
189 art. 2.2, derde streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
190 Art. 2.8.2, derde bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect; art. 2.2, vierde streepje Verzekering 

Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf; art. 8.2, negende streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-

CO. 
191 Art. 2.8.2, zesde bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
192 art. 2.2, laatste streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
193 art. 8.2, achtste streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. Het bedingen van resultaatsverbintenissen wordt 

door Protect uitdrukkelijk gesanctioneerd door een verval van recht zonder dat de tekortkoming beschouwd wordt als een 

zware fout. 
194 Art. 2.9.2. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
195 art. 8.2, vijfde streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
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v. Overige 

 

51. Tot slot worden in elk van de onderzochte verzekeringspolissen enkele eigen 

specifieke gevallen van zware fout gestipuleerd. Zo beschouwt Protect bijkomend volgende 

gedragingen als zware fouten: “beslissingen die klaarblijkelijk indruisen tegen de normale 

regels van het vakmanschap, terwijl andere bouwpartijen op de risico’s van de beslissing 

gewezen hadden”
196

; “het niet inachtnemen van de contractuele of wettelijke verplichting enig 

verzekeringscontract te sluiten of in stand te houden”
197

; “plagiaat, kopiëring of 

nabootsing”
198

; “daden gesteld in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie of onder 

invloed van verdovende middelen, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen causaal 

verband bestaat tussen de staat waarin hij zich bevond en de schade”
199

; “elke ongeoorloofde 

uitoefening van de verzekerde activiteiten”
200

. AR-CO beschouwt de “opzettelijke fout”
201

; 

“het nalaten een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te laten maken door derden”
202

 en “de 

afwezigheid van controle en schriftelijke meldingen aan de bouwheer van de evolutie van het 

contractueel overeengekomen budget”
203

 als zware fouten. Tot slot kwalificeert Euromaf “het 

niet informeren van de bouwheer over de voorwaarden van toegang tot het beroep van 

aannemers en de financiële gevolgen van uitgevoerde betalingen aan aannemers die sociale 

of fiscale schulden hebben”
204

 als een geval van grove schuld. 

 

52. Protect houdt rekening met het persoonlijk karakter van de zware fout door te bepalen 

dat wanneer de zware fout werd begaan door het personeel, een stagiair of een medewerker 

van de architect, handelend voor rekening van de architect, buiten medeweten van de architect 

of andere leidinggevenden, de waarborg verworven blijft. Opnieuw wordt er in dat geval wel 

een verhaalsrecht voorbehouden.  

 

e. BA Advocaten  

 

                                                           
196 Art. 2.8.2, vierde bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
197 Art. 2.8.2, vijfde bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
198 Art. 2.8.2, zevende bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
199 Art. 2.8.2, achtste bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
200 Art. 2.8.2, negende bolletje Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
201 art. 8.2, eerste streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO.. 
202 art. 8.2, zesde streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
203 art. 8.2, laatste streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
204 art. 2.2, vijfde streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
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53. In de polis van Amlin wordt er geen melding gemaakt van de begrippen “zware fout” 

of “grove schuld”.  

 

C. Verval van dekking bij contractuele tekortkomingen  

 

1. Wettelijke regeling 

 

54. De wetgever heeft in art. 65 Verzekeringswet 2014 de voorwaarden bepaald 

waaronder de verzekeraar de niet nakoming van een contractuele verplichting kan 

sanctioneren met een contractueel verval van recht. In de eerste plaats kan enkel de niet-

nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting gesanctioneerd 

worden met een verval van recht. Ten tweede moet door de verzekeraar een oorzakelijk 

verband aangetoond worden tussen die tekortkoming en het schadegeval.
205

  

 

2. Preventieve werking 

 

55. Het contractueel verval van recht is een instrument dat de verzekeraar de mogelijkheid 

biedt om contractuele tekortkomingen van de verzekeringnemer/verzekerde te sanctioneren. 

Zo kunnen bijvoorbeeld in de polis bepaalde preventieplichten opgenomen worden. De 

verzekeraar moedigt de verzekeringnemer/verzekerde aan om deze plichten na te leven door 

de dreiging dat bij niet-naleving de verzekeringsdekking geheel of gedeeltelijk geweigerd kan 

worden, indien de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld werden.  

 Het opleggen van concrete (preventie)verplichtingen aan de verzekerde kan evenwel 

niet enkel gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst, maar ook vóór het sluiten 

van deze overeenkomst. In zulk geval gelden deze verplichtingen als instapvoorwaarden 

opdat de verzekeraar bereid gevonden kan worden om het risico te verzekeren. Vaak zullen 

dergelijke verplichtingen blijven doorlopen vanaf het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst. Wanneer de verplichtingen na het sluiten van de polis niet 

doorlopend nagekomen worden, kunnen deze dan aanleiding geven tot een verval van 

dekking. Precontractuele preventieverplichtingen konden in het kader van dit proefschrift niet 

betrokken worden in de polisanalyse, aangezien niet nagegaan kon worden welke contractuele 

                                                           
205 Zie voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3.  
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verplichtingen in de algemene voorwaarden reeds vóór het sluiten van de polis aan de 

verzekerde werden opgelegd in de vorm van instapvoorwaarden.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

56. Noch de modelovereenkomst, noch de onderzochte polissen sanctioneren uitdrukkelijk 

de tekortkoming aan bepaalde contractuele verplichtingen met een verval van dekking. Het 

staat wel vast dat het verhaalsrecht wegens de zware fout van het dronkenschap of een 

gelijkaardige toestand
206

, gebaseerd is op het verval van recht dat het gevolg is van deze 

zware fout. Zware fouten worden namelijk steeds gesanctioneerd met een contractueel verval 

van recht.
207

 Verder steunen de verhaalsgronden van art. 25, 3° Modelovereenkomst op het 

verval van recht wegens de niet-naleving van contractuele/wettelijke tekortkomingen.
208

 Het 

betreft de tekortkoming aan volgende verplichtingen of de overtreding van volgende 

verboden: de deelname aan een snelheids- regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd, 

waartoe van overheidswege geen verlof is verleend; het besturen van een rijtuig door een 

persoon die niet over het geldige rijbewijs beschikt; het ontbreken van het keuringsbewijs en 

het vervoeren van meer personen dan reglementair toegelaten.  

 

b. BA Privéleven 

 

57. Gezinsaansprakelijkheidsverzekeraars kunnen enkel vervalbedingen stipuleren binnen 

de grenzen van het KB Privéleven. De minimumgarantievoorwaarden maken evenwel geen 

uitdrukkelijke melding van de vervalsanctie. Eveneens maken geen van de onderzochte 

gezinspolissen gebruik van een uitdrukkelijke opsomming van tekortkomingen die 

gesanctioneerd worden met een contractueel verval van recht. De hierboven aangegeven 

gevallen van zware fout vormen wel een toepassing van het contractueel verval van recht.
209

 

                                                           
206 Art. 25,2°,b) Modelovereenkomst.  
207 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Algemene beginselen van het Belgsiche 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 104-105; B. DUBUISSON, “L’assurance de la résponsabilité des médecins 

et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T.Verz. 1997, 404, 405 en 413; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de 

faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. du Jeune 

barreau de Bruxelles, 1995, 82. Zie hierover uitgebreid: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3.  
208 Zie hierover infra: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3,, §3, E.  
209 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B en Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2.  
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Voor het overige sommen de onderzochte polissen – binnen de perken van art. 6 KB 

Privéleven – wel de uitsluitingen en de situaties op die niet gedekt worden. Mogelijks dienen 

bepaalde van deze uitsluitingen gekwalificeerd te worden als contractuele vervalbedingen
210

. 

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

58. Opnieuw wordt in de meeste van de onderzochte verzekeringspolissen geen melding 

gemaakt van de sanctie van het contractueel verval van recht. De opgesomde zware fouten 

vormen er wel een toepassing van en de lijst van uitsluitingen kan mogelijks ook 

tekortkomingen bevatten die eigenlijk gesanctioneerd moeten worden met een verval van 

recht.
211

  

 

d. BA Architect 

 

59. Protect
212

 en Euromaf
213

 geven een duidelijke opsomming van tekortkomingen die 

gesanctioneerd worden met een verval van dekking. Het betreft in de eerste plaats 

schadegevallen veroorzaakt door opzettelijke of hierboven vermelde zware fouten.
214

 AR-CO 

maakt geen melding van de term ‘verval van dekking’ maar geeft wel aan dat de verzekerde 

alle verzekeringswaarborgen verliest voor de gevolgen van zware fouten.
215

 De sanctie van 

het verval wordt dus wel omschreven en dergelijke fouten worden uitdrukkelijk 

onderscheiden van de uitsluitingen. Protect stipuleert daarnaast echter nog een aantal 

bijkomende verplichtingen waarvan de tekortkoming ook uitdrukkelijk gesanctioneerd wordt 

met een verval van dekking
216

: “de verzekerde verbindt er zich toe geen contractuele 

verbintenissen aan te gaan die de gebruikelijke bij wet voorziene aansprakelijkheid 

overschrijden”; “de verzekerde verbindt er zich toe geen contractuele verbintenissen aan te 

gaan die een resultaatsverbintenis opleggen”
217

; “de verzekerde verbindt er zich toe in zijn 

contracten de nodige bepalingen op te nemen om de bouwheer te verplichten enkel te werken 

met geregistreerde en erkende aannemers en voor elke betaling het bestaan van sociale en/of 

                                                           
210 Zie hierover Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §3, A.  
211 Zie voor de toetsing van de polisbedingen aan de wettelijke regeling en de rechtspraak hieromtrent: Deel IV, Hoofdstuk 

III, Afdeling 1, Onderafdeling 3.  
212 Art. 2.8 en 2.9 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
213 Art. 2.2. Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
214 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B.  
215 Art. 8.2. Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
216 Zie art. 2.9 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Protect. 
217 Bij Euromaf wordt de tekortkoming aan deze verplichting beschouwd als een zware fout.  
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fiscale schulden in hoofde van de aannemer na te gaan met het oog op een eventuele 

inhoudings- en doorstortingsplicht”
218

; “de verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen 

van het ontbreken van registratie en erkenning en van het niet naleven van een inhoudings- en 

doorstortingsplicht zal contractueel ten laste van de bouwheer worden gelegd”; “de 

verzekerde verbindt er zich toe in zijn contracten de nodige bepalingen op te nemen om te 

verhinderen dat er vorderingen tegen hem worden ingesteld voor de rechtsmachten van of op 

het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika of Canada of dat er vorderingen tegen 

hem worden ingesteld volgens het in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada 

toepasselijke recht”; “de verzekerde verbindt er zich toe in het kader van de toewijzing van 

een aanbesteding geen advies te geven dat verder gaat dan de mededeling van de resultaten 

van zijn louter rekenkundig en materieel nazicht van de inschrijvingen, tenzij dit advies 

gegeven wordt met de schriftelijke goedkeuring van de verzekeraar”.  

 

e. BA Advocaten 

 

60. In de polis van Amlin wordt geen melding gemaakt van de sanctie van het contractueel 

verval van recht. Zoals eerder aangehaald, wordt er ook geen opsomming van zware fouten 

gegeven. Delictuele en opzettelijke daden geven volgens deze polis wel aanleiding tot een 

verhaalsrecht.
219

 Het contractueel verval van recht vormt de grondslag voor deze 

verhaalsrechten.  

 

D. Vermindering of weigering van de dekking bij niet-nakoming schadebeperkingsplicht  

 

1. Wettelijke regeling 

 

61. Overeenkomstig art. 75 Verzekeringswet 2014 moet de verzekerde bij elke 

verzekering tot vergoeding van schade alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van 

het schadegeval te beperken en te voorkomen. Indien de verzekerde deze verplichting niet 

naleeft en daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak 

                                                           
218 Het niet informeren van de bouwheer over de voorwaarden van toegang tot het beroep van aannemers en de financiële 

gevolgen van uitgevoerde betalingen aan aannemers die sociale of fiscale schulden hebben wordt door Euromaf 

gekwalificeerd als een geval van grove schuld. 
219 Art. 15 algemene voorwaarden Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Amlin. 
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maken op een vermindering van zijn prestatie ten belope van het door hem geleden nadeel.
220

 

Indien de verzekerde deze verplichting niet nakomt met bedrieglijk opzet kan de verzekeraar 

zijn dekking weigeren.
221

 Deze sancties houden een wettelijke verval van recht in.
222

 

 

2. Preventieve werking 

 

62. De preventieve werking van deze schadebeperkingsplicht spreekt voor zich. Door 

iedere verzekerde van een verzekering tot vergoeding van schade de plicht op te leggen om de 

gevolgen van het ontstane schadegeval te beperken en te voorkomen tracht de 

wetgever/verzekeraar te vermijden dat de schade groter wordt. Door een vastgestelde sanctie 

te voorzien bij niet-naleving wordt de verzekerde aangespoord om zijn wettelijke plicht te 

vervullen. Het schadegeval zelf wordt hier echter niet mee vermeden. De verplichting geldt 

pas na het zich voordoen van het schadegeval.  

 

3. Polisanalyse 

 

a. BA Auto  

 

63. Enkel AXA neemt de wettelijke schadebeperkingsplicht over in de algemene 

voorwaarden van de BA Auto.
223

 De andere verzekeringsmaatschappijen maken hier niet 

uitdrukkelijk melding van. De wettelijke sancties kunnen evenwel toegepast worden ongeacht 

het al dan niet aanwezig zijn van een uitdrukkelijke clausule. Dit volgt uit het dwingend 

karakter van art. 76 Verzekeringswet 2014.
224

  

 

b. BA Privéleven 

 

                                                           
220 Art. 76, §1 Verzekeringswet 2014.  
221 Art. 76, §2 Verzekeringswet 2014. 
222 Zie voor een uitgebreide analyse van art. 75 en 76 Verzekeringswet 2014: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, 

Onderafdeling 4.  
223 Algemene bepalingen 7.A.8.2. algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
224 Zie hieromtrent: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 4.  
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64. Elk van de onderzochte gezinspolissen legt uitdrukkelijk een schadebeperkingsplicht 

op aan de verzekerde.
225

 Deze verplichting wordt steeds opgenomen in een lijst met andere 

verplichtingen die de verzekeringnemer/verzekerde worden opgelegd bij het zich voordoen 

van het schadegeval. Met uitzondering van AG neemt ook elke 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar waarvan de polis geanalyseerd werd, de sanctie van art. 

76 Verzekeringswet 2014 over in de algemene voorwaarden van de polis. Ethias vermeldt niet 

de weigeringsmogelijkheid in geval van bedrieglijk opzet.
226

 De sancties van art. 76 

Verzekeringswet 2014 kunnen echter ook toegepast worden zonder uitdrukkelijke clausule.
227

  

 

c. BA Uitbating en Na levering 

 

65. In elk van de onderzochte verzekeringspolissen BA Uitbating en BA Na levering werd 

de schadebeperkingsplicht van art. 75 Verzekeringswet 2014 opgenomen.
228

 De omschrijving 

van de sanctie verschilt echter per maatschappij. KBC neemt de sancties overeenkomstig art. 

76 Verzekeringswet 2014 over in de polis
229

. AG maakt ook uitdrukkelijk een onderscheid in 

sanctie naargelang het al dan niet aanwezig zijn van bedrieglijk opzet. Anders dan de sancties 

vermeld in art. 76 Verzekeringswet 2014, voegt deze maatschappij evenwel toe dat zij de 

polis ook kan opzeggen indien de verzekerde deze verplichting niet heeft nageleefd met 

bedrieglijk opzet.
230

 AG voegt hieraan toe dat deze opzegging van kracht wordt bij de 

betekening ervan. Ethias vermeldt enkel de sanctie bij afwezigheid van bedrieglijk opzet.
231

 

AXA daarentegen neemt de sancties overeenkomstig art.76 Verzekeringswet 2014 op.
232

 

Deze verzekeraar voegt hier wel aan toe dat in geval van bedrieglijk opzet ook een 

schadevergoeding gevorderd kan worden. Naast deze schadebeperkingsplicht bedingt KBC 

Verzekeringen, zoals gezegd, volgend geval van zware fout: “de schade die te wijten is aan de 

gebrekkige toestand van de geleverde producten of de uitgevoerde werken als u het gebrek 

werkelijk kende en toch niet alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de schadelijke 

                                                           
225 Gemeenschappelijke bepalingen art. 1 algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; art. 11.1 Titel III Ethias Familiale; p. 76 

algemene bepalingen 8 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA; art. 20 Aansprakelijkheidsverzekeringen Top Familiale 

AG.  
226 Art. 11.2 Titel III Ethias Familiale.  
227 Zie hieromtrent: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 4.  
228 Art. 9 Gemeenschappelijke bepalingen AXA; art. 32 gemeenschappelijke bepalingen Burgerlijke aansprakelijkheid 

beroepsleven Ethias; art. 36.b gemeenschappelijke bepalingen Aansprakelijkheidsverzekeringen Formule BA AG; 1 

Gemeenschappelijke bepalingen. Algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC 

Verzekeringen.  
229 1 Gemeenschappelijke bepalingen. Algemene voorwaarden Bedrijfspolis KBC Verzekeringen.  
230 Art. 38 gemeenschappelijke bepalingen Aansprakelijkheidsverzekeringen Formule BA AG.  
231 Art. 32 gemeenschappelijke bepalingen Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
232 Art. 9 Gemeenschappelijke bepalingen AXA. 
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gevolgen te voorkomen”. Verder kan ook in het beding dat “het niet nemen van de nodige 

voorzorgsmaatregelen om herhaling van schade te voorkomen terwijl het na vaststelling van 

de eerste schade te verwachten was dat zich opnieuw schade zou voordoen als er geen 

voorzorgsmaatregelen zouden genomen worden” omschrijft als een zware fout, een 

schadebeperkingsplicht gelezen worden. 

Opvallend is dat Ethias naast een schadebeperkingsplicht ook een 

schadevoorkomingsplicht heeft opgenomen in de polis BA Uitbating en BA Na levering . 

Indien de verzekerde niet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treft teneinde elk 

schadegeval te voorkomen, behoudt deze maatschappij zich het recht de voorziene 

schadeloosstelling te verminderen of terug te vorderen tot beloop van het door hen geleden 

nadeel.
233

 

 

d. BA Architect 

 

66. Zowel Euromaf
234

 als AR-CO
235

 hebben de schadebeperkingsplicht uitdrukkelijk 

opgenomen in de polis BA Architect. Protect daarentegen vermeldt deze plicht niet in de 

algemene voorwaarden van de polis. Afwijkend van de regel in art. 75 Verzekeringswet 2014 

geeft AR-CO aan dat de verzekeringnemer enkel deze plicht heeft bij gebreke aan deze 

verplichting door de verzekerde. Bijkomend legt AR-CO deze plicht enkel op in geval van 

“hoogdringendheid”. In plaats van alle redelijke maatregelen aan te wenden dient de 

verzekeringnemer volgens AR-CO “alle hem ter beschikking staande middelen” aan te 

wenden. Tot slot wijst deze maatschappij er op dat de verzekeringnemer er wel dient op te 

letten “de beschadigde toestand niet te wijzigen, in die mate dat het onmogelijk zou worden 

om de oorzaken op te sporen en de omvang van de schade te bepalen”. 

 

e. BA Advocaat  

 

67. Amlin neemt de schadebeperkingsplicht van art. 75 Verzekeringswet 2014 niet 

uitdrukkelijk op in de algemene voorwaarden van de polis BA Advocaat. Toch zal deze 

                                                           
233 Art. 34 gemeenschappelijke bepalingen Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
234 Art. 4.3.3 Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
235 Art. 12 Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
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verzekeraar zich kunnen beroepen op de dwingendrechtelijke sancties die voorzien zijn in art. 

76 Verzekeringswet 2014.
236

  

 

E. Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar  

 

1. Wettelijke regeling 

 

68. Art. 152 Verzekeringswet 2014 geeft aan de aansprakelijkheidsverzekeraar het recht 

om zich een recht van verhaal voor te behouden tegen de verzekeringnemer, of indien daartoe 

grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is ten belope van het 

persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de verzekerde, voor zover hij volgens de wet 

of de verzekeringsovereenkomst de prestatie had kunnen weigeren of verminderen. 

Bijkomend schrijft de wetgever een kennisgevingsplicht voor aan de verzekeraar en werd een 

beperkingsmogelijkheid toegekend aan de Koning.
237

  

 

2. Preventieve werking 

 

69. In bepaalde gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekeraar de benadeelde toch moeten 

vergoeden, ook al heeft de verzekeringnemer of verzekerde het schadegeval opzettelijk of 

door zijn zware fout veroorzaakt of is hij een andere in de overeenkomst bepaalde 

verplichting niet nagekomen. Deze vergoedingsplicht van de verzekeraar is meestal het 

gevolg van de beschermingsregeling voor de benadeelde, vervat in art. 151 Verzekeringswet 

2014. Op grond van deze regeling zijn bepaalde excepties niet tegenwerpelijk aan de 

benadeelde.
238

 Indien de verzekeraar in zulk geval niet over een verhaalsrecht zou beschikken 

ten aanzien van de verzekeringnemer of de verzekerde, kunnen de hiervoor besproken 

preventie-instrumenten geen uitwerking krijgen. De verzekeringnemer of de verzekerde zal in 

dergelijk geval nog steeds niet instaan voor de financiële gevolgen van het schadegeval. Het 

contractueel verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar herstelt dus de preventieve 

werking van de hiervoor besproken preventie-instrumenten, voor het geval de verzekeraar 

                                                           
236 Zie hieromtrent: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 4. 
237 Zie voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5.  
238 Zie hieromtrent: C. HENSKENS, “(Niet-)tegenstelbaarheid van excepties aan de benadeelde” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 758-770. 
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toch dekking heeft moeten verlenen aan de benadeelde op grond van art. 151 Verzekeringswet 

2014.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

70. Het contractueel verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar wordt uitgebreid behandeld 

in art. 24 en 25 Modelovereenkomst. In art. 24 Modelovereenkomst wordt het bedrag dat de 

verzekeraar kan verhalen beperkt. Overeenkomstig art. 24 Modelovereenkomst is het bedrag 

van het verhaal integraal indien de schadevergoedingen in hoofdsom, de gerechtskosten en de 

interesten die de maatschappij moet betalen niet hoger zijn dan 420.000 Frank (in de 

onderzochte polissen schommelt dit bedrag tussen 10.411 en 10.412 EUR
239

). Het verhaal 

wordt echter maar uitgeoefend tot de helft van voornoemde bedragen wanneer die hoger zijn 

dan 420.000 Frank (10.411/10.412 EUR
240

) en een maximum van 1.250.000 Frank (in de 

onderzochte polissen schommelt dit bedrag tussen 30.000 en 30.987 EUR
241

).  

 

71. Art. 25 Modelovereenkomst
242

 geeft vervolgens een opsomming van de situaties die 

een verhaalrecht rechtvaardigen. KBC Verzekeringen en AG Insurance nemen de lay out en 

de opstelling van de modelpolis grotendeels over. AXA en Ethias kiezen voor een 

tabelstructuur met eenvoudige formuleringen waarbij de verhaalsgronden naast hun bedrag en 

naast de persoon van wie de prestatie kan worden teruggevorderd, worden geplaatst. Deze 

werkwijze vergroot de leesbaarheid. 

Volgende verhaalsgronden kunnen enkel gericht worden aan de verzekeringnemer: 

“wanbetaling van de premie die tot schorsing van de dekking heeft geleid”; “opzettelijk 

verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens in de beschrijving van het risico bij het sluiten of 

                                                           
239 Zie art. 24 algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 2.3.3. Titel I 

algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias; Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene 

voorwaarden Comfort Auto AXA; art. 24 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
240 Zie art. 24 algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 2.3.3. Titel I 

algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias; Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene 

voorwaarden Comfort Auto AXA; art. 24 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
241 Zie art. 24 algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 2.3.3. Titel I 

algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias; Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene 

voorwaarden Comfort Auto AXA; art. 24 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
242 Zie voor de overeenkomstige bepalingen in de onderzochte polissen: art. 25 algemene voorwaarden, Verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 2.3.3. Titel I algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering 

Ethias; Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene voorwaarden Comfort Auto AXA; art. 25 algemene 

voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
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in de loop van de overeenkomst
243

”; “onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van 

gegevens in de beschrijving van het risico bij het sluiten of in de loop van de overeenkomst”. 

Het bedrag van dit verhaal is beperkt tot 10.000 Frank (247,89 EUR). Deze verhaalsgronden 

hebben geen betrekking op preventie.  

Bij volgende verhaalsgronden speelt het preventiedoel wel duidelijker. Deze 

verhaalsgronden kunnen enkel leiden tot een terugbetaling van de verzekerde, dader van het 

schadegeval: “opzettelijk veroorzaakt schadegeval”
244

; “schadegeval veroorzaakt door 

dronkenschap of een gelijkaardige toestand als gevolg van andere producten dan 

alcoholhoudende drank”; “gebruik van het voertuig met misbruik van vertrouwen, oplichting 

of verduistering”
245

; “wanneer de verzekeraar een recht op terugbetaling heeft krachtens de 

contractuele bepalingen betreffende de overdracht van het omschreven motorrijtuig”. Deze 

laatste verhaalsgrond kan ook uitgeoefend worden tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke 

voor de dader van het schadegeval.  

Verder somt de modelpolis een reeks verhaalsgronden op die aanleiding geven tot een 

regres tegen elke verzekerde, tenzij deze aantoont dat de tekortkoming of het feit waarop het 

verhaalsrecht steunt niet aan hem te wijten is en plaats heeft gevonden in strijd met zijn 

richtlijnen of buiten zijn weten
246

: “schadegeval als gevolg van de deelname aan een niet 

toegestane snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd”; “schadegeval 

veroorzaakt wanneer de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en 

reglementen voorschrijven om dat motorrijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een persoon die 

de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of 

door een persoon die van het recht tot sturen vervallen verklaard is”; “schadegeval 

veroorzaakt doordat het motorrijtuig niet in overeenstemming was met de Belgische 

reglementering op de technische controle, bij afwezigheid van een geldig keuringsbewijs”. Dit 

verhaalsrecht wordt, overeenkomstig de modelpolis, niet uitgeoefend indien de verzekerde 

aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het motorrijtuig en het 

schadegeval. KBC
247

 en AG
248

 leggen, overeenkomstig de modelpolis, de bewijslast bij de 

verzekerde. Ethias geeft niet aan door wie de aan- of afwezigheid van het oorzakelijk verband 

aangetoond moet worden. Gezien het dwingend karakter van de modelpolis moet de 

verzekeraar dit evenwel niet uitdrukkelijk stipuleren. Hetgeen bepaald is in de modelpolis, 
                                                           
243 Dit verhaal wordt integraal uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking van art. 24 modelovereenkomst 
244 Dergelijke schadegevallen geven aanleiding tot een volledige terugvordering van de uitbetaalde prestatie, zonder 

toepassing van de beperking in art. 24 Modelovereenkomst. 
245 Dit verhaalsrecht kan enkel uitgeoefend worden tegen de dader van het misdrijf of zijn medeplichtige. 
246 Art. 25, 3°, laatste lid Modelovereenkomst. 
247 Art. 25 algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC.  
248 Art. 25 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
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maakt automatisch deel uit van elke BA Autoverzekering.
249

 AXA stipuleert, in tegenstelling 

tot hetgeen voorgeschreven is in de modelpolis, dat dit oorzakelijk verband aangetoond moet 

worden door de verzekeraar.
250

 Op grond van deze polis beschikt de verzekeraar niet over een 

verhaalsrecht “wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar de 

keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met de vermelding “verboden tot 

het verkeer” zich van het keuringsstation naar zijn woonplaats en/of naar de hersteller 

begeeft en na herstelling naar het keuringsstation rijdt”. Verder geeft ook het “schadegeval 

overkomen terwijl het aantal vervoerde personen boven het reglementair of contractueel 

toegestane aantal lag of terwijl personen vervoerd werden buiten de contract- of 

reglementsbepalingen”, aanleiding tot een verhaalsrecht op grond van art. 25, 3°, d) 

Modelovereenkomst. Wanneer het maximum toegelaten aantal vervoerde personen is 

overschreden, is het bedrag van het verhaal evenredig aan de verhouding van het overtollig 

aantal vervoerde personen tot het aantal werkelijk vervoerde personen, onverminderd de 

toepassing van art. 24 Modelovereenkomst. Voor het berekenen van het aantal vervoerde 

personen komen kinderen jonger dan vier jaar niet in aanmerking. Kinderen van vier tot volle 

vijftien jaar worden geacht twee/derde plaats in te nemen. De uitkomst van de berekening 

wordt afgerond naar de hogere eenheid.  

Tot slot schrijven art. 25, 5° en 6° Modelovereenkomst nog twee bijkomende 

verhaalsgronden voor. Art. 25, 5° Modelovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar een 

verhaalsrecht heeft “op de verzekerde die zijn aansprakelijkheid erkent, een dading stelt, een 

vaststelling van schade ondertekent, belofte doet van schadevergoeding of een betaling doe 

zonder toestemming van de verzekeraar en voor zover deze daden de verzekeraar schade 

hebben toegebracht”. Opvallend is dat AXA deze verhaalsgrond niet heeft opgenomen in de 

polis. Art. 25, 6° Modelovereenkomst sanctioneert tot slot “het verzuim een handeling te 

verrichten binnen een door de verzekeringsovereenkomst bepaalde termijn en voor zover de 

verzekeraar hierdoor schade heeft geleden”. Dit verhaalsrecht kan niet uitgeoefend worden 

indien de verzekerde bewijst dat hij de handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk 

verricht heeft. 

 Opvallend is dat in de BA Auto van AXA en Ethias aangeven wordt in welke 

gevallen de verzekeraar de aansprakelijkheid dient aan te tonen van de personen waarop zij de 

vergoeding, die zij hebben overgemaakt aan zwakke weggebruikers, trachten te verhalen en in 

                                                           
249 Cass. 9 maart 2007, T.Verz. 2007, 319, noot I. BOONE. 
250 Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. Hoofdstuk 1 algemene voorwaarden Comfort Auto AXA. 
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welke gevallen dit niet hoeft aangetoond te worden.
251

 AG en KBC bepalen overeenkomstig 

art. 152 Verzekeringswet 2014 dat de aansprakelijkheid van één van de verzekerden 

voldoende is voor het uitoefenen van het verhaalsrecht.
252

 

 

b. BA Privéleven  

 

72. Art. 7 KB Privéleven houdt een beperking in van het verhaalsrecht van de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar tegen de verzekerde die minderjarig was op het ogenblik 

van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade. Het verhaalsrecht blijft in zulk 

geval beperkt tot de netto-uitgaven van de verzekeraar. Hieronder wordt begrepen “de door de 

verzekeraar uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede de gerechtskosten en de 

interesten, verminderd met de bedragen die hij heeft kunnen recupereren”. Indien de netto-

uitgaven niet meer dan 11.000 EUR bedragen kan het verhaalsrecht integraal worden 

uitgeoefend. Indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR, wordt dit bedrag verhoogd 

met de helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 EUR overschrijdt. Het verhaal 

bedraagt maximum 31.000 EUR.  

Een toepassing van deze regeling vinden we zowel terug in de gezinspolis van Ethias 

als deze van AG Insurance. Zo zal Ethias ook opzettelijke fouten dekken van minderjarigen 

die ouder zijn dan 16 jaar maar jonger dan 18 jaar, ten gunste van de benadeelde derde.
253

 In 

dat geval behoudt Ethias zijn recht op verhaal tegenover de dader van de schade. Dit verhaal 

is in overeenkomst met art. 7 KB Privéleven beperkt tot 10.000 EUR. Behalve wanneer ze het 

gevolg is van zijn eigen opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van de verzekerde die 

burgerlijk aansprakelijk is voor de dader van deze schade, eveneens gewaarborgd in deze 

polis. Desgevallend gelden dezelfde regels in verband met het verhaal op de minderjarige 

dader. Ook AG voorziet in een gelijkaardige regeling. Zo wordt de aansprakelijkheid van de 

ouders, in geval van opzettelijk veroorzaakte schade of daden van terrorisme van hun 

minderjarig kind vanaf 16 jaar verzekerd. In dit geval wordt het verhaalsrecht tegen de 

minderjarige dader van het schadegeval beperkt tot 12.500 EUR overeenkomstig de 

berekeningsregels van art. 7 KB Privéleven.
254

 AXA vermeldt enkel dat het verhaal tegen een 

minderjarige verzekerde die een opzettelijke daad of zware fout heeft begaan, beperkt is tot de 

                                                           
251 art. 2.3.3 Titel I algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias; Gemeenschappelijke bepalingen 1.B.3.3. 

Hoofdstuk 1 algemene voorwaarden Comfort Auto AXA. 
252 Art. 38, 3) algemene voorwaarden, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 40, 4) algemene 

voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
253 Art. 2.2.A.3. Titel 1 algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
254 Art. 12.2. algemene voorwaarden Top Familiale AG.  
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netto-uitgaven.
255

 KBC bedingt tot slot dat nooit verhaal zal uitgeoefend worden tegen een 

minderjarige verzekerde.
256

  

 Enkel KBC
257

 en AXA
258

 bedingen uitdrukkelijk een algemeen verhaalsrecht in hun 

polis door te stipuleren dat de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar een verhaalsrecht heeft in 

alle gevallen waarin hij op grond van de overeenkomst of de wet, wegens verval of andere 

exceptie zijn prestatie had kunnen verminderen, maar desondanks de benadeelde (krachtens 

de wet) toch heeft moeten vergoeden. Er wordt ook verduidelijkt dat dit verhaal slaat op alle 

uitbetaalde vergoedingen, alsook de interesten en de gerechtskosten.  

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

73. Zowel in de onderzochte polis van AXA, Ethias als AG Insurance wordt een 

verhaalsrecht gestipuleerd “indien de verzekeraar toch dekking heeft moeten bieden voor 

opzettelijk veroorzaakte schadegevallen of zware fouten, al dan niet uitdrukkelijk als zware 

fouten gekwalificeerd, die in beginsel uitgesloten zijn van dekking”. In dit geval zal het 

verhaalsrecht kunnen worden uitgeoefend tegen de verzekerde dader van het opzet of de 

zware fout. In elk van de onderzochte polissen wordt op een andere wijze bepaald wanneer er 

toch dekking zal worden verleend ongeacht de aanwezigheid van opzet en zware fout. 

Ethias
259

 verwijst naar de burgerrechtelijk aansprakelijke verzekeringnemer buiten wiens 

medeweten de fout werd begaan. AG
260

 biedt dan weer enkel dekking wanneer de fout werd 

begaan door een uitvoerende aangestelde. AXA
261

 heeft het over verzekerden die geen 

vennoot, zaakvoerder, bestuurder of leidinggevende aangestelde zijn.  

Zowel KBC
262

 als AG
263

 stipuleren ook een algemene bepaling inzake het 

verhaalsrecht in de algemene voorwaarden. Hierin wordt bepaald dat in de mate dat de 

verzekeringsmaatschappij zijn prestatie/tussenkomst had kunnen weigeren of verminderen hij 

een recht van verhaal heeft tegen de verzekeringnemer wanneer hij gehouden is ten aanzien 

van een benadeelde derde. Bij AG heeft het verhaal betrekking op de vergoedingen in 

hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die deze maatschappij dient te betalen. 

                                                           
255 p. 51 dekking Aansprakelijkheid algemene voorwaarden Comfort thuis AXA.  
256 Art. 5.a algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
257 Gemeenschappelijke bepalingen 2.c algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
258 p. 65 Specifieke bepalingen van de verzekering Privéleven 3, algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
259 Art. 17.1 BA Gemeenschappelijk bepalingen algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
260 Art. 28.2.3 en 4 Gemeenschappelijke bepalingen Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG en art. 22.B.1 BA Na 

levering  Aansprakelijkheidsverzekeringen Formule BA AG.  
261 Art. 6.A en B BA Uitbating  AXA en art. 3.A en B BA Na levering  AXA.  
262  3.c Gemeenschappelijke bepalingen. Algemene voorwaarden Bedrijfspolis  
263 Art. 41 Gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
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KBC stipuleert dat het verhaal betrekking heeft op alle betaalde vergoedingen en de eventuele 

gerechtskosten en voegt eraan toe dat het verhaalsrecht zowel tegen de verzekeringnemer als 

tegen de verzekerde kan worden uitgeoefend als daartoe een grond bestaat.  

 

d. BA Architect  

 

74. Ook in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect wordt net zoals bij 

de BA Uitbating en BA Na levering een verhaalsrecht voorbehouden voor het geval er toch 

dekking wordt geboden voor schade veroorzaakt door zware fouten. Overeenkomstig de polis 

van Protect zal er enkel dekking geboden worden aan de architect of andere leidinggevenden 

wanneer de zware fout begaan werd door een stagiair of medewerkers van de architect. 

Daarnaast voorziet deze polis ook in een algemeen verhaalbeding.
264

 Deze clausule bepaalt 

dat de verzekeraar een verhaal heeft op de verzekeringnemer of verzekerde indien de 

verzekeraar ingevolge een rechtstreekse vordering van een derde gehouden is tot uitbetaling 

in een schadegeval dat overeenkomstig de polisvoorwaarden niet gedekt is, maar waarvan het 

niet-gedekt zijn niet tegenstelbaar is aan de derde. Euromaf vermeldt het verhaalsrecht minder 

opvallend in het beding inzake het verval van recht.
265

 Zo wordt beschreven dat “door de 

tekortkoming die gesanctioneerd wordt door een verval van recht, de verzekeringnemer, 

verzekerde of begunstigde zich blootstelt aan een verhaalsvordering door de verzekeraar 

wanneer hij het schadegeval opzettelijk of door een zware fout heeft veroorzaakt, zoals 

voorzien in art. 88 van de wet van 25 juni 1992, gewijzigd door art. 152 van de wet 

betreffende de verzekeringen van 4 april 2014”. AR-CO maakt geen melding in de algemene 

voorwaarden van het contractueel verhaalsrecht van de verzekeraar. Het is evenwel mogelijk 

dat dit verhaalsrecht wel bedongen wordt in de bijzondere voorwaarden van de polis, die niet 

betrokken werden in deze polisanalyse.  

 

e. BA Advocaten  

 

75. Enkel schadegevallen voortvloeiende uit een delictuele daad of een opzettelijke daad 

geven aanleiding tot een verhaalsrecht in de polis van Amlin, voor zover deze verzekeraar 

dekking heeft geboden aan de personen die burgerrechtelijke aansprakelijk zijn voor de dader 

van dergelijke daden. Voor alle overige gevallen doet deze verzekeraar afstand van zijn 

                                                           
264 Art. 7.5 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
265 Art. 2.2 Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf.  
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verhaalsrecht tegen alle personen waarvoor de verzekerden burgerrechtelijk aansprakelijk 

zouden kunnen verklaard worden, tenzij en in de mate dat de aansprakelijkheid van deze 

personen gedekt is door een verzekering.  

 

§ 2. Nadelige gevolgen verbinden aan het zich voordoen van het schadegeval 

 

76. Zoals gezegd, kan de eerste grote categorie van sanctionerende preventie-instrumenten 

onderverdeeld worden in twee groepen. Naast de sancties die bestaan om de tekortkoming aan 

concrete verplichtingen te sanctioneren, beschikt de verzekeraar ook over preventietools die 

niet gericht zijn op het aanmoedigen of afraden van concreet gedrag, maar eerder algemeen 

gericht zijn op het aanzetten tot zorgvuldig gedrag. De verzekeraar doet dit door nadelige 

gevolgen te verbinden aan het zich voordoen van het schadegeval of door een deel van het 

risico bij de verzekeringnemer te laten liggen. Door het feit dat de verzekeringnemer op die 

manier niet alle financiële gevolgen van het schadegeval kan doorschuiven naar de 

verzekeraar, zou deze geprikkeld moeten worden om schade te voorkomen. Naast de 

preventietools die gericht zijn op het aanmoedigen van zorgvuldig gedrag zullen bepaalde 

tools zich ook richten op het beperken van het risico. Dit gebeurt door nadelige gevolgen te 

verbinden aan het verhogen van het risico. Hieronder wordt een overzicht gegeven de 

verschillende tools binnen deze groep. 

 

A. Uitsluitingen  

 

1. Wettelijke regeling 

 

77. De Verzekeringswet 2014 bevat geen specifieke regeling inzake uitsluitingen. Voor 

bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen werden echter wel minimumgarantievoorwaarden 

vastgelegd die invloed hebben op de mogelijkheid van de verzekeraar om bepaalde risico’s of 

schadeposten uit te sluiten. Verder zal de verzekeraar bij het formuleren van uitsluitingen ook 

rekening moeten houden met de gelijkwaardigheidseis in art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 

2014.
266

  

 

                                                           
266 Voor de beperking van de contractsvrijheid van de aansprakelijkheidsverzekeraar inzake uitsluitingen ter bescherming van 

de verzekerde, wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1 van dit proefschrift. 
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2. Preventieve werking  

 

78. De verzekeraar bepaalt binnen de wettelijke mogelijkheden zelf de omvang van de 

dekking die bij wenst te bieden. Uitsluitingen kunnen een preventieve werking hebben omdat 

zij opnieuw tot gevolg hebben dat niet alle financiële gevolgen van een bepaald schadegeval 

kunnen verschoven worden naar de verzekeraar. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde 

schadeposten uitgesloten worden van dekking waardoor de verzekeringnemer of verzekerde 

hier zelf voor blijft instaan. Door bepaalde gevolgen van het schadegeval bij de verzekerde te 

leggen tracht de verzekeraar het moreel risico tegen te gaan.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

79. De uitsluitingen voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijn 

in de modelovereenkomst terug te vinden in art. 3,1°, laatste lid, art. 7 en art. 8. Zoals reeds 

aangegeven, nemen zowel KBC
267

 als AG
268

 de structuur van de modelovereenkomst over. 

Ethias
269

 en AXA
270

 kiezen daarentegen voor een opsomming van al de uitsluitingen onder 

één tussentitel. Elke onderzochte polis bevat wel grotendeels dezelfde uitsluitingen als 

diegenen bepaald in art. 3,1°, laatste lid, 7 en 8 Modelovereenkomst.  

Volgende personen worden overeenkomstig de modelovereenkomst en in elke 

onderzochte polis van het recht op schadevergoeding uitgesloten: “degene die aansprakelijk is 

voor de schade tenzij het gaat om de aansprakelijkheid door andermans toedoen”; “de 

werknemer die van zijn aansprakelijkheid vrijgesteld is krachtens de wet op de 

arbeidsovereenkomsten” en “de bestuurder van het omschreven motorrijtuig voor zijn 

materiële schade die niet samengaat met lichamelijke schade”. Enkel KBC en AG nemen 

uitdrukkelijk uit de modelpolis over dat voor de eerste twee gevallen het recht op 

schadevergoeding verworven blijft ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke persoon 

ten belope van het deel van zijn schade toe te schrijven aan een verzekerde.
271

 Zowel KBC, 

AXA en AG geven aan, overeenkomstig hetgeen bepaald is in de modelpolis, dat de schade 

                                                           
267 Art. 3.1, laatste lid; art. 7 en 8 algemene voorwaarden Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering personenwagen KBC. 
268 Art. 3.1) laatste lid, art. 7 en 8 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
269 Art. 1.5 Titel 1 algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias.  
270 Art. 1.A.4. algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
271 Hetgeen bepaald in de modelovereenkomst is echter automatisch van toepassing. 
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aan de bestuurder van het verzekerde rijtuig wel vergoed kan worden voor zijn stoffelijke 

schade, zelfs indien hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen, wanneer de 

aansprakelijkheidsvordering gesteund is op een gebrek van het verzekerde rijtuig. Ethias 

neemt deze uitzondering niet op in de eigen polis.
272

 Enkel AG geeft aan dat deze 

uitzondering ook geldt voor de eerste twee categorieën van uitgesloten personen. De 

opsomming van personen waarvoor de verzekeringsmaatschappij niet tussenkomt wordt bij 

Ethias aangevuld met de zwakke weggebruiker (en zijn rechtverkrijgenden) van meer dan 14 

jaar die een onverschoonbare fout heeft (hebben) begaan welke de enige oorzaak van het 

ongeval is. Ook AG bedingt dergelijke uitsluiting in art. 40,1) van de algemene voorwaarden. 

Deze uitsluiting was tot de wetswijziging van 2001 opgenomen in art. 29bis, §1, lid 6 WAM-

wet. Door de wetswijziging van 19 januari 2001 werd deze bepaling echter vervangen door de 

bepaling dat slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen gewild 

hebben, zich niet kunnen beroepen op de bepaling van het eerste lid van art. 29bis WAM-wet. 

Verder wordt overeenkomstig art. 3, 1°, laatste lid Modelovereenkomst in elke onderzochte 

polis de aansprakelijkheid van de dief of de heler van een verzekerd motorrijtuig uitgesloten. 

Er dient op gewezen te worden dat geen van de onderzochte polissen melding maakt van de 

overige uitgesloten personen, buiten de bestuurder van het verzekerde rijtuig, vermeld in art. 

7,b) Modelovereenkomst. Deze uitsluitingsmogelijkheden werden dan ook door de wet van 2 

augustus 2002 opgeheven in de WAM-wet. De modelpolis werd evenwel nog niet aangepast 

aan deze wetswijziging.  

Tot slot worden in art. 8 Modelovereenkomst uitdrukkelijk volgende schadeposten 

uitgesloten van verzekering. De eerste uitgesloten schadepost betreft “de schade aan het 

verzekerde motorrijtuig, behoudens wat in art. 3, 2°, tweede lid bepaald is”. Het betreft het 

motorrijtuig dat occasioneel gesleept wordt. Ethias
273

 en AXA
274

 vermelden uitdrukkelijk de 

bijkomende uitzondering op deze uitsluiting van schade aan het verzekerde voertuig 

vastgelegd in art. 6 Modelovereenkomst, namelijk “de kosten voor het schoonmaken en 

herstellen van de binnenbekleding van het motorrijtuig wanneer die kosten voortspruiten uit 

het kosteloos vervoer van personen die gewond werden bij een verkeersongeval”. Enkel 

Ethias vermeldt ook de uitzondering van hetgeen vergoed wordt binnen de “Bob-waarborg”. 

Een tweede schadepost die in art. 8 Modelovereenkomst wordt uitgesloten is “de schade aan 

goederen die door het verzekerde motorrijtuig worden vervoerd behalve kleding en 

handbagage van de inzittenden”. Overeenkomstig art. 8, 3° Modelovereenkomst wordt ook 
                                                           
272 Hetgeen bepaald in de modelovereenkomst is echter automatisch van toepassing. 
273 Art. 1.5. Titel I algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekeringen Ethias.  
274 Art. 1.A.4. algemene voorwaarden Comfort Auto AXA. 
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“de schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van het voertuig maar die enkel te 

wijten is aan de vervoerde goederen of handelingen die voor het vervoer genoodzaakt zijn”, 

van dekking uitgesloten. Verder wordt ook “de schade die voortvloeit uit de deelname van het 

verzekerde motorrijtuig aan toegestane snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of 

–wedstrijden” en “de schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie” steeds van dekking uitgesloten. 

Deze laatste schadepost wordt bij Ethias niet uitdrukkelijk uitgesloten. Enkel AXA stipuleert 

nog een bijkomende uitsluiting voor collectieve gewelddaden. Er wordt ook uitdrukkelijk 

vermeld dat terrorisme niet wordt uitgesloten. Ook in de andere onderzochte polissen wordt 

terrorisme niet uitgesloten. Enkel KBC verduidelijkt dat terroristische aanslagen met een 

nucleaire bom wel uitgesloten blijven.
275

 In situaties waarin de terrorismedekking niet 

verplicht is, wordt bijkomend de schade door radioactiviteit en ioniserende stralingen 

uitgesloten. Zowel KBC
276

, Ethias
277

 als AG
278

 verwijzen uitdrukkelijk naar hun lidmaatschap 

bij VZW TRIP. AXA verwijst naar de toepassing van de Wet van 1 april 2007 betreffende de 

verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.
279

  

 

b. BA Privéleven  

 

80. Het KB Privéleven bevat, zoals gezegd, minimumgarantievoorwaarden die elke 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering moet waarborgen. Art. 6 van dit KB geeft uitdrukkelijk 

aan welke schade van dekking kan worden uitgesloten. Daarnaast kunnen uit de positieve 

dekkingsomschrijvingen elders in het KB ook uitsluitingen worden afgeleid. Hieronder wordt 

een overzicht gegeven van de verschillende mogelijke uitsluitingen. 

 

i. “Contractuele aansprakelijkheid”  

 

81. Los van de uitsluitingsmogelijkheden in art. 6 KB Privéleven, dekt de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering enkel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst.
280

 De contractuele aansprakelijkheid wordt dus in beginsel niet gedekt. Enkel 

KBC vermeldt uitdrukkelijk dat de contractuele aansprakelijkheid uitgesloten wordt, 

                                                           
275 Art. 39 algemene voorwaarden Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering personenwagen KBC.  
276 Art. 39 algemene voorwaarden Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering personenwagen KBC.  
277 Art. 1.3 Titel I algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias. 
278 Art. 41 en 42 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG. 
279 Hoofdstuk 8 Woordenlijst Terrorisme algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
280 Art. 1 KB Privéleven. 
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behoudens uitdrukkelijke vermelding.
281

 De andere onderzochte polissen benadrukken wel het 

feit dat de dekking betrekking heeft op de buitencontractuele aansprakelijkheid. Zij kiezen dus 

voor een positieve dekkingsomschijving. In elk van de polissen worden uitzonderingen 

bedongen waarin de contractuele aansprakelijkheid toch gedekt wordt.  

 

ii. “Wettelijk verplicht gestelde verzekering” 

 

82. Art. 6, 1° KB Privéleven biedt de mogelijkheid aan 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeraars om de schade voortvloeiend uit de buitencontractuele 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde 

verzekering, uit te sluiten. Deze uitsluiting geldt niet voor schade, veroorzaakt door 

verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede 

hebben en van de houder van het voertuig, een motor of spoorvoertuig besturen alvorens zij 

hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd hebben bereikt. Er geldt ook een uitzondering voor de 

verplicht gestelde verzekering voor vrijwilligers.  

Deze uitsluiting werd in elk van de onderzochte polissen opgenomen.
282

 In bepaalde 

polissen worden wel uitzonderingen voorzien voor bepaalde schadegevallen die voortvloeien 

uit de aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de verplichte verzekering inzake 

motorrijtuigen. Zo dekt KBC bijvoorbeeld “het verhaal van de instelling die de schade 

veroorzaakt door een onverzekerd motorrijtuig dat u als toegelaten bestuurder of passagier 

toevallig gebruikt, op voorwaarde dat niemand van u er eigenaar of gebruikelijke houder van 

is heeft vergoed”.
283

 Een ander voorbeeld vormt de uitsluiting die AG voorziet voor 

motorrijtuigen “wanneer uw aansprakelijkheid onderworpen is aan de wettelijk verplichte 

motorrijtuigenverzekering, tenzij hun maximumsnelheid minder bedraagt dan of gelijk is aan 

18 km/uur”. Verder valt ook jachthandeling, waarvoor een verzekeringsplicht bestaat, onder 

deze uitsluiting.  

 

iii. “Schade aan bepaalde personen” 

 

83. Overeenkomstig art. 6, 2° KB Privéleven kan de familiale verzekeraar de schade aan 

de verzekeringnemer, zijn samenwonende echtgenoot en alle bij de verzekeringnemer 
                                                           
281 Art. 3 algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
282 Art. 6, vijfde streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; 2.4.C, 1) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale; 

p. 50-51 algemene voorwaarden comfort Thuis AXA en Art. 12.5 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top 

Familiale AG.  
283 Art. 5, c) algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
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inwonende personen met inbegrip van studenten die omwille van studieredenen buiten het 

hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven, uitsluiten, zelfs wanneer hun 

aansprakelijkheid niet in het geding komt. De stoffelijke schade aan het huispersoneel die in 

privédienst werken van de verzekerde kan op grond van art. 6, 3° KB Privéleven ook 

uitgesloten worden. KBC past de uitsluiting van art. 6, 2° KB Privéleven toe maar bedingt een 

mildering door wel dekking te bieden voor “lichamelijke letsels die deze personen oplopen 

door toedoen van een minderjarig kind van een derde waarover de verzekerde toezicht 

uitoefent of het huispersoneel, de gezinshelp(st)er of andere bezoldigde werknemers tijdens 

hun tewerkstelling in de privédienst van de verzekerde”.
284

 Ethias stipuleert deze uitsluiting 

niet uitdrukkelijk. Wel wordt in de polis van Ethias benadrukt dat lichamelijke schade aan de 

verzekerde, veroorzaakt door huispersoneel in de uitoefening van hun functie, gewaarborgd 

is. Dit impliceert dat bijvoorbeeld stoffelijke schade in zulk geval niet gedekt wordt. Dit 

vormt wel een toepassing van de uitsluitingsmogelijkheden bepaald in art. 6, 2° en 3° KB 

Privéleven.
285

 Ethias heeft evenwel gekozen voor een positieve dekkingsomschrijving. Noch 

AXA, noch AG bedingen deze uitsluitingen in de algemene voorwaarden.  

 

iv. “Schade als gevolg van een wijziging in de atoomkern, van de 

radioactiviteit en van de voortbrenging van ioniserende stralingen” 

 

84. De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging in de 

atoomkern, van de radioactiviteit en van de voortbrenging van ioniserende stralingen kan, 

overeenkomstig art. 6, 5° KB Privéleven, uitgesloten worden van dekking. In elk van de 

onderzochte polissen wordt gebruik gemaakt van deze uitsluiting.
286

 AXA spreekt van de 

schade die voortvloeit uit een kernrisico.
287

 

 

v. “Schade voortvloeiend uit de gevallen van grove schuld door de verzekerde 

die de jaren des onderscheid heeft bereikt” 

 

                                                           
284 Art. 7 algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
285 2.2.B Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
286 Art. 6, vierde streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; Art. 2.4.C.4) Titel I algemene voorwaarden Ethias 

Familiale; art. 12.4 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
287 p. 52 algemene voorwaarden Comfort thuis AXA. Dergelijke schade wordt in deze polis omschreven als “de schade die 

rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, voortbrenging van ioniserende 

stralingen van alle aard, uiting van de schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen of nucleaire substanties of 

radioactieve producten of afvalstoffen.”  
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85. Overeenkomstig art. 6, 6° KB Privéleven hoeft de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking te bieden wanneer de schade het gevolg is 

van een geval van grove schuld dat op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene 

voorwaarden van de polis is bepaald en begaan werd door een verzekerde die de jaren des 

onderscheid bereikt heeft. Zoals hierboven uiteengezet, stipuleren elk van de in de 

polisanalyse betrokken verzekeringsmaatschappijen een aantal gevallen van grove schuld. Elk 

van de onderzochte verzekeringsmaatschappijen kiest ervoor om slechts dekking te weigeren 

wanneer de grove schuld begaan werd door een verzekerde van minstens 18 jaar oud. Telkens 

worden de zware fouten opgesomd als uitsluitingen.  

 

vi. “Toevertrouwde goederen” 

 

86. Art. 6, 7° KB Privéleven bepaalt dat schade aan roerende en onroerende goederen of 

aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft, uitgesloten kunnen worden onder 

voorbehoud van hetgeen bepaald wordt in art. 6, 11° KB Privéleven. Elk van de onderzochte 

polissen bevat deze uitsluiting.
288

 Telkens worden er wel enkele uitzonderingen voorzien of 

wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze uitsluiting geen afbreuk doet aan elders bepaalde 

dekkingen. Zo dekken alle onderzochte polissen bijvoorbeeld wel de schade aan de kamer of 

de inhoud ervan bij een tijdelijk verblijf in een hotel of ander gelijkaardig verblijf of in een 

ziekenhuiskamer. Zo dekt AXA bijvoorbeeld ook de schade aan rijpaarden onder bewaking 

van de verzekerde met een maximum van 4000 EUR per schadegeval.
289

  

 

vii. “Gebouwen en tuinen” 

 

87. De schade veroorzaakt door gebouwen of delen ervan die de verzekeringnemer niet als 

hoofdverblijf gebruikt
290

 en tuinen met een oppervlakte van meer dan 1 ha
291

 kunnen 

uitgesloten worden van dekking in de gezinspolis. Er geldt een uitzondering voor het gebouw 

dat de studerende verzekerde als studieverblijf bewoont. Bijkomend met betrekking tot 

gebouwen kan de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van opbouw, 

                                                           
288 Art. 7, derde streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; Art. 2.4.A Titel I algemene voorwaarden Ethias 

Familiale; art. art. 12.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG, p. 52 algemene 

voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
289 p. 52 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
290 Art. 6,8° KB Privéleven.  
291 Art. 6, 9° KB Privéleven. 
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wederopbouw of de aanpassingswerken eraan, uitgesloten worden.
292

 Tot slot kan ook de 

schade veroorzaakt door personen- of goederenliften uitgesloten worden.
293

 Met betrekking 

tot deze laatste uitsluitingsmogelijkheid bepalen zowel Ethias
294

 als AXA
295

 dat deze schade 

wel gedekt is, voor zover zij niet voortvloeit uit een gebrekkig onderhoud. KBC en AG 

zwijgen hieromtrent. KBC bedingt een beperktere uitsluiting dan degene mogelijk onder art. 

6, 8° KB Privéleven. Zo zijn enkel gebouwen die huur of andere inkomsten opleveren, 

uitgesloten, mits enkele uitzonderingen.
296

 De dekking blijft ook behouden gedurende 

opbouw –of onderhoudswerken van een gebouw dat de verzekeringnemer gebruikt als 

hoofdverblijf of tweede verblijf. Schade door gronden en tuinen worden door KBC gedekt 

ongeacht de oppervlakte. Ethias stipuleert niet uitdrukkelijk de uitsluitingen bepaald in art. 6, 

8° en 9° KB Privéleven. Deze maatschappij geeft wel gedetailleerd weer wanneer de schade 

veroorzaakt door gebouwen wel gedekt wordt.
297

 Zo wordt bijvoorbeeld ook schade door 

gebouwen of gedeelten van gebouwen die de verzekeringnemer en alle bij hem inwonende 

personen niet bewonen, maar waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars, naakte eigenaars, 

vruchtgebruikers of bewakers zijn, gedekt. Ook schade door terreinen wordt gedekt ongeacht 

de oppervlakte. Inzake verbouwingswerken blijft de waarborg behouden voor zover het gaat 

om de hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats van specifiek in de polis aangeduide 

verzekerden. Voor onderhoudswerken geldt deze bijkomende voorwaarde niet. AXA geeft 

uitdrukkelijk en op sluitende wijze aan in welke gevallen schade veroorzaakt door gebouwen 

en tuinen wel gedekt is.
298

 Het moet gaan om gebouwen die gebruikt worden door de 

verzekerde als hoofdverblijf of tweede verblijf. Daarnaast zijn ook garages en parkeerruimten 

voor eigen gebruik gedekt. Voor schade veroorzaakt door tuinen wordt een beperking 

opgelegd van de gezamenlijke oppervlakte tot 5 ha. Schade veroorzaakt door opbouw- of 

verbouwingswerken wordt gedekt voor zover deze gebouwen bestemd zijn om het 

hoofdverblijf of tweede verblijf te worden van de verzekeringnemer en voor zover de 

stabiliteit van de gebouwen niet door de lopende werken in gevaar wordt gebracht. Ook AG 

geeft aan welke schade door gebouwen wel gedekt is.
299

 Zo wordt in deze polis uitdrukkelijk 

bepaald dat schade veroorzaakt door gebouwen die verhuurd worden door de verzekerde, wel 

gedekt wordt, voor zover het niet meer dan drie appartementen betreft. Schade veroorzaakt 

                                                           
292 Art. 6, 12° KB Privéleven.  
293 Art. 6, 10° KB Privéleven.  
294 Art. 2.2.D.A.5) algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
295 p. 50 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
296 Art. 5, e) algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
297 Art. 2.2.D Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
298 p. 50 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
299 Art. 3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale.  
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door tuinen wordt ook gedekt voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 10ha 

bedraagt. De uitsluitingsmogelijkheid van art. 6, 12° KB Privéleven wordt wel toegepast in 

die zin dat de schade die door het gebouw veroorzaakt wordt naar aanleiding van bouw-, 

wederopbouw- of verbouwingswerken (met inbegrip van vergrotingswerken) niet gedekt 

wordt wanneer deze werken de stabiliteit van het verzekerde gebouw of van de aangrenzende 

gebouwen in gevaar brengen.  

 

viii. “Schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook” 

 

88. De stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of door rook ingevolge 

vuur of een brand die ontstaat in of medegedeeld wordt door een gebouw waarvan de 

verzekerde eigenaar huurder of bewoner is, kan uitgesloten worden van dekking.
300

 Elke 

onderzochte polis bevat dergelijke uitsluiting.
301

 Enkel AG voegt toe dat de verzekeringnemer 

aansprakelijk moet worden geacht op basis van art. 1382-1386bis BW voor deze schade. Deze 

uitsluiting doet geen afbreuk aan hetgeen gedekt is inzake tijdelijke verblijven. De schade 

veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementshuizen tijdens een tijdelijk of toevallig 

verblijf van de verzekerde zowel om privé –als beroepsredenen dient wel gedekt te worden 

door de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar.
302

  

 

ix. “Grondverschuivingen”  

 

89. Art. 6, 13° KB Privéleven bepaalt dat de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar de 

stoffelijke schade die het gevolg is van grondverschuivingen kan uitsluiten. Deze uitsluiting 

wordt desalniettemin in geen van de onderzochte polissen uitdrukkelijk opgenomen. 

 

x. “Vaartuigen”  

 

90. Overeenkomstig art. 6, 14° KB Privéleven kan de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar 

de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer van 200 kg of motorboten die 

aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt worden, van dekking 

                                                           
300 Art. 6, 11° KB Privéleven.  
301 Art. 6, zesde streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC; art. 2.4.B Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale; 

p. 50 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA en art. 3.2.b) algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringe Top 

Familiale AG.  
302 Art. 6, 11° KB Privéleven.  
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uitsluiten. Zowel Ethias
303

 als AG
304

 kiezen voor een positieve omschrijving door aan te 

geven wanneer de schade veroorzaakt door vaartuigen wel gedekt is. Zij kiezen beiden voor 

een minder ruime uitsluiting dan wettelijk mogelijk is door te bepalen dat schade veroorzaakt 

door zeilboten tot 300 kg en motorboten met een motor van maximum 8 kW of 10 DIN PK, 

wel gedekt is. AXA
305

 geeft aan wanneer schade door vaartuigen niet gedekt is. Deze 

maatschappij hanteert hiervoor dezelfde grenzen als AG en Ethias. Verschillend is dat de 

schade bij AXA enkel uitgesloten zal zijn wanneer de verzekerde eigenaar is van het vaartuig. 

AXA geeft verder ook een eigen definitie van hetgeen onder ‘boot’ verstaan dient de worden. 

Ook KBC
306

 geeft aan wanneer de schade door vaartuigen niet gedekt is. De dekking m.b.t. 

schade veroorzaakt door vaartuigen is wel ruimer bij KBC aangezien ook schade veroorzaakt 

door zeilboten zwaarder dan 300 kg of motorboten met meer dan 8 kW gedekt zal zijn indien 

de verzekerde als passagier aansprakelijk is of toevallig als toegelaten bestuurder een 

onverzekerde boot of jetski van een derde gebruikt.  

 Overeenkomstig art. 6, 15° KB Privéleven kan de verzekeraar de schade veroorzaakt 

door luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of 

gebruikt worden, uitsluiten van dekking. Elk van de onderzochte polissen sluit deze 

schadepost ook effectief uit. KBC
307

 verduidelijkt dat onbemande miniatuurvliegtuigen hier 

niet onder vallen. AXA
308

 en AG
309

 geven aan wat onder luchtvaartuigen begrepen moet 

worden. AXA heeft het over “enig vervoermiddel waarmee personen of goederen in de lucht 

kunnen worden vervoerd” en AG geeft aan dat het gaat om “tuigen die gemotoriseerd of 

voortgestuwd worden en bestemd zijn voor het transport van personen of goederen via het 

luchtruim”. Zowel Ethias
310

 als AG
311

 bieden wel uitdrukkelijk dekking voor 

modelvliegtuigen. AG bedingt wel enkele specifieke voorwaarden voor de dekking van 

modelvliegtuigen.  

 

xi. “Jacht”  

 

91. Overeenkomstig art. 6, 16° KB Privéleven kan schade veroorzaakt door het beoefenen 

van de jacht en wildschade worden uitgesloten. Elke onderzochte verzekeringspolis bevat een 
                                                           
303 Art. 2.2.E,4) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale. 
304 Art. 5,1,e) algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen Top Familiale AG.  
305 P. 51 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
306 Art. 5, d) algemene voorwaarden Gezinspolis KBC. 
307 Art. 6, eerste streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
308 p. 51 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
309 Art. 5,2,b) algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
310 2.2. G,3) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale. 
311 Art. 6,1,a) algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
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uitsluiting voor jacht. KBC sluit enkel de jachtschade door vuurwapens uit.
312

 Dit hangt 

samen met het feit dat voor dergelijke activiteit een verplichte verzekering moet afgesloten 

worden.
313

 Ook AXA voorziet enkel een uitsluiting voor jachthandelingen waarvoor een 

verzekeringsplicht geldt.
314

  

 

xii. “Dieren”  

 

92. Overeenkomstig art. 6, 17° KB Privéleven kan de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar 

de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is uitsluiten van 

dekking alsmede de schade veroorzaakt door andere dan huisdieren. In de onderzochte 

polissen wordt schade veroorzaakt door rijpaarden enkel uitgesloten bij KBC
315

 en AXA
316

. 

Bij AXA is deze schade enkel uitgesloten wanneer de verzekerde eigenaar is van meer dan 

twee rijpaarden. Beide maatschappijen verduidelijken dat paarden met een schofthoogte 

minder dan 1.48m. onder de uitsluiting vallen. Ethias sluit de schade veroorzaakt door 

rijpaarden niet uit.
317

 AG Insurance kiest voor de meest gedetailleerde regeling inzake de in –

en uitsluiting van de schade veroorzaakt door dieren.
318

 In beginsel wordt de schade 

veroorzaakt door rijpaarden wel gedekt. De verzekering moet wel alle rijpaarden waarvan de 

verzekerde eigenaar is, bevatten. Bij ontstentenis neemt AG elk schadegeval slechts ten laste 

in de verhouding tussen de betaalde premie en de voor de rijpaarden samen verschuldigde 

premie. AG vermeldt uitdrukkelijk de schadeposten veroorzaakt door paarden die niet gedekt 

zijn. Naast schade door rijpaarden kunnen ook schadegevallen veroorzaakt door andere dan 

huisdieren van dekking worden uitgesloten. Zo sluiten zowel AXA
319

 als AG
320

 de schade 

veroorzaakt door wilde dieren van dekking uit. AG maakt wel een uitzondering voor 

hertachtigen. KBC sluit de schade uit die veroorzaakt wordt door dieren die particulieren in 

België niet mogen houden.
321

 Ethias maakt geen gebruik van deze uitsluitingsmogelijkheid. 

Overeenkomstig art. 6, 16° KB Privéleven wordt de schade veroorzaakt door wild wel door 

Ethias uitgesloten.
322

  

                                                           
312 Art. 5, g) algemene voorwaarden Gezinspolis KBC. 
313 KB 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van jachtverlof of van 

een jachtvergunning, BS 3 augustus 1963. 
314 p. 51 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
315 Art. 5, b) algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
316 P. 50 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
317 2.2.C,1) Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale. 
318 Art. 4.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
319 p.50 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
320 Art. 4.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen Top Familiale AG.  
321 Art. 5, b) algemene voorwaarden Gezinspolis KBC. 
322 Art. 2.4.C,2) algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
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xiii. “Burenhinder” 

 

93. Overeenkomstig art. 1 KB Privéleven dekt de familiale verzekeraar de 

aansprakelijkheid krachtens art.1382-1386bis BW. Over burenhinder (art. 544 BW) wordt 

niets vermeld. Bepaalde gezinspolissen bieden echter een bijkomende dekking voor 

burenhinder. Andere polissen sluiten schade door burenhinder in bepaalde gevallen uit. 

Ethias
323

 en AG
324

 dekken steeds de schade die vergoed moet worden krachtens de 

aansprakelijkheid op grond van art. 544 BW. AG sluit wel de schade uit die voortvloeit uit 

graduele pollutie op grond van art. 544 BW.
325

 KBC sluit dergelijke schade enkel uit wanneer 

deze veroorzaakt wordt tijdens bouw- of verbouwingswerken waarvoor een vergunning is 

vereist.
326

 Ook AXA dekt enkel burenhinder voor zover deze voortvloeit uit een plotselinge, 

voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis.
327

  

 

xiv. “Opzet” 

 

94. Naast de mogelijke uitsluitingen bepaald in art. 6 KB Privéleven blijft art. 62, eerste 

lid Verzekeringswet 2014 van toepassing. Overeenkomstig deze bepaling kan de verzekeraar 

niet verplicht worden dekking te bieden aan hem die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. 

Verzekeraars zullen opzettelijke schadegevallen vaak opsommen als uitsluitingen. De 

uitsluitingen voor opzettelijke schade in de onderzochte gezinspolissen werden hierboven 

reeds uiteengezet.  

 

xv. “Oorlog of gelijkaardige feiten” 

 

95. Overeenkomstig art. 63 Verzekeringswet 2014 wordt oorlog niet gedekt tenzij anders 

bedongen. Verzekeraars hoeven dit dus niet uitdrukkelijk op te nemen in de polis opdat deze 

uitsluiting van toepassing zou zijn. Enkel Ethias stipuleert een uitdrukkelijke uitsluiting voor 

“schadegevallen voortspruitend uit oorlog of burgeroorlog”.
328

 AXA heeft het over “schade 

                                                           
323 Art. 2.1 Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale. 
324 Art. 1 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen Top Familiale AG.  
325 Art. 12.6 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
326 Art; 6, zevende streepje algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
327 p. 50 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
328 Art. 2.4.C.5 Titel I algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
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voortvloeiend uit collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging en 

arbeidsconflicten”.
329

  

 

xvi. “Terrorisme” 

 

96. KBC heeft in de algemene voorwaarden een regeling inzake terrorisme opgenomen. 

Voor zover de polis waarborg verleent voor terroristische aanslagen geldt de procedure 

overeenkomstig de Wet van 1 april 2007. Terroristische aanslagen met een nucleaire bom 

blijven uitgesloten. In situaties waarin de terrorismedekking niet verplicht is, wordt 

bijkomend de schade door radioactiviteit en ioniserende stralingen uitgesloten.
330

 Ethias sluit 

“daden van sabotage of terrorisme”
331

 uitdrukkelijk uit in de polis.
332

 Terrorisme
333

 wordt ook 

in de polis van AXA uitgesloten.
334

 Ook hier wordt gewezen op de regeling overeenkomstig 

de Wet van 1 april 2007 voor zover terrorisme niet is uitgesloten.
335

 Tot slot sluit ook AG 

“daden van terrorisme” gepleegd door verzekerden vanaf 16 jaar uit en hanteert hier dezelfde 

definitie voor als AXA.
336

 Aangezien daden van terrorisme door de verzekerde ook opzet 

veronderstellen, biedt deze uitsluiting geen meerwaarde. De aansprakelijkheid die de ouders, 

in dit geval zou kunnen oplopen wanneer men hen een toezichts- of opvoedingsfout verwijt, is 

bij AG wel verzekerd. Het verhaal tegen de dader van het schadegeval wordt in deze polis 

beperkt tot 12.500,00 EUR overeenkomstig de berekeningsregels van art. 7 van het 

Koninklijk Besluit van 12 januari 1984. Ook AG vermeldt het lidmaatschap bij TRIP en de 

regeling overeenkomstig de Wet van 1 april 2007.  

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

                                                           
329 p. 52 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
330 Gemeenschappelijke bepalingen 3.a algemene voorwaarden KBC.  
331 Deze daden worden in de polis als volgt gedefinieerd: “clandestien georganiseerde en individueel of in groep uitgevoerde 

acties met ideologische, politieke, economische of sociale doeleinden, waarbij aanslagen worden gepleegd op personen of 

goederen worden beschadigd of ontvreemd hetzij om indruk te maken op het volk en een klimaat van onveiligheid te creëren, 

om zo de gevestigde publieke orde omver te werpen (terrorisme), hetzij om de normale werking van een dienst of een 

onderneming te ontregelen (sabotage)”. Zie Titel V algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
332 Art. 2.4.C.4 Titel I. algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
333 Terrorisme wordt in deze polis gedefinieerd als “een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met 

ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt 

gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, 

ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de autoriteiten onder druk te zetten, 

ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.” 
334 p. 52 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
335 p. 86 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
336 Art. 12.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
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97. De vier onderzochte polissen bevatten enerzijds bepaalde gelijkaardige 

uitsluitingsbedingen en anderzijds bevatten zij ook hun eigen bijkomende uitsluitingen. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven. 

 

i. “Opzet”  

 

98. Elk van de besproken polissen bevat een beding inzake opzet. Deze bedingen worden 

in elk van de vier polissen opgesomd als een uitsluiting. Voor een bespreking van deze 

bedingen wordt verwezen naar hetgeen hierboven reeds geschreven werd.
337

  

 

ii. “Aansprakelijkheid die gedekt wordt onder de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen” 

 

99. Zowel Ethias
338

, KBC
339

 als AXA
340

 sluiten in de BA Uitbating de dekking uit van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid voortspruitend uit schade die onder toepassing valt van de 

WAM-verzekering. AXA maakt wel een uitzondering voor “de aansprakelijkheid van 

opdrachtgevers voor schade veroorzaakt door een aangestelde die een voertuig dat niet 

toebehoort aan de onderneming gebruikt”. Verder word ook een uitzondering gemaakt voor 

“niet-ingeschreven heftrucks”. KBC maakt ook een uitzondering voor “dienstopdrachten” en 

“trage motorrijtuigen”.  

 

iii. “Liften” 

 

100. Zowel Ethias als AXA sluiten in de polis BA Uitbating schade veroorzaakt door liften 

uit, voor zover niet de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen inzake onderhoud. 

Ethias kiest voor een negatieve dekkingsomschrijving door de schade veroorzaakt door liften 

die niet aan een onderhoudscontract zijn onderworpen, uit te sluiten.
341

 AXA kiest voor een 

positieve dekkingsomschrijving door in de polis aan te geven dat aanvullende dekking 

geboden wordt zonder bijpremie voor schade veroorzaakt door gebouwen met inbegrip van 

liften. De dekking wordt echter enkel verleend onder de dubbele voorwaarde dat de liften in 

goede staat worden gehouden en onderhouden worden als goede huisvader en de nodige 

                                                           
337 Zie: Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, A. 
338 Titel I, Hoofdstuk 1, art. 4.1 BA Uitbating  algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias. 
339 1, a) Algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
340 Art. 6.D Specifieke bepalingen, BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA. 
341 Titel I, Hoofdstuk 1,  Art. 4.2 BA Uitbating  algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
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voorzorgsmaatregelen worden genomen om ongevallen te vermijden.
342

 Deze voorwaarden 

komen neer op een uitsluiting voor schade veroorzaakt door liften die niet onderworpen zijn 

aan een onderhoudscontract. 

 

iv. “Financiële transacties/ misbruik van vertrouwen / verduisteringen / 

oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten” 

 

101. Schade veroorzaakt door bovenstaande handelingen wordt in de polissen van AXA, 

Ethias en AG uitgesloten van dekking. Ethias voegt als enige “eisen betreffende fiscale en 

sociale wetten en wetgeving inzake arbeidsongevallen of overheidsaanbestedingen” toe aan 

de lijst.
343

 Deze uitsluitingen gelden enkel voor de polis BA Uitbating. Ook AG en AXA 

bedingen hieromtrent in de polis BA Uitbating enkel een uitsluiting voor schade die 

voortvloeit uit financiële verrichtingen.
344

 Ook elk van de betreffende 

verzekeringsmaatschappijen stipuleert in de polis BA Uitbating een uitsluiting voor “misbruik 

van vertrouwen en verduisteringen”. Ethias
345

 en AG
346

 vermelden ook “ontvreemdingen”. 

AXA voegt hier “oplichting en alle dergelijke handelingen” aan toe.
347

 Ethias en AXA 

bedingen, anders dan AG, geen gelijkaardige uitsluitingen voor de BA Na levering. De polis 

van Ethias bevat wel een uitsluiting in beide polissen voor diefstal.
348

 Tot slot bevat elke 

onderzochte verzekeringsmaatschappij een uitsluiting voor “oneerlijke concurrentie of 

aantasting van de intellectuele rechten”. Opnieuw bevat zowel de BA Uitbating als de BA Na 

levering zulke uitsluiting bij AG
349

. Ethias en AG nemen deze uitsluiting enkel op in de BA 

Uitbating.
350

  

 

v. “Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing in voor 

publiek toegankelijke gebouwen”  

 

                                                           
342 Art. 2.B BA, Specifieke bepalingen, BA Uitbating , algemene voorwaarden AXA. 
343 Titel I, Hoofdstuk 1, art. 4.5 algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
344 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.C.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG; Art. 6.F 

Specifieke bepalingen BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA. 
345 Titel I, Hoofdstuk1, art. 4.6 BA Uitbating  algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias. 
346 Tweede Deel, hoofdstuk 4, art. 28.6 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
347 Art. 6.F Specifieke bepalingen BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA.  
348 Titel I., Hoofdstuk 4, art. 17.11 algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
349 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.5 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
350 Titel I., Hoofdstuk 1, art. 4.6 BA Uitbating  algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias; 

art. 6.F Specifieke bepalingen BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA.  
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102. AXA
351

, KBC
352

 en Ethias
353

 vermelden deze uitsluiting in de BA Uitbating. KBC 

geeft in de algemene voorwaarden van de bedrijfspolis aan dat wanneer deze 

aansprakelijkheid gedekt wordt, dit aangegeven wordt in de bijzondere voorwaarden.
354

  

 

vi. “Toevertrouwde goederen” 

 

103. Zowel Ethias
355

 als AG Insurance
356

 sluiten de schade veroorzaakt door toevertrouwde 

goederen uit in de polis BA Uitbating. Ethias geeft wel een omschrijving van wat onder 

toevertrouwde goederen wordt begrepen. Het betreft “roerende en/of onroerende goederen, 

toebehorend aan derden en die tijdelijk in het bezit zijn van de verzekerden in het kader van 

de uitoefening van de verzekerde activiteiten”. Ook KBC sluit “de schade aan goederen 

waarvan de verzekerde of iemand anders namens de verzekerde huurder, bewaarnemer, 

gebruiker of houder van is” uit van dekking.
357

 Deze verzekeraar beschrijft gedetailleerd de 

afbakening van deze uitsluiting
358

 

 

vii. “Tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen/ wetten, 

regels of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit” 

 

104. In elke van de onderzochte polissen BA Uitbating en BA Na levering wordt 

bovenstaande uitsluiting bedongen. Enkel AG spreekt van een “ernstige inbreuk”.
359

 Volgens 

AXA moet het gaan om een “zodanige tekortkoming dat de schadelijke gevolgen volgens 

ieder terzake bevoegd persoon voorzienbaar waren”.
360

 Volgens Ethias
361

 en AG moet de 

tekortkoming volgens elke persoon vertrouwd met de materie onvermijdelijk aanleiding 

geven tot schade. Enkel AG en Ethias omschrijven deze gedraging als een zware fout. KBC 

beperkt deze uitsluiting tot “schadegevallen veroorzaakt door het gebruiken van producten of 

                                                           
351 Art. 6.M Specifieke bepalingen, BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA.  
352 4,b) Algemene voorwaarden Bedrijfspolis KBC Verzekeringen. 
353 Titel I., Hoofdstuk 1, art. 4.7 BA Uitbating  algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias. 
354 4,b) Algemene voorwaarden Bedrijfspolis KBC Verzekeringen. 
355 Titel I. Hoofdstuk 1, art. 4.8 BA Uitbating  algemene voorwaarden Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias.  
356 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art;. 1.C.5 BA Uitbating  algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA 

AG.  
357 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
358 2, a en b algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
359 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.3, eerste streepje algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA 

AG.  
360 Art. 6.B.1 Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.B.1 Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA.  
361 Titel I., Hoofdstuk 4, art. 17.1, eerste streepje algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
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het toepassen van werkwijzen waarvoor de wet strafsancties oplegt en beschouwd dit als een 

zware fout”.
362

  

 

 

viii. “Herhaalde schade met dezelfde oorzaak” 

 

 

105. Zowel AXA
363

, KBC
364

 als AG
365

 sluiten herhaalde schade met de zelfde oorzaak uit 

van dekking. AXA doet dit enkel voor de BA Uitbating. Deze verzekeringsmaatschappijen 

sluiten dergelijke schade enkel uit wanneer niet de nodige voorzorgsmaatregelen werden 

genomen. AG Insurance en KBC vermelden uitdrukkelijk dat dit een zware fout betreft. KBC 

voegt hier wel de voorwaarde aan toe dat het na vaststelling van de eerste schade te 

verwachten moet zijn dat er zich opnieuw schade zou voordoen als er geen voorzorgen 

zouden worden genomen.  

 

ix. “Aanvaarding / uitvoering van de werken bij gebrek aan bekwaamheid / 

technische kennis / middelen om aangegane verbintenissen te kunnen 

uitvoeren”  

 

106. AG, AXA en Ethias stipuleren allen bovenstaande uitsluiting.
366

 De uitsluiting geldt 

telkens zowel in de BA Uitbating als in de BA Na levering . Telkens wordt bijkomend vereist 

dat “de verzekerde zich ervan bewust was (of had moeten geweest zijn
367

) dat hij niet 

beschikte over de nodige bekwaamheid, technische kennis, menselijke en materiële middelen 

om de aangegane verbintenissen te kunnen uitvoeren (onder toereikende voorwaarden inzake 

veiligheid voor derden
368

)”. AXA bedingt een bijkomende uitsluiting wanneer de verzekerde 

kiest voor aangestelden die duidelijk ongeschikt zijn voor het uit te voeren werk. Zowel AG 

als Ethias kwalificeren deze feiten als een zware fout.  

 

x. “Dronkenschap of andere gelijkaardige toestand veroorzaakt door 

verdovende middelen” 
                                                           
362 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
363 Art. 6.B.2, Specifieke bepalingen BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA.  
364 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
365 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
366 Titel I, Hoofdstuk 4, art. 17.1, tweede streepje Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias; art. 6.B.3 en 3.B.3 

AXA; Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.3, tweede streepje algemene voorwaarden, Aansprakelijkheidsverzekering Formule 

BA AG.  
367 Tweede deel, Hoofdstuk 4, art. 28.3, tweede streepje algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA 

AG.  
368 Art. 6.B.3 Specifieke bepalingen BA Uitbating  en 3.B.3 Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA. 
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107. Zowel Ethias
369

, KBC
370

, AXA
371

, als AG
372

 stipuleren een uitsluiting voor “daden 

gepleegd in staat van dronkenschap of onder invloed van andere verdovende middelen”. De 

uitsluiting geldt zowel voor de BA Uitbating als de BA Na levering . AXA sluit naast “de 

daden in staat van dronkenschap” ook “de daden bij alcoholintoxicatie van meer dan 0.8 gr. 

per liter bloed” uit. AG vult dit lijstje aan met “schade naar aanleiding van weddenschappen 

of uitdagingen”. Verder bedingt deze maatschappij ook een mogelijkheid voor de verzekerde 

om aan te tonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden en het 

schadegeval. Enkel Ethias en KBC beschouwen deze toestand uitdrukkelijk als een zware 

fout. Zowel de polissen van AXA, KBC als AG bevatten een regeling inzake het persoonlijk 

karakter van deze fout. 

 

xi. “Lucht-, zee- of riviervaartuigen” 

 

 

108. Elk van de betrokken verzekeringsmaatschappijen sluit de schade veroorzaakt door 

vaartuigen ter zee, binnenvaart of in de lucht uit van dekking in de polis BA beroepsleven. 

Zowel Ethias als AXA
373

 sluiten ook uitdrukkelijk de goederen die deze vaartuigen vervoeren 

of voorttrekken uit van dekking. AG
374

 heeft het over “eender wel drijvend of vliegend tuig”. 

KBC schrijft wel een minimumgewicht en vermogen voor opdat de uitsluiting van toepassing 

zou zijn en biedt wel een waarborg voor de “gewone passagier”.
375

 

 

 

xii. “Niet-, te late of gebrekkige uitvoering van contract en herstellingskosten” 

 

 

109. Zowel AXA
376

 als AG Insurance
377

 bieden geen dekking voor “de schade ten gevolge 

van een gebrekkige of te late uitvoering van het contract”. KBC sluit “de aansprakelijkheid 

en/of vergoedingen uit die het gevolg zijn van het geheel of gedeeltelijk niet of laattijdig 

uitvoeren van het contract”. Bijkomend worden door deze maatschappij “de vergoedingen die 

het gevolg zijn van boete- schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of andere contractuele 

                                                           
369 Titel I, Hoofdstuk 4, art. 17.1, derde streepje algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
370 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
371 Art. 6.B.4 Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.B.4 Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA. 
372 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.4 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
373 Art. 6.E Specifieke bepalingen, BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA. 
374 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.C.2. algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
375 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
376 Art. 6.G Specifieke bepalingen, BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA.  
377 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 3.B algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
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bedingen” van dekking uitgesloten.
378

 AG sluit enkel “de zuivere niet-materiële 

gevolgschade” uit. Inzake vertragingen maakt AXA enkel melding van een “te late uitvoering 

van een bestelling of dienstverstrekking”. AG en AXA staan ook niet in voor “de kosten van 

vervangings- of herstellingwerken wegens gebrekkig uitgevoerde werken”. Ook KBC 

beschrijft elders in de polis dat “de kosten om het geleverde product of uitgevoerde werk te 

vervangen, te verbeteren of te herstellen of weg te nemen”, buiten het toepassingsgebied van 

deze polis vallen.
379

 Ook door AG wordt “de vervanging of herstelling van geleverde 

producten die gebrekkig zijn” uitgesloten. 

 

xiii. “Boeten en punitive damages” 

 

110. In elk van de onderzochte polissen worden “gerechtelijke, administratieve of 

economisch boeten en schadevergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden 

toegepast, zoals "punitive damages" of "exemplary damages" in sommige buitenlandse 

rechtstelsels”, uitgesloten van dekking.
380

 Zowel AXA als AG sluiten bijkomend de 

“gerechtskosten van de strafvervolging” uit. AXA voegt hier ook “de gerechtskosten van de 

dading met betrekking tot een strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedure” aan toe. 

Ethias vermeldt ook de “dwangsommen, vertragingsvergoedingen en andere 

strafbepalingen”.
381

 

 

xiv. “Oorlog, gewelddaden met collectieve drijfveer / inslag, daden van 

terrorisme, kernrisico en springstoffen” 

 

111. In de eerste plaats wordt “oorlog” in elk van de bestudeerde polissen uitgesloten van 

dekking.
382

 Ethias, KBC en AG maken ook melding van “burgeroorlog”. Verder worden ook 

“daden van terrorisme of sabotage”
 383

 of “terrorisme”
384

 uitgesloten. AXA spreekt in dit 

verband enkel van “een aanslag”. KBC sluit naast (burger)oorlog en terrorisme ook 

“gelijksoortige feiten” uit. Vervolgens worden door AG, Ethias en AXA een aantal 

                                                           
378 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
379 3 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
380 Art. 6.H Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.E Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA; Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.7 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG en Titel 

I, Hoofdstuk 4, art. 17.5 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias; 6 algemene 

voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
381 Titel I, Hoofdstuk 4, art. 17.4 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
382 Art. 6.I Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.I Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA; Titel I, Hoofdstuk 4, art. 17.6 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias en Tweede 

Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.10 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG; 6 algemene 

voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
383 Art. 6.I Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.F Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA; Titel I, Hoofdstuk 4, art. 17.6 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias en Tweede 

Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.11 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
384 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
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arbeidsgerelateerde conflicten van dekking uitgesloten. AXA spreekt van “arbeidsconflicten”. 

AG
385

 en Ethias sluiten uitdrukkelijk “staking, lock-out en oproer” uit. Daarnaast wordt door 

AXA, AG en Ethais vrij ruim “elke gewelddaad met collectieve drijfveer
386

, al dan niet 

gepaard gaand met opstand tegen het gezag”, uitgesloten van dekking. Opvallend is dat AG 

voor al deze risico’s met uitzondering van “oorlog” de verzekerde de mogelijkheid geeft om 

aan te tonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de gebeurtenis en het 

schadegeval.
387

  

AG sluit verder in de polis BA Uitbating ook “de schade die het gevolg is van het 

gebruik, het bezit of de manipulatie van springstoffen, munitie of oorlogstuigen” uitdrukkelijk 

uit.
388

 Bijkomend wordt door deze maatschappij ook “de schade die het gevolg is van het 

gebruik, het bezit of de manipulatie van vuurwerk” uitgesloten van dekking.
389

 Ethias sluit 

uitdrukkelijk “de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voortspruitend uit het gebruik van 

springstoffen” uit. Ook KBC sluit de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt 

met springstoffen of vuurwerk uit.
390

 
 

Tot slot wordt ook “de schade als gevolg van een kernrisico
391

 of de aansprakelijkheid 

voortspruitend uit het gebruik van kernenergie
”392

 zowel in de BA Uitbating als in de BA Na 

levering uitgesloten door AXA en Ethias. KBC spreekt van “de schade die rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houdt met een wijziging van de atoomkern met radioactiviteit of 

ioniserende stralingen”.
393

  

 

xv. “Asbest” 

 

 

112. Asbestgerelateerde schade wordt door elk van de besproken verzekeringsmaatschappij 

uitgesloten in de polissen BA Uitbating en Na levering.
394

 Zowel AXA als AG Insurance 

stellen echter als voorwaarde dat de schade moet voortvloeien uit de schadelijke 

eigenschappen van asbest. 

                                                           
385 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.11 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
386 AG en Ethias spreken over “inslag” in plaats van “drijfveer”. 
387 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.11 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG. 
388 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.C.1 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
389 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.B.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
390 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
391 Art. 6.O Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.G Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA. 
392 Titel I. Hoofdstuk 4, art. 17.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias.  
393 6 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
394 Art. 6.J Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.H Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA; Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.8 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG en Titel 

I., Hoofdstuk 4, art. 17.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias; 6 algemene 

voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
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xvi. “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van maatschappelijke/sociale 

lasthebbers van de verzekerde onderneming krachtens de geldende 

wetgeving voor beheersfouten in hun hoedanigheid van bestuurder of 

zaakvoerder”  

 

113. Dergelijke schade wordt enkel in de polissen BA Uitbating en BA Na levering 

uitdrukkelijk uitgesloten door AXA en AG.
395

 

 

xvii. “Aansprakelijkheid zonder fout” 

 

114. De foutloze aansprakelijkheid wordt in beginsel niet gedekt. Elk van de betrokken 

verzekeringsmaatschappijen maken wel uitdrukkelijk melding van een aantal uitzonderingen. 

Door AXA wordt in de BA Uitbating enkel “de aansprakelijkheid zonder fout krachtens enige 

andere wetgeving of reglementering daterend van na 1 maart 1992”, uitgesloten.
396

 Zowel 

AG
397

, AXA
398

 als Ethias
399

 maken een uitzondering voor “de foutloze aansprakelijkheid 

krachtens de wet van 25 februari 1991 betreffende producten met gebreken”. AXA en Ethias 

nemen deze bepaling enkel op in de BA Na levering , terwijl AG de clausule opneemt onder 

de gemeenschappelijke bepalingen. Deze clausules zijn telkens in erg verwarrende 

bewoordingen opgesteld. KBC geeft aan dat de schade ten gevolge van de aansprakelijkheid 

zonder fout niet gedekt wordt tenzij uitdrukkelijk wordt meegedeeld dat dit wel verzekerd 

is.
400

 Zo wordt bijvoorbeeld de schade als gevolg van burenhinder gedekt wanneer deze het 

gevolg is van een “ongeval”.
401

 Een “ongeval” in deze zin wordt gedefinieerd als “een 

plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak niet gepland is en ongewild is voor de 

bedrijfsleiding en personeelsleden die de uitvoering van de bedrijfswerkzaamheden 

aansturen”.
402

 Burenhinder naar aanleiding van bouw- of verbouwingswerken waarvoor een 

vergunning is vereist, wordt niet verzekerd door KBC.  

 

xviii. “Schade door geleverde producten of werken na hun uitvoering”(BA 

Uitbating) 

                                                           
395 Art. 6.K Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 3.I Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA en Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.9 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
396 Art. 6.M Specifieke bepalingen, BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA.  
397 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 28.1 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
398 Art. 3.K Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden AXA. 
399 Titel I. Hoofdstuk 2, art. 9.1 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias.  
400 4 algemene voorwaarden. Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
401 4,a) algemene voorwaarden. Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
402 1,c) algemene voorwaarden. Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
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115. AG en AXA sluiten in de polis BA Uitbating uitdrukkelijk de schade door producten 

na hun levering of door werken na hun uitvoering uit.
403

 Het dekken van deze schade vormt 

namelijk het voorwerp van de polis BA Na levering.  

 

xix. “De schade aan de geleverde producten of werken na uitvoering die 

gebrekkig zijn” (BA Na levering) 

 

116. De BA Na levering heeft als voorwerp de aansprakelijkheid te dekken die ten laste 

gelegd kan worden van de verzekerden uit hoofde van alle schade aan derden in het kader van 

de verzekerde activiteiten, door producten en diensten na levering of werken na uitvoering. In 

elk van de onderzochte polissen wordt verduidelijkt wat onder “gebrek” begrepen wordt.
404

 

Ethias verduidelijkt dat “de schade aan de geleverde producten of uitgevoerde werken met 

een dergelijk gebrek” niet gedekt wordt.
405

 Deze uitsluiting is slechts van toepassing op het 

gedeelte van de levering of het werk, dat een gebrek vertoont. Als het geleverde product en/of 

het uitgevoerde werk een onafscheidelijk deel uitmaakt van een door de verzekerde geleverd 

product of werk, is de vervanging of herstelling van het gehele product of werk uitgesloten. 

De polis van AXA bevat een gelijkaardige bepaling.
406

 KBC stelt dat “de schade aan het 

product of het werk zelf, de gebruiksderving of andere indirecte schade die eruit voortvloeit”, 

buiten het toepassingsgebied valt van de verzekering.
407

  

Zowel de polissen van AXA als Ethias bevatten in dezelfde clausule een aantal sterk 

gelijkende bijkomende uitsluitingen. Het betreft o.a. “de kosten betreffende de preventieve 

controle van producten die gebrekkig zijn”; “de maatregelen het publiek te waarschuwen voor 

het gebrekkig producten”; “de kosten van terugname van gebrekkige producten”. Ethias 

verduidelijkt hierbij wel dat met deze uitsluitingen geen afbreuk wordt gedaan aan de regeling 

inzake dekking van de reddingskosten. Een gelijkaardige uitsluiting wordt ook bedongen door 

AG in art. 22.B.3 van de algemene voorwaarden. Zo worden door deze 

verzekeringsmaatschappij “de kosten voor opzoeking, onderzoek en uit de markt nemen van 

producten of werken die gebrekkig zijn of vermoed worden het te zijn, inbegrepen de 

                                                           
403 Art. 6.L Specifieke bepalingen, BA Uitbating  algemene voorwaarden AXA en Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.C.4 

algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
404 Art. 1.A.3 algemene voorwaarden AXA; Titel I., Hoofdstuk 2, art. 7 algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias en Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 22.A.1 algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG. KBC geeft enkel een reeks voorbeelden van mogelijke gebreken: 3 

algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
405 Titel I., Hoofdstuk 2, art. 9.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias.  
406 Art. 3.C Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden AXA.  
407 3 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
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vergoedingen die uit dien hoofde aan derden verschuldigd zijn”, niet gedekt. Ook KBC stelt 

dat “de kosten om het product of werk dat een reëel of vermoed gebrek vertoont, op te sporen, 

uit de handel te nemen, terug te roepen of na te kijken”, buiten het toepassingsgebied van de 

verzekering vallen en dat dit ook geldt wanneer deze kosten werden gemaakt om de schade te 

voorkomen.
408

  

Aansluitend met de kosten verbonden aan gebrekkige producten kan gewezen worden 

op de uitsluiting die zowel AXA
409

 als AG
410

 bedingen, voor “de schade die het gevolg is van 

het niet onderwerpen van de producten aan voldoende voorgaande controles rekening 

houdend met de kennis verworven op technisch en wetenschappelijk vlak”. AG kwalificeert 

deze feiten uitdrukkelijk als een zware fout en bedingt een regeling inzake het persoonlijk 

karakter van de fout.
411

  

 

xx. “Zichtbaar gebrek” (BA Na levering )  

 

117. Ethias en AG stipuleren een uitsluiting voor “schade veroorzaakt door zichtbare 

gebreken bij de levering”.
412

 AG voegt daar ook de schade aan toe die het gevolg is van een 

gebrek dat de verzekerde kende voor het schadegeval zich voordeed. Deze 

verzekeringsmaatschappij geeft echter de verzekerde de mogelijkheid om aan te tonen dat hij 

het schadegeval niet had kunnen voorkomen. Zonder te vereisen dat het moet gaan om een 

zichtbaar gebrek, kwalificeert KBC hierbij aansluitend, “de schade die te wijten is aan de 

gebrekkige toestand van de geleverde producten of de uitgevoerde werken als u het gebrek 

werkelijk kende of toch niet alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de schadelijke 

gevolgen te voorkomen”, als een van dekking uitgesloten zware fout. 

 

xxi. “Schade die voortvloeit uit het feit dat de geleverde producten of 

uitgevoerde werken niet de functies vervullen of aan de behoeften voldoen 

waarvoor ze bestemd zijn”(BA Na levering) 

 

                                                           
408 3 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
409 Art. 3.B.2 Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden AXA.  
410 Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 22.B.1 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
411 Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 22.B.1 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
412 Titel I., Hoofdstuk 2, art. 9.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias; Eerste Deel, 

Hoofdstuk 3, art. 22.B.2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
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118. Dergelijke uitsluiting komt voor in elk van de onderzochte polissen BA Na levering 

.
413

 AG geeft wel aan dat “de schade die voortvloeit uit nadelige secundaire gevolgen van de 

slecht ontworpen producten of werken” wel verzekerd blijft. AXA biedt wel de mogelijkheid 

om toch dekking te bieden, mits onderlinge overeenkomst, voor dergelijke schade “indien de 

verzekerde het bewijs levert dat de gebreken uitsluitend hun oorsprong vinden in een 

plotselinge en onvoorziene gebeurtenis overkomen in de loop van zijn uitvoeringsproces van 

een werk of zijn vervaardiging van een product”. Voor dergelijke dekking wordt dan wel een 

verzekeringsplafond en een vrijstelling bedongen.
414

 KBC biedt bij een gebrek aan 

doeltreffendheid wel dekking wanneer de verzekerde aantoont dat de oorzaak van het gebrek 

ligt in een uitvoeringsfout en op voorwaarde dat het werk of het product werd getest op de 

beloofde specificaties bij de (op)levering. Daarbij wordt een definitie gegeven van een 

“uitvoeringsfout”.
415

  

 

xxii. “Schade die onder toepassing valt van de tienjarige aansprakelijkheid van 

architecten en aannemers”(BA Na levering) 

 

119. Elk van de onderzochte polissen bevatten een uitsluiting voor dergelijke schade.
416

 

KBC bedingt deze uitsluiting in de “sectorvoorwaarden bouw- en installatiebedrijven”.
417

 

 

xxiii. “Schade veroorzaakt door schadelijk afval” 

 

120. Zowel AXA als Ethias sluiten de schade veroorzaakt door schadelijk afval uit van 

dekking in de BA Na levering.
 418 

 

xxiv. “Louter / zuiver immateriële schade” 

 

                                                           
413 Art. 3.D Specifieke bepalingen, BA Na levering algemene voorwaarden AXA; Titel I., Hoofdstuk 2, art. 9.4 algemene 

voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias; Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 22.B.5 algemene 

voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG; 3,b algemene voorwaarden Bedrijfspolis 

Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
414 Art. 3.D Specifieke bepalingen, BA Na levering algemene voorwaarden AXA.  
415 3,b algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
416 Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 22.6 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG; Titel I, 

Hoofdstuk 2, art. 9.6 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias; art. 3.M algemene 

voorwaarden Specifieke bepalingen, BA Na levering AXA.  
417 Sectorvoorwaarden bouw- en installatiebedrijven algemene voorwaarden bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen 

KBC Verzekeringen. 
418 Art. 3.J Specifieke bepalingen, BA Na levering algemene voorwaarden AXA; Titel I., Hoofdstuk 2, art. 9.5 algemene 

voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
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121. Ethias sluit “zuiver immateriële schade” uit van dekking.
419

 KBC geeft een limitatieve 

opsomming van de gevallen waarin “louter immateriële schade” uitgesloten is van dekking.
420

 

De polis van AXA bevat een uitsluiting voor en “de onstoffelijke gevolgschade die het gevolg 

is van niet gedekte letselschade of zaakschade
421

 (en onstoffelijk niet-gevolg schade
422

). 

 

xxv. “Schade veroorzaakt / verband houdend met grondverschuivingen of –

verzakkingen” 

 

122. Zowel KBC
423

 als AG
424

 sluiten dergelijke schade uitdrukkelijk uit van dekking. AG 

voegt hier wel aan toe “dat deze bodemverschuiving plaatsvond ten gevolge van een 

beroepsactiviteit die werken aan de bodem of aan de gebouwen met zich meebrengt”. 

 

xxvi. Overige 

 

123. Naast gelijkaardige uitsluitingen bevat elk van de onderzochte verzekeringspolissen 

enkele eigen specifieke uitsluitingen. Zo bedingt AXA bijvoorbeeld een uitsluiting van “de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreffende de rechten van vrijwilligers”
425

. Ethias 

voorziet bijkomend in volgende uitsluitingen: “de schade veroorzaakt tijdens een ruzie of een 

gevecht”
426

; “de schade te wijten aan het bezit of het gebruik van spoorrijtuigen, toegankelijk 

voor het publiek”
427

; “de schade-eisen ingeleid in de Verenigde Staten of in Canada”
428

 en tot 

slot “de schade te wijten aan de berekeningen van stevigheid en weerstand, aan het opmaken 

van plannen, lastenboeken en andere technische documenten betreffende de uitvoering van 

werken in de BA Uitbating”
429

. AG sluit in de polis BA Uitbating volgende schade uit: “de 

schade die veroorzaakt wordt door stortbergen of steenbergen”
430

; “de schade veroorzaakt 

door roerende of onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van uw 

onderneming maar die niet dienen voor de uitbating van uw onderneming”
431

. Verder wordt 

                                                           
419 Titel I., Hoofdstuk 4, art. 17.8 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
420 6 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen.  
421 Art. 6.C Specifieke bepalingen, BA Uitbating algemene voorwaarden AXA. 
422 Art. 3.N Specifieke bepalingen, BA Na levering algemene voorwaarden AXA.  
423 6 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
424 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.B.1.b algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
425 Art. 6.N Specifieke bepalingen, BA Uitbating en 3.O Specifieke bepalingen, BA Na levering  algemene voorwaarden 

AXA. 
426 Titel I., Hoofdstuk 4, art. 17.7 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
427 Titel I., Hoofdstuk 4, art. 17.10 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
428 Titel I., Hoofdstuk 4, art; 17.12 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
429 Titel I., Hoofdstuk 1, art. 4.4 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA Ethias. 
430 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.B.1.a. algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG. 
431 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 1.B.3 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
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ook “de schade voorvloeiend uit producten of werken die geïntegreerd zijn in lucht- of 

ruimtetuigen of in offshore-installaties” van dekking uitgesloten in de polis BA Na levering 

van AG
432

 en AXA
433

. KBC voorziet tot slot bijkomend volgende uitsluitingen: “een 

aansprakelijkheidsregime zonder fout of een contractuele aansprakelijkheid op basis van een 

rechtsregel van een land buiten de EU”; “de vergoedingen waartoe de werkgever zou 

gehouden zijn krachtens de arbeidsongevallenwet”; “de kosten van de noodzakelijke 

preventie- en herstelmaatregelen ter bescherming van de natuurlijke habitat en beschermde 

soorten” en “de schade door gebouwen die de verzekerde verhuurt” (hierop gelden 

uitzonderingen); de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met genetisch 

gemanipuleerde organismen, de zogenaamde ‘TSE” en “een onderbreking in de 

elektriciteitsbevoorrading en natuurrampen die schade veroorzaken in België”.
434

  

d. BA Architect 

 

124. Overeenkomstig art. 5 van het KB van 25 april 2007 dat de 

minimumgarantievoorwaarden bevat voor de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de 

architect kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar slechts twee schadeposten uitsluiten 

van dekking. Het betreft “de schade ingevolge radioactiviteit” en “de schade voortvloeiend uit 

lichamelijke letsels ingevolge de blootstelling aan wettelijk verboden producten”.  

Elk van de onderzochte polissen maakt een duidelijk onderscheid tussen zware fouten die 

gesanctioneerd worden met een verval van recht en uitsluitingen of dekkingsbeperkingen. 

Steeds wordt enerzijds uitdrukkelijk de uitsluitingen die mogelijk zijn overeenkomstig 

hetgeen bepaald bij KB bedongen en anderzijds melding gemaakt van de risico’s of de schade 

die buiten de dekking vallen.  

 

i. “Schade ingevolge radioactiviteit”
435

 en “de schade voortvloeiend uit 

lichamelijke letsels ingevolge de blootstelling aan wettelijk verboden 

producten” 

 

125. Zowel Protect, Euromaf als AR-CO stipuleren de twee uitsluitingen die mogelijk zijn 

volgens de minimumgarantievoorwaarden. Het betreft de schade ingevolge radioactiviteit
436

 

                                                           
432 Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 22.7 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
433 Art. Art. 3.L Specifieke bepalingen, BA Na levering algemene voorwaarden AXA.  
434 6 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
435 2.7.1 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect; art. 2.1.1° algemene voorwaarden Verzekering 

Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf; art. 8.1, eerste streepje algemene voorwaarden Verzekeringscontract 

BA Architecten AR-CO. 
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en de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ingevolge de blootstelling aan wettelijk 

verboden producten
437

. Euromaf verduidelijkt dat hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de 

toepassing van de artikels 8, alinea 1 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst.
438

  

 

ii. “Boeten” 

 

126. Noch Protect
439

, noch Euromaf
440

 bieden dekking voor “strafrechtelijke, 

administratieve of burgerrechtelijke boetes”. Euromaf verduidelijkt wel dat burgerrechtelijke 

boetes en dwangsommen die te wijten zijn aan de leiding van het geding door de verzekeraar 

wel gedekt zijn. AR-CO bedingt dergelijke uitsluiting onrechtstreeks door aan te geven dat 

strafrechtelijke overtredingen zware fouten vormen waarvoor geen dekking geboden zal 

worden.
441

  

 

iii. “Verplichte verzekering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

motorrijtuigen” 

 

127. De aansprakelijkheid die gedekt wordt door bovenstaande verzekering wordt in elk 

van de besproken polissen uitgesloten.
442

 

 

iv. “De aansprakelijkheid van de verzekerde jegens zijn personeel” 

 

128. Deze aansprakelijkheid wordt uitgesloten in de polis van Euromaf
443

 en AR-CO
444

. 

Deze laatste voegt er wel aan toe dat het moet gaan om “personeel die handelen voor 

rekening van de verzekeringsnemer, binnen het kader van de wetgeving op arbeidsongevallen 

en op de risico’s op de weg naar en van het werk”. 

                                                                                                                                                                                     
436 2.7.1 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect; art. 2.1.1° algemene voorwaarden Verzekering 

Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf; art. 8.1, eerste streepje algemene voorwaarden Verzekeringscontract 

BA Architecten AR-CO.  
437 Art. 2.7.2 Verzekering BA Architect Protect; art 2.1.2° Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf; 

art. 8.2, tweede streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO.  
438 Thans betreft het art. 62, eerste lid Verzekeringswet 2014. In dit artikel wordt bepaald dat de verzekeraar geen dekking 

biedt voor opzet. Deze bepaling is van openbare orde.  
439 Art. 2.6.1 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
440 Art. 2.1 algemene voorwaarden Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
441 Art. 8.2, tweede streepje algemene voorwaarden Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO.  
442 Art. 2.6.5 Verzekering BA Architect Protect; Art. 2.1, tweede lid, zesde streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid 

voor Architecten Euromaf; art. 1, lid 4, derde streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
443 Art. 2.1, tweede lid, vijfde streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf. 
444 Art. 1, lid 4, vierde streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO.  
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v. “Beheersfouten” 

 

129. Protect sluit “de aansprakelijkheid van de sociale lasthebbers van de verzekerde 

rechtspersonen voor beheersfouten die zij hebben begaan in hun hoedanigheid van bestuurder 

of zaakvoerder”, uit van dekking.
445

 AR-CO sluit “de burgerlijke aansprakelijkheid van 

verzekerden als beheerder of bestuurder van de maatschappij” uit.
446

  

Protect sluit ook de schade uit die het gevolg is van “louter financiële operaties, van het 

financiële beheer van het kantoor, van de deponering van geld of effecten, van de 

insolvabiliteit van de verzekeringnemer of de verzekerde of van de verduistering of het 

achterhouden van honoraria of sommen die ter beschikking gesteld zijn door de 

bouwheer”.
447

 Euromaf voorziet in een gelijkaardige uitsluiting door “de financiële gevolgen 

van geschillen op het vlak van ereloon, financieel beheer, oneerlijke concurrentie, plagiaat” 

niet te dekken.
448

  

 

vi. “Terugbetaling van professionele erelonen”  

 

130. Geen van de betrokken verzekeraars biedt dekking voor vorderingen die strekken tot 

terugbetaling van erelonen.
449

 

  

vii. Overige 

 

131. Naast enkele gemeenschappelijk uitsluitingen bedingen de verschillende verzekeraars 

ook uitdrukkelijk enkele eigen specifieke dekkingsbeperkingen. Zo biedt bijvoorbeeld Protect 

geen dekking voor “de schade aan of het verlies van goederen waarvan de verzekerde 

eigenaar is of die hij huurt of die hij bezit om welke reden ook, behoudens de schade aan of 

het verlies van toevertrouwde voorwerpen”
450

; “de schade die voortvloeit uit oorlog, 

burgeroorlog, burgerlijke onlusten, oproer, staking, terrorisme of computervirussen”
451

; “de 

                                                           
445 Art. 2.6.6 Verzekering BA Architect Protect. 
446 Art. 1. lid 4, eerste streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
447 Art. 2.6.3. Verzekering BA Architect Protect. 
448 Art. 2.1. lid 2, vierde streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf.  
449 Art. 2.6.7. Verzekering BA Architect Protect, art. 2.1, lid 2, vierde streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor 

Architecten Euromaf; art. 1, lid 4, tweede streepje Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO.  
450 Art. 2.6.2. Verzekering BA Architect Protect. Ook AR-CO vermeldt in de algemene voorwaarden dat opdrachten voor 

onroerende goederen, die deels of volledig eigendom zijn van verzekerde en/of verzekeringnemer in beginsel uitgesloten zijn 

van dekking. 
451 Art. 2.6.4. Verzekering BA Architect Protect. 
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schade die het gevolg is van overmacht en/of natuurrampen, zoals onder meer windhozen, 

cyclonen, overstromingen en aardbevingen”
452

 en “de aansprakelijkheid die voortvloeit uit 

opdrachten die betrekking hebben op bouwwerken gelegen in België waarvan de waarde de 

som van 50.000.000 EUR (excl. BTW) overschrijdt of die betrekking hebben op bouwwerken 

gelegen buiten België waarvan de waarde de som van 25.000.000 EUR (excl. BTW) 

overschrijdt, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden”.
453

 De polis 

van Euromaf bevat nog een algemene uitsluiting voor “schadegevallen die niet het gevolg zijn 

van de beroepsactiviteit van de architect”.
454

 AR-CO bedingt tot slot dat een aantal 

opdrachten in beginsel niet gedekt zijn, behoudens specifiek bijvoegsel. Het betreft o.m. 

opdrachten voor kerncentrales, tunnels en bruggen. 

 

e. BA Advocaten  

 

132. Art. 5 van de polis van Amlin bevat een opsomming van de uitsluitingen. In de eerste 

plaats wordt “de schade die voortvloeit uit activiteiten vreemd aan het beroep van advocaat” 

uitgesloten van dekking. Indien er discussie zou bestaan over het feit of een bepaalde activiteit 

vreemd is aan het beroep van advocaat, dient het dossier voorgelegd te worden aan een 

commissie binnen de OVB die, na het horen van de visie van zowel de verzekeraar als de 

verzekerde, in samenspraak met de verzekeraar zal beslissen of het schadegeval zich 

voorgedaan heeft ingevolge activiteiten vreemd aan het beroep of niet. Verder wordt “de 

schade die voortvloeit uit zaken waarin de verzekerden gehandeld hebben als zaakvoerder, 

bestuurder van rechtspersonen, sterkmaker, uitvoerder van nalatenschappen, en 

conventioneel vereffenaar” niet gedekt. Blijft evenwel verzekerd, “de voogdij over 

advocatenkantoren en de bijstand bij de liquidatie ervan”. Verder worden uitgesloten: “de 

schade voortvloeiend uit: een door een verzekerde wetens en willens gepleegde delictuele 

daad, met uitsluiting van de burgerlijke gevolgen voortvloeiend uit de schending van het 

beroepsgeheim”; “een door de verzekerde opzettelijk gepleegde daad en de persoonlijke 

aansprakelijkheid van hun aangestelden, personeelsleden, medewerkers of stagiairs, wanneer 

deze betrokken wordt ingevolge een vrijwillige delictuele daad of een opzettelijke daad”. De 

waarborg blijft nochtans in deze gevallen aan de verzekerden verworven, in de mate dat zij 

burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de veroorzaker van de schade, hetzij op het quasi-

                                                           
452 Art. 2.6.8 Verzekering BA Architect Protect. 
453 Art. 2.6.9 Verzekering BA Architect Protect.  
454 Art. 2.1. lid 2, laatste streepje Verzekering Beroepsaansprakelijkheid voor Architecten Euromaf.  
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delictuele vlak, hetzij op basis van de contractuele aansprakelijkheid voor het bepaalde feit. In 

dit geval kan de verzekeraar het verhaal uitoefenen tegen de dader van de delictuele daad of 

van de opzettelijke daad. Verder worden ook uitgesloten: “de boeten en kosten van 

strafvervolging persoonlijk te dragen door de verzekerden, behalve indien ze tegen hen 

gevorderd worden in hun hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijken”; “alle betwistingen 

betreffende erelonen en persoonlijke kosten”; “de rechtstreekse gevolgen van oproer, 

volksbeweging, burgeroorlogen en andere oorlogen, natuurrampen, terrorisme”; “de schade 

veroorzaakt bij het gebruik als bestuurder of passagier van een motorrijtuig”; “de schade 

veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing of rook, wanneer de aansprakelijkheid van 

de verzekerden als eigenaars, huurders of betrekkers van gebouwen, normaal voor deze 

schade kan gedekt worden door een brandpolis” en “de kosten en vergoedingen verbonden 

aan zuivere tuchtprocedures”. 

 

B. Verzekeringsplafond 

 

1. Wettelijke regeling
455

 

 

133. Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen in de polisvoorwaarden een maximumbedrag 

bedingen waartoe de dekking beperkt is. Voor bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen 

werden echter minimumgarantievoorwaarden opgesteld waarin grenzen aangegeven worden, 

waartoe de dekking kan worden beperkt. Indien zulke grenzen voor bepaalde polissen van 

toepassing zijn, wordt dit bij de bespreking van het specifieke type 

aansprakelijkheidsverzekering vermeld.  

 In beginsel dient de aansprakelijkheidsverzekeraar ook de in art. 146 Verzekeringswet 

2014 bedoelde interesten en kosten en de in art. 106 Verzekeringswet 2014 bedoelde 

reddingskosten te dekken, zelfs boven het verzekerd totaalbedrag. De wetgever heeft 

aansprakelijkheidsverzekeraars echter de mogelijkheid gegeven om grenzen te bedingen voor 

de dekking boven het verzekerd totaalbedrag. De maximumgrenzen werden wel bij KB 

vastgelegd.
456

 Zo bepaalt art. 4, §1 KB 24 december 1992 dat boven het verzekerde 

totaalbedrag de reddingskosten beperkt kunnen worden tot een maximumbedrag van:  

495.787,05 EUR wanneer de waarborgsom lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR;   

                                                           
455 Voor een uigebreide uiteenzetting omtrent de wijzen waarop de wetgever de contractsvrijheid van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar heeft beperkt om dekkingsgrenzen te bedingen zie: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, 

Onderafdeling 2.  
456 Art. 4 en 6ter KB 24 december 1992.  
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495.787,05 EUR plus 20% van het gedeelte van de waarborgsom dat tussen 2.478.935,25 

EUR en 12.394.676,24 ligt, indien de waarborgsom van de verzekeringsovereenkomst lager is 

dan of gelijk aan 12.394.676,24 EUR; 2.478.935,25 plus 10% van de waarborgsom boven 

12.394.676,24 EUR, met een maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR, indien de 

waarborgsom van de verzekeringsovereenkomst hoger is dan 12.394.676,24 EUR. Art. 6ter, 

§1, lid 2 KB 24 december 1992 geeft dezelfde maximumgrenzen aan inzake interesten en 

kosten boven het verzekerde totaalbedrag. Deze bedragen zijn steeds gekoppeld aan het 

indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 

113,77
457

. 

 

2. Preventieve werking 

 

134. Door een verzekeringsplafond te stipuleren, laat de aansprakelijkheidsverzekeraar een 

deel van het risico bij de verzekeringnemer/verzekerde liggen. Indien de schade groter is dan 

het overeengekomen maximumbedrag, zal de verzekeringnemer/verzekerde zelf moeten 

instaan voor het gedeelte van de schadevergoeding dat het maximumbedrag overschrijdt. 

Aangezien hij het risico loopt zelf een deel van de schade te moeten vergoeden, zou hij 

geprikkeld kunnen worden zich zorgvuldig te gedragen teneinde schade te vermijden.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

135. Overeenkomstig art. 3, §2 WAM-wet is de dekking voor schade voortvloeiend uit 

lichamelijk letsel onbeperkt. Bij KB vastgesteld na overleg in de Ministerraad, kan de 

waarborg met betrekking tot de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels beperkt worden 

tot een bedrag dan niet lager mag liggen dan 100 miljoen EUR per schadegeval. Voor 

stoffelijke schade kan de dekking ook beperkt worden tot een bedrag dat niet lager mag liggen 

dan 100 miljoen EUR. De bedragen worden om de vijf jaar van rechtswege aangepast aan het 

indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk.
458

 Overeenkomstig deze bepaling wordt in art. 

5 Modelovereenkomst voorgeschreven dat het bedrag van de dekking voor lichamelijke 

                                                           
457 (basis 1988 = 100) 
458 Art. 3, §4 WAM-wet.  



69 

 

schade onbeperkt is. Deze bepaling werd ook overgenomen in elk van de onderzochte 

polissen.
459

 Niettemin stellen zowel KBC, AG als AXA dat vanaf het ogenblik dat de 

reglementering de verzekeraar de mogelijkheid geeft om de dekking van lichamelijke schade 

te beperken, zij dit zullen doen ten belope van het wettelijk toegelaten bedrag. 

Overeenkomstig art. 3,§2, derde lid WAM-wet wordt in elk van de onderzochte polissen de 

dekking voor de stoffelijke schade beperkt tot 100 miljoen EUR per schadegeval. AXA 

beperkt de dekking van materiële schade tot 111.164.810 EUR per schadegeval of, indien dit 

hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden 

beperkt overeenkomstig de reglementering. Op de verplichte dekking van stoffelijke schade 

tot 100 miljoen EUR worden echter twee uitzonderingen gemaakt in de modelovereenkomst. 

Zo wordt de dekking evenwel beperkt tot 2500 EUR per vervoerde persoon voor zijn 

persoonlijke kleding en bagage. KBC, Ethias en AG Insurance geven aan dat dergelijke 

schade beperkt wordt tot 2500 EUR per vervoerde persoon. AXA geeft aan dat dergelijke 

schade beperkt wordt tot 2.756 EUR per inzittende of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag 

waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de 

reglementering. Verder wordt “de stoffelijke schade die veroorzaakt is door brand of 

ontploffing, die niet gedekt is door de wetgeving inzake de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie en die voortkomt uit of het gevolg is van een 

kernongeval in de zin van art. 1, a), i) van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960” in de 

modelovereenkomst beperkt tot 1.250.000 EUR per schadegeval. Geen van de onderzochte 

polissen maakt uitdrukkelijk melding van deze uitzondering. Zowel Ethias als AXA schieten 

ook bijkomend de borgsom voor die ter vrijwaring van de rechten van de benadeelden wordt 

geëist om de opheffing van een op het omschreven motorrijtuig gelegd beslag of voor de 

invrijheidstelling van de verzekerde op borgtocht te verkrijgen. Deze waarborg is beperkt tot 

61.973 EUR, respectievelijk 62.000 EUR voor het verzekerd motorrijtuig en alle verzekerden 

samen. Tot slot kan ook gewezen worden op de dekkingsbeperking inzake terrorisme waarbij 

voor het geheel van de verbintenissen van de verzekeraar ten aanzien van al hun verzekerden 

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 april 2007 gezamenlijk met de andere leden 

van de vzw TRIP en de Belgische Staat de gebeurtenissen voorgevallen in een kalenderjaar 

ten belope van 1 miljard EUR worden gedekt.
460

 

 Met betrekking tot de kosten bedoeld in art. 106 en 146 verzekeringswet 2014 wordt 

niets uitdrukkelijk vermeld in de algemene voorwaarden van de onderzochte polissen. 
                                                           
459 Art. 5 Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 1.3 Motorrijtuigenverzekering Ethias; art. 1.A.3. 

Comfort Auto AXA en art. 5 Verzekering BA Auto AG.  
460 Art. 3 Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 
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b. BA Privéleven 

 

136. In art. 5 KB Privéleven worden de grenzen bepaald van de dekkingsbeperkingen in de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Zo kan de schade voor lichamelijk letsel beperkt 

worden tot 12.394.676,24 EUR per schadegeval. Elk van de onderzochte polissen beperkt de 

dekking van deze schade in mindere mate dan de wet toelaat.
461

 Toch verschillen de bedragen 

sterk per verzekeringsmaatschappij. KBC beperkt de waarborg voor lichamelijke letsels tot 

een bedrag van 23.428.738,32 EUR. Ethias biedt dekking voor lichamelijk schade tot 

20.759.361,30 EUR per schadegeval. AXA tot 18.425.000 EUR per schadeverwekkend feit en 

AG tot 24.763.874,96 EUR. Stoffelijke schade kan, overeenkomstig art. 5 KB Privéleven, 

beperkt worden tot 619.733,81 EUR per schadegeval. Ook de waarborg voor stoffelijke 

schade ligt in de onderzochte polissen veel hoger dan de wettelijke grenzen.
462

 Voor deze 

waarborg wordt wel telkens een franchise aangerekend. De bedragen worden gekoppeld aan 

de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.  

 KBC dekt zowel de interesten als de kosten van de burgerlijke verdediging, inclusief 

de kosten en erelonen van advocaten en deskundigen. De betaling van deze interesten, kosten 

en erelonen gebeurt volgens dezelfde begrenzingen als voor de reddingskosten. In 

overeenstemming met art. 4, §1 en 6ter KB 24 december 1992, stelt deze maatschappij vast 

dat de huidige wettelijke limiet vastgesteld is op 2,5 miljoen EUR plus 10% van het deel van 

het verzekerde totaalbedrag boven 12,5 miljoen EUR.
463

 Deze bedragen zijn gekoppeld aan 

het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, 

namelijk 113,77 punten
464

. Ethias neemt in de algemene voorwaarden de grenzen van art. 4, 

§1 en art. 6ter KB 1992 over met aangepaste bedragen.
465

 AXA en AG maken in de algemene 

voorwaarden geen melding van een beperking van de waarborg inzake interesten en kosten 

boven het verzekerde totaalbedrag. 

                                                           
461 Art. 8 algemene voorwaarden Gezinspolis BA Privéleven KBC; art. 2.3.A algemene voorwaarden Ethias Familiale; p. 51 

algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA; art. 2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 

AG.  
462 KBC: 6 507 982,87 EUR; Ethias: 6 000 000,00 EUR per schadegeval; AXA: 3.685.000 EUR per schadeverwekkend feit; 

AG: 7.131.995,99 EUR. 
463 Art. 9 algemene voorwaarden Gezinspolis BA privéleven KBC.  
464 (basis 1988 = 100) 
465 Art. 2.3.B algemene voorwaarden Ethias Familiale: “Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten enerzijds 

en de interesten en kosten anderzijds beperkt tot: 

• 871 914,27 EUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 4 359 571,20 EUR*; 

• 871 914,27 EUR plus 20% van het deel van het verzekerde totaalbedrag gelegen tussen 4 359 571,20 EUR en 21 797 

328,38 EUR; 

• 4 359 571,20 EUR plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag gelegen boven 21 797 328,38 EUR, met een 

maximum van 17 437 933,24 EUR.” 
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c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

137. Enkel Ethias geeft in de algemene voorwaarden duidelijk de bedragen van de 

dekkingsbeperking aan voor de verschillende soorten schade. Lichamelijke schade wordt tot 

1.250.000 EUR gedekt per slachtoffer, materiële schade wordt tot 125.000 EUR per 

schadegeval gedekt en immateriële gevolgschade voortspruitend uit de gedekte lichamelijke 

of materiële schade tot 1.250.000 EUR.
466

 Bijkomend bedingt Ethias dat de waarborgen 

verworven zijn binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen inzake 

aansprakelijkheidsverzekeringen, zonder dat zij gehouden kunnen zijn tot een hogere 

vergoeding voortvloeiend uit persoonlijke verbintenissen. De tussenkomst zal in alle gevallen 

beperkt zijn tot 2.500.000,00 EUR per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers en de 

aard van de schade. Daarnaast wordt voor een aantal waarborguitbreidingen een 

maximumbedrag gestipuleerd.
467

 AXA verwijst in de algemene voorwaarden van de polis BA 

Uitbating naar de bijzondere voorwaarden voor het verzekeringsplafond. Wel wordt er voor 

een specifieke dekking dekkingsgrenzen vastgelegd.
468

 In de algemene voorwaarden van de 

BA Na levering van AXA wordt enkel een maximumbedrag bepaald van 125.000 EUR voor 

de dekkingsuitbreiding voor “schade die voortvloeit uit het feit dat de producten of werken 

niet de functies vervullen waartoe ze bestemd zijn ten gevolge van een plotse, onvoorziene 

gebeurtenis”.
469

 Ook AG beperkt in de algemene voorwaarden van de BA Uitbating
470

 en de 

BA Na levering 
471

 enkel voor een aantal bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld burenhinder 

en pollutie, uitdrukkelijk het bedrag van de dekking. KBC Verzekeringen geeft in de 

algemene voorwaarden aan dat de verzekerde bedragen en de vergoedingsgrens per 

schadegeval voor alle schadegevallen samen wordt vermeldt in de bijzondere voorwaarden.
472

 

Met betrekking tot wettelijk gereglementeerde waarborgen, biedt deze maatschappij een 

waarborg overeenkomstig de wettelijke regeling.
473

 Zo worden de wettelijke verzekerde 

bedragen vermeld inzake de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, aansprakelijkheid 

voor vrijwilligerswerk en de verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en 

ontploffing.  

                                                           
466 Art. 2.1 Specifieke bepalingen BA Uitbating en 8.1 Specifieke bepalingen BA Na levering  Ethias. 
467 Zie Titel I, Hoofdstuk 1, art. 3 BA Beroepsleven Ethias.  
468 Zie art. 2.4 Specifieke bepalingen, BA Uitbating AXA.  
469 Art. 3.D Specifieke bepalingen BA Na levering AXA.  
470 Eerste Deel, Hoofdstuk 1, art. 12, 13, 16bis Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
471 Eerste Deel, Hoofdstuk 3, art. 27 BA Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
472 5 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
473 10 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
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Zowel Ethias, KBC als AG stipuleren, met betrekking tot de interesten en de kosten 

enerzijds en de reddingskosten anderzijds boven het verzekerd totaalbedrag, een 

maximumgrens. Zo zal Ethias de reddingskosten, interesten en kosten voor burgerlijke 

rechtsvorderingen dragen tot een bedrag tot 500.000,00 EUR.
474

 AG neemt in de algemene 

voorwaarden de grenzen van art. 4, §1 en art. 6ter KB 1992 over met aangepaste bedragen.
475

 

Ook art. 4, §3 en art. 6ter, §2 KB 24 december 1992 werd uitdrukkelijk overgenomen in deze 

polis. Tot slot stipuleert deze verzekeraar dat de reddingskosten en de insteresten en kosten 

ten laste zijn van de maatschappij in de mate dat zij betrekking hebben op de door dit contract 

verzekerde prestaties en naar evenredigheid van hun verbintenis. KBC verwijst enkel naar “de 

wettelijk grenzen” zonder de betreffende wettelijke bepalingen te vermelden.
476

 

 

d. BA Architect  

 

138. Art. 4 van het KB van 25 april 2007
477

 schrijft grenzen voor die aangeven in welke 

mate de verzekeringmaatschappij de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid kan 

beperken. Schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels kan beperkt worden tot 1.500.000 

EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex 

deze van de maand die de bekendmaking van het KB in het Belgisch Staatsblad voorafgaat
478

. 

Het totaal van de immateriële en materiële schade kan beperkt worden tot 500.000 EUR en de 

dekking voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd bedraagt minimum 

10.000 EUR. De bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van 

de maand die de bekendmaking van het KB in het Belgisch Staatsblad voorafgaat. 

Zowel Protect als AR-CO geven naargelang de aard van de schade aan voor welk 

bedrag zij zullen instaan. Deze grenzen worden niet vermeld in de algemene voorwaarden van 

de polis maar zijn terug te vinden op de website.
479

 De bedragen zullen naar alle 

                                                           
474 Titel I. Hoofdstuk 1, art. 2.2 en Hoofdstuk 2, art.8.2 algemene voorwaarden BA Beroepsleven Ethias. 
475 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 30 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG: “indien de 

reddingskosten, de intresten en kosten en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding het verzekerde totaalbedrag 

overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en kosten anderzijds elk beperkt als volgt : 

- wanneer het verzekerde totaalbedrag lager dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR: 495.787,05 EUR; 

- wanneer het verzekerde totaalbedrag tussen 2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR ligt: 495.787,05 EUR plus 20% van 

het bedrag tussen 2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR; 

- wanneer het totale verzekerde bedrag 12.394.676,24 EUR overschrijdt: 2.478.935,25 EUR plus 10% van het deel van het 

verzekerde totaalbedrag boven 12.394.676,24 EUR, met een maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR.” 
476 8 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
477 KB van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming 

van den titel en van het beroep van architect, BS 23 mei2007.  
478 (basis 2004= 100) 
479https://www.protect.be/nl/verzekeringsinformatie/c/1/beroepsaansprakelijkheid/s/4/architect/p/1/beroepsaansprakelijkheid

; http://www.ar-co.be/layout1.php?lid=1&pr=320&sm=369#Architect–loopbaanpolis  

https://www.protect.be/nl/verzekeringsinformatie/c/1/beroepsaansprakelijkheid/s/4/architect/p/1/beroepsaansprakelijkheid
https://www.protect.be/nl/verzekeringsinformatie/c/1/beroepsaansprakelijkheid/s/4/architect/p/1/beroepsaansprakelijkheid
http://www.ar-co.be/layout1.php?lid=1&pr=320&sm=369#Architect–loopbaanpolis
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waarschijnlijkheid ook opgenomen zijn in de bijzondere voorwaarden waar deze werden niet 

betrokken in de polisanalyse. Protect geeft wel aan dat op vraag van de verzekeringnemer 

hogere kapitalen kunnen aangebonden worden. Beide maatschappijen bieden, overeenkomstig 

art. 4 van het KB van 25 april 2007, in beginsel dekking tot 1.500.000 EUR
480

 voor 

lichamelijke schade per schadegeval. Overeenkomstig de bedragen vastgelegd bij KB wordt 

materiële en immateriële schade door Protect tot 500.000 EUR
481

 gedekt en door AR-CO tot 

750.000 EUR. Voor toevertrouwde goederen wordt door beide maatschappijen een dekking 

tot 10.000 EUR
482

 geboden.  

Beide verzekeraars geven ook aan dat de reddingskosten interesten en kosten, 

overeenkomstig de toepasselijke wetbepalingen
483

, gedekt worden. Bij Protect
484

 tot een 

bedrag van 495.787,05 EUR
485

 en bij AR-CO tot 500.000 EUR
486

. Ook de polis van Euromaf 

bevat in de algemene voorwaarden een beding inzake de dekking van de interesten. Deze 

verzekeraar verwijst hiervoor naar de grens aangegeven in het KB van 24 december 1992, die 

momenteel gegarandeerd is tot een bedrag van 495.787,05 EUR
487

. Euromaf geeft aan dat 

deze grens automatisch wordt aangepast aan andere door de regering toegestane 

beperkingen.
488

  

 

e. BA Advocaat 

 

139. Amlin geeft in art. 8 van de algemene voorwaarden van de BA Advocaat aan tot welke 

bedragen de waarborg begrensd is. Voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt een 

waarborg verleend tot een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval voor de risico’s 

vermeld in art. 1A, 2, 2bis en 3 samen. Bijkomend wordt in art. 3 van de voorwaarden 

bedongen dat bij schadegeval, de verzekeraar de wedersamenstellingskosten van de dossiers 

tot belope van een eerste risico van 5.000,00 EUR per dossier zal terugbetalen. In geen enkel 

geval kan de verzekeraar gehouden worden tot een hogere schadevergoeding dan degene die 

voortvloeit uit de toepassing van de Belgische wetgeving of de wetgeving van toepassing in 

de andere lidstaten van de EU, Zwitserland, Oostenrijk, Andorra, Anglo-Normandische 

                                                           
480 Protect (index CPI 106,26); AR-CO (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100) 
481 (index Abex 648) 
482 Protect (index Abex 648); AR-CO (basisindex ABEX: 654).  
483 Er wordt wel nog steeds verwezen naar de oude bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst die ondertussen 

overgenomen werden in de Verzekeringswet 2014. 
484 Art. 2.3.3 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect. 
485 (basisindex ABEX: 654) 
486 (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100) 
487 (basisindex november 1992 zijnde 113,778) 
488 Art. 1.2.7 algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor architecten Euromaf.  
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Eilanden, Liechtenstein of Monaco betreffende de aansprakelijkheid. Voor de extra-

contractuele aansprakelijkheid overeenkomstig art. 1B van de algemene voorwaarden is het 

bedrag van de waarborg bepaald op 6.200.000 EUR per schadegeval voor lichamelijke schade 

en 620.000 EUR per schadegeval voor stoffelijk en onstoffelijke schade ten gevolge van een 

verzekerd schadegeval.  

 Met betrekking tot de beperking van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij 

Amlin inzake de reddingskosten enerzijds en de intresten en kosten anderzijds boven het 

verzekerde totaalbedrag, worden opnieuw de grenzen die zijn vastgesteld in het KB van 24 

december 1992 gerespecteerd.
489

 Zo begrenst Amlin de dekking voor deze kosten bij 

burgerlijke beroepsaansprakelijkheid op 495.787,05 EUR en voor de extra-contractuele 

burgerlijke aansprakelijkheid op 495.787,05 EUR plus 20% van het verzekerd totaalbedrag 

gelegen tussen 2.478.935,25 EUR en 6.200.000,00 EUR. Deze bedragen zijn, zoals het KB 

voorschrijft, gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat 

van november 1992, namelijk 113,77
490

. 

 

C. Franchise  

 

1. Wettelijke regeling
491

 

 

140. De Verzekeringswet 2014 schrijft geen specifieke regeling inzake de franchise of 

vrijstelling voor. Indien specifieke wetgeving met betrekking tot de besproken 

aansprakelijkheidsverzekeringen een eigen regeling bevat, wordt dit hierna vermeld.  

 

2. Preventieve werking  

 

141. Met een franchise of vrijstelling legt de aansprakelijkheidsverzekeraar opnieuw een 

deel van het risico bij de verzekeringnemer/verzekerde. Daarom wordt dit instrument ook wel 

het eigen risico genoemd. Indien de verzekeraar een vrijstelling bedingt in de 

verzekeringspolis zal de verzekeringnemer/verzekerde steeds een gedeelte van de schade zelf 

moeten dragen. Door een deel van de financiële gevolgen bij de verzekerde te laten liggen, 

                                                           
489 Art. 8.2.d algemene voorwaarden Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten Amlin.  
490 (basis 1998 = 100) 
491 Hoe de verzekerde toch beschermd wordt tegen onevenredige vrijstellingen wordt uitgewerkt in Deel IV, Hoofdstuk III, 

Afdeling 2, Onderafdeling 3.  
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zou deze aangespoord moeten worden om zich zorgvuldig te gedragen en schadegevallen te 

vermijden.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

142. Noch in de Modelovereenkomst, noch in één van de onderzochte polissen wordt 

melding gemaakt van een franchise. 

 

b. BA Privéleven 

 

143. Overeenkomstig art. 5, lid 2 KB Privéleven kunnen de partijen een vrijstelling 

bedingen. In elk van de onderzochte polissen wordt voor de vergoeding van stoffelijke schade 

een franchise of vrijstelling toegepast. Voor KBC bedraagt de franchise 229,89 EUR per 

schadegeval
492

, voor Ethias 207,6 EUR per schadegeval
493

, voor AXA 184,23 EUR per 

schadegeval
494

 en voor AG 245,56 EUR per schadegeval
495

.  

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

144. In elk van de onderzochte polissen wordt aangegeven dat de vrijstelling die bepaald 

wordt in de bijzondere voorwaarden van toepassing is. De schade die niet meer bedraagt dan 

deze vrijstelling, geeft bijgevolg geen aanleiding tot vergoeding.
496

 AG en KBC geven aan 

geen vrijstelling toe te passen voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels.
497

 AXA 

geeft in de polis BA Uitbating aan dat voor zaakschade aan de kleding, gereedschap en 

persoonlijke bezittingen van de aangestelden, vennoten, zaakvoerders, bestuurders en leden 

                                                           
492 Art. 8 algemene voorwaarden Gezinspolis BA Privéleven KBC. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de 

consumptieprijzen. Het wijzigt volgens de verhouding die bestaat tussen het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de 

maand waarin het schadegeval zich voordeed en het indexcijfer van februari 2011 (basis 1996 = 100). 
493 Art. 2.3.A algemene voorwaarden Ethias Familiale. Gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (200,38). 
494 4.4 p. 65 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. Dit bedrag wordt automatisch aangepast volgens de verhouding 

tussen het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht in de maand die aan het schadegeval voorafgaat en het indexcijfer 

van januari 2001, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981) 
495 Art. 2 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG. De basisindex is deze van de 

consumptieprijzen van december 2015 (= 237.02). 
496 Titel I., Hoofdstuk 1, art. 2.1 BA Beroepsleven Ethias; 5 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. 

Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
497 Tweede Deel, Hoofdstuk 1, Art. 31 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG; 5 Algemene 

voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
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van het gezin van de verzekeringnemer en andere personen die gewoonlijk bij hem inwonen, 

een eigen risico van 250 EUR per schadegeval van toepassing is.
498

 Daarnaast wordt voor elk 

schadegeval het eigen risico, bepaald in de bijzondere voorwaarden, toegepast. Verder 

stipuleert AG dat behoudens andersluidende bepalingen, de vrijstelling slechts éénmaal per 

schadegeval van toepassing is, ongeacht het aantal in het geding zijnde derden. Behoudens 

afwijking in de bijzondere voorwaarden, zal volgens AG, in het geval er meerdere 

vrijstellingen van toepassing zijn op een schadegeval, slechts de hoogste vrijstelling worden 

toegepast. Ook in de algemene voorwaarden van KBC wordt dit gestipuleerd.
499

 Tot slot 

geven zowel AXA als AG aan dat de verdediging van de belangen van de verzekerden niet 

ten laste wordt genomen ingeval de schade kleiner is dan het eigen risico.
500

 

 

d. BA Architect  

 

145. In de polis BA Architect wordt in de onderzochte verzekeringspolissen de franchise 

steeds bedongen in de bijzondere voorwaarden. Zowel Protect
501

, Euromaf
502

 als AR-CO
503

 

geven in de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aan dat de vrijstelling het bedrag is dat per 

schadegeval ten laste blijft van de verzekeringnemer (of bij ontstentenis een andere in de 

bijzondere voorwaarden aangeduide persoon
504

) en dat dit bedrag wordt vastgesteld in de 

bijzondere voorwaarden. AR-CO bedingt daarenboven, dat van zodra hij kennis heeft van een 

schadegeval en dat hij in staat is om de schade en het aandeel van de verantwoordelijkheid te 

ramen, hij de vrijstelling zal opvragen, waarvan het eindbedrag het onderwerp van een 

afrekening zal uitmaken bij de definitieve regeling van het desbetreffende schadegeval. 

Bijkomend bepaalt Protect dat de vrijstelling toepasselijk is op het totaal van de uitgaven 

gedaan door de verzekeraar.
505

 Ook AR-CO stipuleert dat “de vrijstelling wordt toegepast op 

het geheel van de schade bestaande uit het verschuldigd bedrag in hoofdsom, de kosten met 

betrekking tot de burgerlijke procedures, de erelonen en kosten van advocaten en aangestelde 

experten ter verdediging van verzekerde en de vergoedingen welke bepaald worden door de 

rechter, in het kader van de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten betaald door het 

                                                           
498 Art. 8, Specifieke bepalingen, Hoofdstuk 1, BA Uitbating  AXA.  
499 5 Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
500 Art. 5.B Specifieke bepalingen, BA Na levering en art. 8.C Specifieke bepalingen, BA Uitbating  AXA; art. 31 AG.  
501 Art. 5.7 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect. 
502 Art. 0.8 algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor architecten Euromaf. 
503 0.14 algemene voorwaarden Verzekeringscontract BA Architect AR-CO. 
504 Art. 0.14 algemene voorwaarden Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO 
505 Art. 5.7 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect. 
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slachtoffer voor zijn verdediging”.
506

 Daarnaast geeft Protect aan dat indien de verzekerde 

geen aansprakelijkheid draagt, de vrijstelling niet zal worden toegepast op de door de 

verzekeraar gemaakte kosten.
507

 Tot slot bedingt Protect uitdrukkelijk dat de verzekeraar het 

bedrag van de schadevergoeding aan de benadeelde derde of aan de verzekeringnemer betaalt 

onder aftrek van de vrijstelling die ten laste van de verzekeringnemer blijft.
508

  

 Hoewel in elke onderzochte polis BA Architect in de algemene voorwaarden wordt 

gesteld dat het bedrag van de vrijstelling bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden, geven 

zowel Protect als AR-CO op hun website wel al een aanwijzing inzake dit bedrag. Zo geeft 

Protect
509

 aan dat tot vijf jaar na het afstuderen van de architect de vrijstelling 10% van de 

uitgaven met een minimum van 250 EUR en maximum van 2.500 EUR bedraagt.
510

 Nadien 

bedraagt de vrijstelling 20% van de uitgaven met een minimum van 500 EUR en een 

maximum van 5.000 EUR.
511

 Voor de dekking van de verdedigingskosten wordt geen 

vrijstelling aangerekend wanneer de verzekerde geen aansprakelijkheid draagt. Tot slot biedt 

Protect premiekortingen aan bij een hogere vrijstelling. De franchise bij AR-CO
512

 bedraagt 

minimum 500 EUR plus 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 

6.250 EUR.
513

 In geval van een minnelijke regeling vóór de gerechtelijke procedure of na 

afloop van de gerechtelijke procedure waarbij geen schadevergoeding verschuldigd is aan de 

eiser, zal geen enkele vrijstelling ingehouden worden aan de verzekerde op de 

procedurekosten, evenmin als op de erelonen of kosten voor verdediging. 

 

e. BA Advocaat  

 

146. Amlin
514

 bedingt in de algemene voorwaarden voor de dekking inzake burgerlijke 

beroepsaansprakelijkheid voor de risico’s vermeld in art. 1.A, art. 2, art. 2bis en 

art. 3 van de algemene voorwaarden samen, een vrijstelling van 2.500 EUR per schadegeval 

en per advocaat. De verzekeraar zal het totale schadebedrag aan de schadelijder(s) betalen om 

vervolgens de vrijstelling bij de verzekerde te recupereren. Er wordt verduidelijkt dat deze 

vrijstelling enkel van toepassing is op het bedrag van schadevergoedingen. Voor de stagiairs 

                                                           
506 Art. 7.2 algemene voorwaarden Verzekeringscontract BA Architecten AR-CO. 
507 Art. 5.7 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
508 Art. 7.3.5. algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect. 
509https://www.protect.be/nl/verzekeringsinformatie/c/1/beroepsaansprakelijkheid/s/4/architect/p/1/beroepsaansprakelijkheid  
510 (index Abex 648) 
511 (index Abex 648) 
512 http://www.ar-co.be/layout1.php?lid=1&pr=320&sm=369#Architect–loopbaanpolis  
513 (basisindex ABEX 654). 
514 Art. 8.a.1.2 algemene voorwaarden Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Amlin.  

https://www.protect.be/nl/verzekeringsinformatie/c/1/beroepsaansprakelijkheid/s/4/architect/p/1/beroepsaansprakelijkheid
http://www.ar-co.be/layout1.php?lid=1&pr=320&sm=369#Architect–loopbaanpolis
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zal de hierbovenvermelde vrijstelling tot 1.250 EUR per schadegeval en per stagiair 

teruggebracht worden. Ingeval van aanstelling door het bureau voor juridische bijstand wordt 

de hierbovenvermelde vrijstelling tot 300 EUR teruggebracht. De vrijstelling zal slechts 

eenmaal per gebeurtenis worden toegepast.  

 

D. Wijziging voorwaarden of polis opzeggen bij risicoverzwaring  

 

147. Dit eerste preventie-instrument vormt meteen een voorbeeld van hoe de 

aansprakelijkheidsverzekeraar de verzekeringnemer zal aanmoedigen om het risico beperkt te 

houden door nadelige gevolgen te hechten aan de verzwaring van dit risico.  

 

1. Wettelijke regeling 

 

148. In art. 81 Verzekeringswet 2014 wordt de wettelijke regeling inzake risicoverzwaring 

opgenomen.
515

 Vooreerst rust op de verzekeringnemer een mededelingsplicht om in de loop 

van de overeenkomst en onder de voorwaarden van art. 58 Verzekeringswet 2014 de nieuwe 

omstandigheden of wijzigingen in de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een 

aannemelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet 

te bewerkstelligen.
516

 Onverminderd de segmentatieregels
517

 kan de verzekeraar, indien het 

risico zo is verzwaard dat hij op andere voorwaarden zou hebben verzekerd wanneer de 

verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, een wijziging van de 

overeenkomst voorstellen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop 

hij van de verzwaring kennis heeft gekregen.
518

 De verzekeraar kan ook binnen deze termijn 

de overeenkomst opzeggen indien hij bewijst dat hij het verzwaarde risico in geen geval had 

verzekerd.
519

 De opzegging is ook mogelijk indien het wijzigingsvoorstel van de verzekeraar 

wordt geweigerd door de verzekeringnemer of niet wordt aanvaard na het verstrijken van een 

termijn van één maand na de ontvangst van dit voorstel.
520

 Het is deze wijzigings- en 

opzegmogelijkheid die de verzekeraar hanteert als instrumenten om de verzekeringnemer aan 

te sporen tot het beperken van het risico. In die zin zijn het dus preventie-instrumenten. Indien 

de verzekeringnemer zijn mededelingsplicht is nagekomen en het schadegeval doet zich vóór 
                                                           
515 Voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling zie: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4.  
516 Art. 81, §1, eerste lid Verzekeringswet 2014.  
517 Zie Deel 3, Titel III, hoofdstuk 2 Verzekeringswet 2014.  
518 Art. 81, §1, tweede lid Verzekeringswet 2014.  
519 Art. 81, §1, derde lid Verzekeringswet 2014.  
520 Art. 81, §1, vierde lid Verzekeringswet 2014.  
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de wijziging of de opzegging van het contract voor, zal de verzekeraar gehouden zijn tot 

prestatie.
521

 Indien de verzekeringnemer zijn mededelingsplicht evenwel niet is nagekomen, 

voorziet de wetgever in drie verschillende opties die terug te vinden zijn in art. 81, §3 

Verzekeringswet 2014. Deze sancties hebben betrekking op het niet nakomen van de 

mededelingsplicht, die minder van belang is inzake preventie.  

 

2. Preventieve werking  

 

149. Vooral de gevolgen die door de verzekeraar aan de risicoverzwaring verbonden 

kunnen worden, zijn van belang op het vlak van preventie. Door de verzekeraar de 

mogelijkheid te geven om bij verzwaring van het risico de polisvoorwaarden vervroegd aan te 

passen of onder bepaalde voorwaarden de polis vervroegd op te zeggen, wordt de verzwaring 

van het risico gekoppeld aan een aantal nadelige gevolgen. De nieuwe polisvoorwaarden 

zullen immers vaak een premieverhoging inhouden. Een opzegging van de verzekeringspolis 

heeft dan weer als gevolg dat de verzekeringnemer op zoek moet naar een nieuwe verzekeraar 

die een betaalbare dekking kan aanbieden voor zijn ‘zwaarder’ risico. Op deze manier wordt 

de verzekeringnemer aangemoedigd om het risico beperkt te houden. Hoe beperkter het risico, 

hoe minder de kans op schadegevallen. Sinds de Wet Landverzekeringsovereenkomst hoeft de 

risicoverzwaring evenwel niet meer het gevolg te zijn van een daad van de verzekerde. Dit 

heeft als gevolg dat de verzekerde niet steeds controle zal hebben over het zwaarder worden 

van het risico. Voor de verzwaring van het risico die wel voortvloeit uit zijn eigen gedrag 

blijft dit wel het geval.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

150. In art. 10 Modelovereenkomst werd de regeling van art. 81, §1 Verzekeringswet 2014 

overgenomen. Zowel KBC als AG Insurance hebben dit art. letterlijk overgenomen uit de 

modelovereenkomst.
522

 AXA neemt de volledige regeling van art. 81 Verzekeringswet 2014 

op in de polis met inbegrip van de bepalingen inzake de hypothese dat het schadegeval zich 

                                                           
521 Art. 81, §2 Verzekeringswet 2014.  
522 Art. 10 algemene voorwaarden Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; art. 10 algemene 

voorwaarden Verzekering BA Auto AG.  
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voordoet.
523

 Ethias vermeldt enkel dat de verzekeringnemer niet mag vergeten de 

maatschappij op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die een aannemelijke en blijvende 

verzwaring van het risico tot gevolg kunnen hebben.
524

 Deze verzekeraar verwijst naar de 

wettelijke bepalingen terzake voor de gevolgen van een verzwijging of onjuiste 

mededelingen. Interessant is dat Ethias aangeeft welke wijzigingen verplicht meegedeeld 

moeten worden. Het betreft “het gebruik van het motorrijtuig, kenmerken van het 

motorrijtuig, de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurders”. Er worden ter 

verduidelijking ook enkele voorbeelden gegeven.  

Een specifieke toepassing van de aanpassing van de premie bij verzwaring van het 

risico bij de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen betreft de bonus-

malus regeling. Elk van de onderzochte verzekeringsmaatschappijen voorziet in dergelijk 

systeem. De bonus malus is een systeem dat bij het bepalen van de premie op elke jaarlijkse 

premievervaldag rekening houdt met het feit of het verzekerde rijtuig al dan niet betrokken 

was in een schadegeval. De achterliggende idee is dat door schadegevallen het risico groter 

wordt. Door de premie te laten stijgen ingeval van een schadegeval in fout, tracht de 

verzekeraar de verzekeringnemer ertoe aan te zetten voorzichtiger te handelen om 

schadegevallen te vermijden. De wettelijke regeling inzake risicoverzwaring is evenwel niet 

van toepassing aangezien de wijziging van het tarief niet wordt toegepast tijdens de looptijd 

van de polis maar vanaf de jaarlijkse vervaldag. Zowel bij KBC
525

, Ethias
526

 als AG 

Insurance
527

 wordt bij het afsluiten van de polis aan de verzekeringnemer een graad toegekend 

die overeenstemt met een bepaald percentage van het basistarief. Zo voorziet KBC 18 graden 

waarbij graad 0 overeenstemt met 50% van het basistarief en graad 17 met 200% van het 

basistarief. Bijkomend worden 3 klassen voorzien, namelijk A, B en C, waarbij in klasse C de 

minst grote premiestijgingen en grootste premiedalingen worden toegepast. Ethias heeft een 

systeem uitgewerkt met 23 graden waarbij in graad 0 slechts 45% van het basistarief wordt 

aangerekend en in graad 22 de premie 209% van het basistarief bedraagt. Het bonus-malus 

systeem van AG bevat tot slot 25 graden waarbij graad -2 overeenstemt met 54% van het 

basistarief en graad 22 met 200% van het basistarief. Bij het afsluiten van de polis wordt een 

startgraad vastgesteld die voor nieuwe chauffeurs vaststaat en die voor verzekeringnemers die 

reeds verzekerd waren bij een andere verzekeringsmaatschappij wordt vastgesteld op basis 

                                                           
523 Algemene bepalingen 7.A.7.1. algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
524 Art. 2.1.1. Titel I algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias.  
525 Art. 36 en 37 algemene voorwaarden Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC.  
526 Art. 2.2.2. Titel I. algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias.  
527 Bijlage A POSTERIORI PERSONALISATIESTELSEL -Turbo Bonus – algemene voorwaarden Verzekering BA Auto 

AG. 
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van het schadeverleden. De basisgraad verschilt naargelang verzekeringsmaatschappij. Elke 

jaarlijkse premievervaldag zal de verzekeraar kijken naar de voorbije jaarlijkse 

verzekeringsperiode voor het vaststellen van de premie. Indien in deze periode een 

schadegeval in fout plaatsvond zal de verzekeringnemer bij elke onderzochte 

verzekeringsmaatschappij 5 graden stijgen. Aangezien men jaarlijks automatisch 1 graad zakt, 

zal dit neerkomen op een stijging met 4 graden. Indien men dus bijvoorbeeld bij KBC gestart 

is met graad 6 in klasse A zal men na een schadegeval in fout terecht komen in graad 10 van 

klasse A. Dit komt neer op een stijging van de premie met 34%. Telkens wordt gestipuleerd 

dat enkel schadegevallen waarvoor de bestuurder aansprakelijk is en waarbij de verzekeraar 

de benadeelde effectief heeft moeten vergoeden in aanmerking komen. AG Insurance beperkt 

als enige van de onderzochte maatschappijen de schadegevallen waar rekening mee zal 

gehouden worden tot degenen die uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden worden vermeld. Zo 

zal de sanering enkel toegepast worden in geval van een derde schadegeval in fout, een 

schadegeval in fout in staat van dronkenschap, een opzettelijk schadegeval, een schadegeval 

met vluchtmisdrijf en een schadegeval in fout dat een ongeschiktheid tot sturen doet 

vermoeden waarbij de bestuurder van meer dan 75 jaar door een gespecialiseerd 

onafhankelijk organisme onbekwaam tot sturen verklaard wordt. AXA
528

 werkt niet met 

graden maar met een combinatie van het aantal schadevrije jaren en het aantal schadegevallen 

in de vijf jaren voorafgaand aan de jaarlijkse premievervaldag waarbij het percentage van de 

basispremie hoger zal zijn naargelang er minder schadevrije jaren en meer schadegevallen 

vastgesteld worden. Het eindresultaat is dus gelijkaardig, namelijk het koppelen van de 

premie met het aantal schadegevallen.  

 

b. BA Privéleven  

 

151. De gezinspolissen van AXA, Ethias en AG wijzen uitdrukkelijk op de 

mededelingsplicht bij risicoverzwaring. Zo geeft Ethias aan dat de verzekeringnemer verplicht 

is om zowel bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst als tijdens de duur ervan alle 

elementen mee te delen die nodig zijn om een juiste beoordeling van het risico toe te laten.
529

 

Ook AXA wijst erop dat de verzekeringnemer de verzekeraar op de hoogte moet brengen van 

alle wijzigingen, onder meer deze die een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het 

                                                           
528 Algemene bepalingen 7.A.1. algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
529 Art. 13.1 Titel III. Gemeenschappelijke bepalingen algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
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risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, met zich meebrengen.
530

 Deze verzekeraar 

vermeldt welke wijzigingen zeker gemeld moeten worden. Het betreft “wijzigingen 

betreffende het bij de verzekeringnemer inwonen van één of meer andere personen, indien u 

een korting “derde leeftijd” of “alleenstaande” geniet en de geboorte of de adoptie van een 

kind, indien de verzekeringnemer een korting “alleenstaande” geniet”. AG verwijst wel 

uitdrukkelijk enkel naar alle nieuwe omstandigheden of wijzigingen van de omstandigheden 

die de verzekeringnemer bekend zijn en die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens 

die van die aard zijn om het risico aanmerkelijk en blijvend te verzwaren. Volgens AG 

moeten deze omstandigheden zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de maatschappij.
531

 

KBC verwijst niet uitdrukkelijk naar deze mededelingsplicht in de algemene voorwaarden. 

Wat de sanctieomschrijving betreft nemen zowel AXA
532

 als AG
533

 de volledige 

sanctieregeling beschreven in art. 81 Verzekeringswet 2014 over in de polis. In de polis van 

Ethias en KBC wordt enkel gewezen op de opzegmogelijkheid van de verzekeraar. KBC 

verwijst hiervoor naar de wettelijke regeling.
534

 Ethias neemt de opzegmogelijkheid, bepaald 

in art. 81, §1, vierde lid Verzekeringswet 2014, over in de polis. Verder geeft deze 

verzekeraar ook aan dat in geval van kwaad opzet de opzegging uitwerking heeft vanaf de dag 

van de kennisgeving.
535

  

 

c. BA Uitbating en Na levering  

 

152. AG, AXA en Ethias vermelden in de algemene voorwaarden van de polissen BA 

Uitbating en BA Na levering de mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij 

risicoverzwaring en de mogelijke gevolgen van deze risicoverzwaring. Ethias spreekt net 

zoals in de polis BA Privéleven van de verplichting om melding te maken van alle elementen 

die een juiste beoordeling van het risico toelaten.
536

 AG spoort de verzekeringnemer aan om 

de maatschappij correct en zo spoedig mogelijk iedere wijziging in omstandigheden of 

nieuwe omstandigheden mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens 

die de kans dat een schadegeval zich voordoet gevoelig en blijvend verzwaren. Hierbij 

worden enkele voorbeelden gegeven van risicoverzwaringen. Het gebruik van de term “onder 

                                                           
530 p. 64 specifieke bepalingen 3 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
531 Deel III art. 5a algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
532 p. 75 algemene bepalingen 7 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
533 Deel III art. 5 b-d algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
534 Gemeenschappelijke bepalingen 2.a algemene voorwaarden Gezinspolis KBC.  
535 Art. 16.1.B Titel III algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
536 Art. 29 Gemeenschappelijke bepalingen Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias. 
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meer” geeft aan dat het zeker niet bedoeld is als een limitatieve opsomming. Het betreft “de 

herstructureringen alsook de uitbreidingen gegeven aan de onderneming, hetzij door de 

oprichting van nieuwe exploitatiezetels, hetzij door de uitoefening van nieuwe activiteiten”; 

“het gebruik van materialen, materieel, procedés of technieken, die een verzwaring van de 

essentiële kenmerken van de risico’s vormen” en “het op de markt brengen van nieuwe 

producten en de uitvoering van een bouwwerf in tijdelijke vereniging”.
537

 Ook AXA geeft 

enkele voorbeelden van mogelijke risicoverzwaringen: “gebruik van nieuwe materialen, 

materieel, procédés en technieken”; “veranderingen van het materieel, alsook aan de 

werkings- of gebruiksvoorwaarden ervan”; “oprichting van nieuwe bedrijfszetels; uitoefening 

van nieuwe activiteiten; uitbrengen van nieuwe producten”; “wijziging van de oppervlakte 

van uw landbouwbedrijf wanneer deze groter is dan 10% van de aangegeven oppervlakte”.
538

 

Ethias geeft verkort de sanctie weer bij niet naleving van de mededelingsplicht. In verband 

met de mogelijke gevolgen van de risicoverzwaring wordt door Ethias en KBC enkel gewezen 

op de opzegmogelijkheid van de verzekeraar.
539

 KBC verwijst voor de uitoefening van de 

tussentijdse opzegging naar de wettelijke regeling.
540

 AXA vermeldt enkel de sanctie in geval 

van opzettelijke verzwijging in geval van een schadegeval, maar niet op de preventieve 

sancties.
541

 AG wijst zowel op de aanpassingsmogelijkheid van de voorwaarden door de 

verzekeraar als op de voorwaarden waaronder kan worden opgezegd door de verzekeraar.
542

 

Hiervoor wordt de wettelijke regeling overgenomen.  

 

d. BA Architect  

 

153. Protect neemt de volledige regeling van art. 81 Verzekeringswet 2014 over in de 

algemene voorwaarden van de polis.
543

 Ter verduidelijking geeft deze verzekeraar aan dat 

elke nieuwe opdracht van de verzekerde die binnen de omschrijving van de verzekerde 

activiteiten valt, beschouwd wordt als een verzwaring van het risico. De verzekeringnemer 

dient dit soort risicoverzwaringen niet onmiddellijk mee te delen, maar wel bij de jaarlijkse 

aangifte. Indien de verzekeringnemer deze verplichting niet nakomt, wordt dit door Protect 

                                                           
537 Art. 32.2 gemeenschappelijke bepalingen Aansprakelijkheidsverzekeringen Formule BA AG.  
538 Art. 5.C Gemeenschappelijke bepalingen AXA.  
539 Art. 31gemeenschappelijke bepalingen Burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven Ethias; 2.b) Gemeenschappelijke 

bepalingen. Algemene voorwaarden Bedrijfspolis KBC Verzekeringen.  
540 2.b) Gemeenschappelijke bepalingen. Algemene voorwaarden Bedrijfspolis KBC Verzekeringen.  
541 Art. 6.A Gemeenschappelijke bepalingen AXA. 
542 Art. 33 BA Uitbating  en BA Na levering  AG.  
543 Art. 3.2 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
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geacht bedrieglijk opzet uit te maken.
544

 Euromaf heeft ook de mededelingsplicht inzake 

risicoverzwaring uitdrukkelijk vermeld in de polis.
545

 Deze plicht houdt volgens dit 

polisbeding in dat de verzekeringnemer of de verzekerde in de loop van de uitvoering van het 

contract aan de verzekeraar de nieuwe omstandigheden moet meedelen die hetzij de risico’s 

verhogen, hetzij nieuwe risico’s creëren, en op die manier de bij het onderschrijven van het 

contract aan de verzekeraar gegeven antwoorden onjuist of ongeldig maken. De normale 

jaarlijkse aangifte van de beroepsactiviteiten vormt geen voldoende bekendmaking aan de 

verzekeraar van wijziging van de risico’s. Er wordt ook verduidelijkt op welke wijze deze 

bekendmaking dient te gebeuren, namelijk schriftelijk binnen een termijn van vijftien dagen 

vanaf het moment waarop hij er kennis van heeft. Er worden ook enkele voorbeelden gegeven 

van dergelijke verhoogde of nieuwe risico’s. Worden met name beoogd, “de opdrachten in 

tijdelijke vereniging” en in het algemeen “iedere werf waarvan de waarde van de werken het 

bedrag van 20.000.000 EUR overschrijdt”. Deze verzekeraar neemt tot slot de sanctieregeling 

van art. 81, §1, lid 2-4 volledig over in de algemene voorwaarden van de polis.
546

  

 

e. BA Advocaat 

 

154. In de polis van Amlin wordt niet uitdrukkelijk melding gemaakt van de 

mededelingsplicht van de verzekeringnemer in geval van een verhoging van het risico. Wel 

wordt aangegeven dat “indien nieuwe wettelijke beschikkingen, die betrekking hebben op het 

beroep van advocaat of op de burgerlijke aansprakelijkheid van toepassing worden en een 

ernstige wijziging van het verzekerde risico met zich brengen, de partijen het recht hebben 

nieuwe verzekeringsvoorwaarden voor te stellen”.
547

 Voor deze procedure wordt nog 

verwezen naar de oude Wet Landverzekeringsovereenkomst die werd overgenomen in Deel 4 

van de Verzekeringswet 2014. “Nieuwe wettelijke beschikkingen” houden evenwel geen 

verband met het gedrag van de verzekerde waardoor van dit contractbeding geen preventieve 

werking kan uitgaan.  

 

E. Opzeggen na schadegeval  

 

                                                           
544 Art. 3.3 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
545 Art. 4.1.1 algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor architecten Euromaf.  
546 Art. 4.2.1. algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor architecten Euromaf.  
547 Art. 10 algemene voorwaarden Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Amlin.  
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1. Wettelijke regeling 

 

155. Art. 86 Verzekeringswet 2014 geeft elke verzekeraar, behalve de ziekte- en 

levensverzekeraar de mogelijkheid om zich in de verzekeringsovereenkomst het recht voor te 

behouden de overeenkomst op te zeggen na het zich voordoen van het schadegeval. In dat 

geval beschikt de verzekeringnemer over hetzelfde recht. De opzegging geschiedt ten laatste 

één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De 

opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste drie maanden te 

rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het 

ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op 

zijn afgifte. Indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn 

verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de 

verzekeraar te misleiden, kan deze laatste ten allen tijde de verzekeringsovereenkomst 

opzeggen, zodra hij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft 

ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op 

basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 520 tot 520 van het Strafwetboek. De opzegging 

wordt van kracht ten vroegste een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, de 

dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, 

te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte. De Koning kan de 

verzekeringsovereenkomsten betreffende de risico’s bepalen waarop de beschermingsregeling 

van art. 86, §1 Verzekeringswet 2014 niet van toepassing is. De risico’s bedoeld in art. 85, §2, 

tweede lid Verzekeringswet 2014 kunnen echter niet uitgesloten worden. Het betreft de BA 

Auto, BA Privéleven, BA Brand, lichamelijke ongevallen op persoonlijke titel gedekt, 

hulpverlening en rechtsbijstand.
548

  

 

2. Preventieve werking 

 

156. Door de aansprakelijkheidsverzekeraar de mogelijkheid te geven om de 

verzekeringsovereenkomst op te zeggen na schadegeval wordt een negatief gevolg gehecht 

aan het zich voordoen van een schadegeval. De verzekeringnemer zal een nieuwe 

verzekeringsmaatschappij moeten zoeken die zijn verhoogd risico wil dekken. Door het 

plaatsvinden van het schadegeval is het risico verzwaard. Dit schadegeval zal overeenkomstig 

art. 58 Verzekeringswet 2014 meegedeeld moeten worden aan de nieuwe verzekeraar, die 

                                                           
548 Zie voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 5.  
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hiermee rekening zal houden voor de bepaling van de premie. Het feit dat de polis omwille 

van het zich voordoen van een schadegeval is opgezegd zal voor de nieuwe verzekeraar ook 

een aanleiding zijn om een hogere premie te bedingen. Door deze nadelen te verbinden aan 

het zich voordoen van het schadegeval, tracht de verzekeraar de verzekeringnemer aan te 

sporen om zich zorgvuldig te gedragen zodat zodat schadegevallen worden vermeden.  

 

3. Polisanalyse  

 

a. BA Auto  

 

157. Overeenkomstig art. 86, §3 Verzekeringswet 2014 kan de verzekeraar zich bij deze 

verzekering slechts het recht voorbehouden de overeenkomst op te zeggen na een 

schadegeval, als hij de schadeloosstellingen ten gunste van de benadeelde heeft betaald of zal 

moeten betalen, met uitzondering van de betalingen die werden verricht met toepassing van 

art. 29bis WAM-wet. Wanneer de opzegging niet is toegestaan in de zin van het vorige lid, 

maakt de opzegging door de verzekeraar van een waarborg als bijlage bij de overeenkomst die 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt, het hem niet mogelijk zich te beroepen op de 

bepalingen van art. 66 Verzekeringswet 2014 om de overeenkomst op te zeggen. Art. 66 

Verzekeringswet 2014 geeft de verzekeraar die de waarborg met betrekking tot één of meer 

prestaties opzegt, namelijk de mogelijkheid om de gehele verzekeringsovereenkomst op te 

zeggen.  

Art. 27, 6° Modelovereenkomst geeft de verzekeraar de mogelijkheid om de 

verzekeringsovereenkomst op te zeggen na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk 

één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De 

opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de 

opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Overeenkomstig art. 29 Modelovereenkomst gaat de 

opzegging, behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 13, 15 en 26, in na het 

verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening 

of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen 

van de dag die volgt op de afgifte ter post. De opzegging van de overeenkomst door de 

maatschappij na aangifte van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, 

wanneer de verzekeringnemer, of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het 

schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. Het 
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premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van 

de opzegging, wordt door de maatschappij terugbetaald.  

In elk van de onderzochte verzekeringspolissen wordt in de algemene voorwaarden 

van de polis BA Auto een opzegmogelijkheid na schadegeval bedongen. AG is de enige 

onderzochte maatschappij die uitdrukkelijk afziet van dit recht behalve indien de 

verzekeringnemer of de begunstigde van de verzekering één van de verplichtingen die 

voortvloeien uit het schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling de maatschappij te 

misleiden. In dat geval stipuleert AG dat zij het contract te allen tijde kunnen opzeggen.
549

 

KBC
550

 geeft aan dat deze opzegging uiterlijk één maand na de uitbetaling van de 

schadevergoeding moet gebeuren. Ethias
551

, AXA
552

 en AG
553

 geven aan dat dit uiterlijk één 

maand na de uitbetaling of de weigering tot betaling van de vergoeding dient te gebeuren. 

Enkel KBC neemt uitdrukkelijk de voorwaarde van art. 86, §3 Verzekeringswet 2014 op in de 

polis. Elk van de betreffende verzekeraars geeft aan dat de opzegging ingaat vanaf een termijn 

van drie maanden. KBC verduidelijkt niet wanneer deze termijn begint te lopen. Ethias en 

AXA geven aan dat de termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving. Enkel AG geeft 

overeenkomstig art. 86, §1, lid 2 Verzekeringswet 2014 aan dat deze termijn begint vanaf de 

dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, 

ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan. 

De verkorting van deze termijn tot één maand in geval van de situatie beschreven in art. 86, 

§1, lid 3 Verzekeringswet 2014 werd zowel door AXA als KBC
554

 opgenomen. Merkwaardig 

is dat AG toch overeenkomstig de modelovereenkomst aangeeft dat de opzegging meteen 

ingaat vanaf de betekening indien de verzekeringnemer of verzekerde één van zijn 

verplichtingen die ontstaan zijn na het schageval niet is nagekomen met de bedoeling de 

verzekeraar te misleiden.
555

 Ethias zegt hier niets over. Opvallend is dat door deze 

verzekeraars, met betrekking tot de termijn die geldt bij misleiding van de verzekeraar, 

afgeweken wordt van de termijnen bepaald in de modelovereenkomst en aangesloten wordt 

bij de dwingende regeling van art. 86 Verzekeringswet 2014.  

 

                                                           
549 Art. 26, 6) algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG.  
550 Art. 27, 6 algemene voorwaarden Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC.  
551 Art. 2.4.2 algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias. 
552 Art. 7.A.9 algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias. 
553 Art. 27 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG.  
554 Art. 29 algemene voorwaarden Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC. 
555 Art. 29, lid 3 algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG.  
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b. BA Privéleven 

 

 

158. Zowel Ethias
556

, AXA
557

 als AG Insurance
558

 beperken hun opzegmogelijkheid na 

schadegeval. Ethias zal dit opzegrecht enkel uitoefenen in geval van aangetoonde fraude. 

AXA geeft aan deze opzegmogelijkheid uitsluitend uit te oefenen wanneer een verzekerde één 

van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling 

de maatschappij te misleiden. AG ziet niet uitdrukkelijk af van zijn opzegrecht maar spreekt 

enkel over het opzegrecht van de verzekeringnemer na schadegeval en over zijn eigen 

opzegrecht in geval dat de verzekeringnemer of de begunstigde een van de verplichtingen die 

voorvloeien uit het schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling de maatschappij te 

misleiden.
559

 In deze laatste situatie heeft de opzegging uitwerking na één maand te rekenen 

vanaf de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs 

of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte 

ervan.
560

 KBC stipuleert daarentegen wel dat de verzekeraar de verzekering tussentijds kan 

opzeggen na een schadegeval, ongeacht de aanwezigheid van het oogmerk om de 

maatschappij te misleiden.
561

 In dit geval dient de opzegging te gebeuren uiterlijk één maand 

na de uitvoering van de verzekeringsprestatie of de weigering ervan en heeft deze uitwerking 

na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen van de dag volgend op de 

betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te 

rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post.  

 

c. BA Uitbating en BA Na levering  

 

159. AXA vermeldt een opzegmogelijkheid na schadegeval in de gemeenschappelijke 

bepalingen van de algemene voorwaarden van de polis BA Uitbating en BA Na levering.
562

 

Deze opzegmogelijkheid geldt zowel voor de verzekeraar als voor de verzekerde. Deze 

opzegmogelijkheid geldt ook bij afwezigheid van fraude. Deze verzekeraar neemt ook de 

wettelijke opzegtermijnen op in de polis. Ethias stipuleert ook een specifieke clausule 

                                                           
556 Art. 16.1.B algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
557 P 77 Algemene bepalingen 9 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA. 
558 Deel III. 7 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
559 Deel III. 7 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
560 P. 77 Algemene bepalingen 9 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA; Deel III. 7 algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG. Enkel Ethias spreekt van de dag van de kennisgeving. 
561 2.a algemene voorwaarden Gezinspolis BA Privéleven KBC.  
562 Art. 4 Gemeenschappelijke bepalingen AXA.  
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hieromtrent.
563

 Deze verzekeraar bedingt dat hij verzaakt aan zijn opzegrecht na schadegeval 

behalve in geval van aangetoonde fraude. Aansluitend wordt verwezen naar de regeling in art. 

86, §1, lid 3 Verzekeringswet 2014. AG en KBC bedingen uitdrukkelijk een opzegrecht na 

schadegeval en geven overeenkomstig art. 86, §1 Verzekeringswet 2014 aan dat deze 

opzegging ten laatste één maand na de betaling of de weigering tot betaling van de vergoeding 

zal gebeuren.
564

 De opzegging gaat volgens deze verzekeringsmaatschappijen in na het 

verstrijken van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van 

ontvangstbewijs of, in geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de 

afgifte bij de post.
565

 In de polis van KBC wordt de wederkerigheid van de opzegrecht 

bevestigd en wordt verduidelijkt dat de opzegging dient te gebeuren bij 

gerechtsdeurwaardersexploot, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of 

per aangetekende brief. 

 

d. BA Architect  

 

160. Art. 7, §1 KB 25 april 2007 bepaalt dat de verzekeringsonderneming of de architect de 

verzekeringsovereenkomst niet kan ontbinden zonder hiervan de bevoegde Raad van de Orde 

van Architecten per aangetekende brief of op gelijkwaardige elektronische wijze te hebben 

verwittigd, ten laatste 15 dagen voor de inwerkingtreding van de opzegging waarvan hij 

tegelijkertijd de datum meedeelt. Aansluitend dient de verzekeringsonderneming de Raad van 

de Orde van architecten trimestrieel via een elektronische lijst in kennis te stellen van de 

verzekeringsovereenkomsten die opgezegd of geschorst zijn, of waarvan de dekking geschorst 

werd.  

Zowel Protect als Euromaf stipuleren in de algemene voorwaarden van de polis BA 

Architect uitdrukkelijk een opzegmogelijkheid na schadegeval. Protect geeft aan dat zij deze 

mogelijkheid enkel hebben wanneer de schadeaangifte van die aard is dat het evenwicht 

tussen de prestaties van de partijen in het gedrang komt.
566

 Beide verzekeringsmaatschappijen 

geven aan deze opzegging steeds te doen bij aangetekend schrijven en ten laatste één maand 

na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. Volgens Protect 

heeft de opzegging overeenkomstig art. 86 Verzekeringswet 2014 slechts uitwerking na 

                                                           
563 Art. 31.A.3) algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
564 Art. 48.B.3. algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG; 1, b) Gemeenschappelijke 

bepalingen. Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
565 Art. 49 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG; 1, b) Gemeenschappelijke bepalingen. 

Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
566 Art. 6.7 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
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verloop van drie maanden na de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. Euromaf 

spreekt echter van een termijn van één maand.
567

 

 

e. BA Advocaat  

 

161. Amlin stipuleert in de algemene voorwaarden van de BA Advocaat niet in een 

opzegmogelijkheid voor de verzekeraar na schadegeval.  

 

Onderafdeling 2.  Belonende preventie-instrumenten 

 

162. Naast sanctionerende preventie-instrumenten trachten verzekeraars het gedrag van 

verzekerden te beïnvloeden door beloningen te hechten aan zorgvuldig gedrag of het feit dat  

schadegevallen uitblijven (eventueel gedurende een bepaalde periode). Zo vormt bijvoorbeeld 

de praktijk dat de premie lager wordt bij vermindering van het risico de tegenhanger van het 

feit dat de premie zal stijgen wanneer het risico vergroot. Deze premiekortingen kunnen 

plaatsvinden zowel bij het afsluiten van de polis als in de loop van het contract. Beide 

situaties worden achtereenvolgens besproken. Daarnaast vormt ook de dekking van de 

reddingskosten een belonend preventie-instrument.  

 

§ 1. Verlagen van de premie bij het nemen van concrete voorzorgsmaatregelen voor/bij 

het sluiten van het contract  

 

163. Verzekeraars trachten de verzekeringspremie zo goed mogelijk af te stemmen op de 

kans dat het risico zich zal voordoen. Naarmate deze kans kleiner wordt, zal het bedrag van de 

premie lager worden. Indien bepaalde voorzorgsmaatregelen of andere acties worden 

ondernomen, waarvan de verzekeraar meent dat deze het risico verminderen, kan een 

premiekorting worden toegestaan. Vooral in deze categorie van preventietools zijn er de 

laatste periode heel wat ontwikkelingen aan de gang. Gelet op het vaak recente karakter van 

deze belonende instrumenten en gelet op het feit dat het geen instrumenten betreffen die terug 

te vinden zijn in de algemene polisvoorwaarden, beperkt deze bespreking zich niet tot de 

hierboven onderzochte verzekeringsmaatschappijen, maar wordt er met voorbeelden gewerkt.  

                                                           
567 Art. 3.3.1 algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor architecten Euromaf.  
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Verschillende verzekeraars bieden premiekortingen aan voor concrete 

risicoverminderingen. Zo worden in de polis BA Auto bijvoorbeeld premiekortingen 

aangeboden voor auto’s met automatische veiligheidssystemen, zoals remhulp en 

aandachtshulpsystemen zoals het rijstrookcontrolesysteem of het 

vermoeidheidserkenningssysteem.
568

 Uit studies zou namelijk blijken dat dergelijke 

rijhulpsystemen verkeersongevallen effectief gevoelig doen verminderen.
569

 Zoals gezegd, 

kan ook het volgen van een cursus defensief rijden aanleiding geven tot een premiekorting.
570

 

Verder vormt de premiekorting bij een beperkter aantal kilometers per jaar ook een voorbeeld 

van een belonend instrument naargelang de verkleining van het risico.
571

 Volgens Corona 

Direct, die dergelijke verzekering aanbiedt, is de kans op een ongeval drie keer groter bij 

klanten die 25.000 kilometer per jaar rijden dan bij klanten die 5.000 kilometer per jaar 

rijden.
572

 Elk van deze instrumenten heeft als doel het risico te beperken.  

Een nieuw belonend preventie-instrument tracht niet via een omweg schadegevallen te 

beperken maar gaat het individuele rijgedrag effectief meten en de premie daarop afstemmen. 

Het “Pay how You Drive”-principe werd reeds vertaald in verschillende systemen die ofwel 

nog worden onderzocht ofwel reeds aangeboden worden op de markt. Zo bieden bijvoorbeeld 

AG Insurance en Corona Direct vandaag nog geen aanbod volgens het “Pay how you drive”-

principe maar hebben ze wel reeds onderzoek gedaan hieromtrent. Zo deed bijvoorbeeld AG 

onderzoek naar de effectiviteit en betrouwbaarheid van de smartbox, al dan niet gepaard 

gaand met een Instant Feedback Device (IFD) bij 80 personeelsleden.
573

 De smartbox werd in 

het voertuig geïnstalleerd en registreerde alle rijbewegingen van de bestuurder, zoals de 

manier van remmen, versnellen, bochten aansnijden enz. Het IFD geeft bovendien real time 

signalen bij ‘foute’ rijbewegingen. De scores konden op de website of via een app 

geraadpleegd worden door de deelnemers. Uit het onderzoek bleek dat vooral het rijgedrag 

van de deelnemers die over een IFD beschikte verbeterde en dit met 30%. De verbeteringen 
                                                           
568https://www.baloise.be/dam/jcr:b3a5feb7-b9a8-45b5.../persbericht_10092015.pdf; https://www.autoverzekering-

berekenen.be/verzekeringsmaatschappij/Baloise-kortingen-op-autoverzekering.html; 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/korting-autoverzekering-

rijhulp.aspx?gclid=CjwKEAjwy8bABRD5osXMovTHpmQSJACfZY0FnBNN027Y5EInFeFx5naGOsDchgd0PXPhIBjkr_027h

oC6J_w_wcB; 

http://www.allianz.be/AllianzBE/Nl/internet/allianz/particulieren/autoverzekering/Paginas/rijhulpsystemen.aspx; 

https://www.axa.be/ab/NL/korting-autoverzekering-rijhulpsystemen/Pages/2016.aspx; 

http://www.pv.be/verzekeringen/autoverzekering.  
569 https://www.aginsurance.be/Newsroom/NL/News/pages/smart-box.aspx.  
570https://www.belfiusjong.be/static/nl/advantages/car/training.aspx; http://www.callant.be/tip/jonge-autobestuurders-

besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-rijden/; 

http://www.dvv.be/particulieren/verkeer/autoverzekeringen-en-extra-s/b-a-autoverzekering/#.WBHuLbFCRUQ; 

https://emag.touring-verzekeringen.be/auto/2014/november/stage-defensief-rijden.html. 
571 http://www.pv.be/verzekeringen/autoverzekering.  
572http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/corona-direct-wil-veilige-chauffeurs-goedkopere-autoverzekering-

geven/article-normal-650295.html.  
573 https://www.aginsurance.be/Newsroom/NL/News/pages/smart-box.aspx.  

https://www.baloise.be/dam/jcr:b3a5feb7-b9a8-45b5.../persbericht_10092015.pdf
https://www.autoverzekering-berekenen.be/verzekeringsmaatschappij/Baloise-kortingen-op-autoverzekering.html
https://www.autoverzekering-berekenen.be/verzekeringsmaatschappij/Baloise-kortingen-op-autoverzekering.html
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/korting-autoverzekering-rijhulp.aspx?gclid=CjwKEAjwy8bABRD5osXMovTHpmQSJACfZY0FnBNN027Y5EInFeFx5naGOsDchgd0PXPhIBjkr_027hoC6J_w_wcB
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/korting-autoverzekering-rijhulp.aspx?gclid=CjwKEAjwy8bABRD5osXMovTHpmQSJACfZY0FnBNN027Y5EInFeFx5naGOsDchgd0PXPhIBjkr_027hoC6J_w_wcB
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/korting-autoverzekering-rijhulp.aspx?gclid=CjwKEAjwy8bABRD5osXMovTHpmQSJACfZY0FnBNN027Y5EInFeFx5naGOsDchgd0PXPhIBjkr_027hoC6J_w_wcB
http://www.allianz.be/AllianzBE/Nl/internet/allianz/particulieren/autoverzekering/Paginas/rijhulpsystemen.aspx
https://www.axa.be/ab/NL/korting-autoverzekering-rijhulpsystemen/Pages/2016.aspx
http://www.pv.be/verzekeringen/autoverzekering
https://www.aginsurance.be/Newsroom/NL/News/pages/smart-box.aspx
https://www.belfiusjong.be/static/nl/advantages/car/training.aspx
http://www.callant.be/tip/jonge-autobestuurders-besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-rijden/
http://www.callant.be/tip/jonge-autobestuurders-besparen-op-hun-autoverzekering-met-een-cursus-defensief-rijden/
http://www.dvv.be/particulieren/verkeer/autoverzekeringen-en-extra-s/b-a-autoverzekering/#.WBHuLbFCRUQ
https://emag.touring-verzekeringen.be/auto/2014/november/stage-defensief-rijden.html
http://www.pv.be/verzekeringen/autoverzekering
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/corona-direct-wil-veilige-chauffeurs-goedkopere-autoverzekering-geven/article-normal-650295.html
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/corona-direct-wil-veilige-chauffeurs-goedkopere-autoverzekering-geven/article-normal-650295.html
https://www.aginsurance.be/Newsroom/NL/News/pages/smart-box.aspx
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werden vooral vastgesteld in de eerste twee maanden. Na enkele maanden was er geen 

verdere verbetering meer merkbaar. Bovendien werd bevonden dat de signalen van het 

systeem niet altijd even betrouwbaar waren. Op basis van deze resultaten werd voorlopig 

beslist om nog geen aanbod te ontwikkelen op basis van dit monitoringsysteem door deze 

verzekeraar. Ook Corona Direct heeft in samenwerking met de Universiteit Gent, DrivOlution 

en Sentiance een onderzoek hieromtrent opgestart in januari 2016.
574

 Gedurende één jaar 

lieten 5000 chauffeurs die meer dan 10.000 kilometer per jaar rijden hun rijgedrag monitoren 

door een Caro-app a.d.h.v. vijf parameters: optrekken, remmen, bochtenwerk, respecteren van 

snelheidsbeperkingen en telefoongebruik tijdens het rijden. Het doel van het onderzoek was 

om na te gaan of de deelnemers dankzij coaching, tips en beloningen veiliger gaan rijden en 

hun rijstijl aanpassen. Indien dit het geval zou zijn kan een autoverzekering gelanceerd 

worden waarbij de premie wordt bepaald in functie van de effectieve rijstijl. De studie werd 

intussen evenwel stilgelegd. Voornaamste reden hiervoor was de mogelijkheid dat premie zou 

stijgen als gevolg van “slecht” rijgedrag. Enkele andere verzekeraars bieden daarentegen wel 

reeds premiekortingen aan bij intekening van jongeren op gelijkaardige systemen en op basis 

van de resultaten ervan. Zo lanceerde AXA in 2016 de AXA driveXperience, waarbij een app 

en een verbonden sleutel worden aangesloten op de OBD-poort van het voertuig, de AXA 

drive key, die elk afgelegd traject vertaald in een score.
575

 Via een applicatie kan de 

bestuurder op elk moment de scores, details, sterke punten en verbeterpunten per traject 

raadplegen. Het is mogelijk de scores te delen via sociale media wat ervoor zorgt dat de 

bestuurder zelf gaat sensibiliseren om op een verantwoorde manier te gaan rijden. Bij het 

intekenen kan de jonge bestuurder tussen 18 en 24 jaar meteen en aanzienlijke korting van 

20% op de premie krijgen. Elk jaar wordt de jaarlijkse premie berekend op basis van de 

globale score van het jaar voordien, wat de jongere toelaat om jaarlijks tot 50% te besparen op 

zijn premie. Dit aanbod gaat gepaard met een onderzoek door de BIVV, die op basis van de 

verzamelde en geanonimiseerde gegevens een onafhankelijke analyse zal uitvoeren om de 

doeltreffendheid van het “Pay how you drive”-systeem te meten. Ook 

verzekeringsmaatschappij P&V biedt reeds premiekortingen aan op basis van de inschrijving 

op een systeem dat het rijgedrag monitort.
576

 Zo kunnen bestuurders jonger dan 26 jaar, die 

akkoord gaan met de installatie van een P&V Go Box die de rijstatistieken verzamelt, een 

premiekorting van 25% genieten. De gegevens die de P&V Go Box vervolgens verzamelt, 
                                                           
574http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/corona-direct-wil-veilige-chauffeurs-goedkopere-autoverzekering-

geven/article-normal-650295.html.  
575https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/axadrivexperience-korting-autoverzekering-

rijhulpsysteem.aspx.  
576 http://www.pv.be/verzekeringen/autoverzekering/autoverzekering-voor-jongeren.  

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/corona-direct-wil-veilige-chauffeurs-goedkopere-autoverzekering-geven/article-normal-650295.html
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/corona-direct-wil-veilige-chauffeurs-goedkopere-autoverzekering-geven/article-normal-650295.html
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/axadrivexperience-korting-autoverzekering-rijhulpsysteem.aspx
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/axadrivexperience-korting-autoverzekering-rijhulpsysteem.aspx
http://www.pv.be/verzekeringen/autoverzekering/autoverzekering-voor-jongeren
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hebben achteraf geen invloed op de premie. Bovendien hebben enkel de 

verzekeringsmaatschappij en de gebruiker inzage in de geregistreerde data. Uit bovenstaande 

voorbeelden blijkt duidelijk dat verzekeringsmaatschappijen actief op zoek gaan naar nieuwe 

methoden om de verzekerde aan te zetten tot zorgvuldig gedrag.  

 

§ 2. Verlagen van de premie bij risicovermindering tijdens de looptijd van het contract  

 

A. Wettelijke regeling 

 

164. Art. 80 Verzekeringswet 2014 legt aan de verzekeraar de plicht op, om in het geval het 

risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel 

zo dat de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had 

bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, een overeenkomstige vermindering 

van de premie toe te staan vanaf de dag waarop hij van de vermindering van het risico kennis 

heeft genomen. Bijkomend wordt een opzegmogelijkheid aan de verzekeringnemer 

toegekend, indien de contractanten het niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot 

vermindering.
577

  

 

B. Preventieve werking 

 

165. De regeling inzake risicovermindering vormt de tegenhanger van de regeling inzake 

risicoverzwaring. Door de verzekeringnemer een premieverlaging aan te bieden bij een 

aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico wordt getracht de verzekerde aan te 

sporen om het risico te beperken. Risicobeperking heeft een verminderde kans op 

risicoverwezenlijking tot gevolg.  

 

C. Polisanalyse  

 

1. BA Auto  

 

                                                           
577 Voor een uitgebreide analyse van deze wettelijke regeling zie: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 1.  
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166. Art. 10, 2° Modelovereenkomst neemt de regel van art. 80 Verzekeringswet 2014 

over. Zowel KBC, AXA als AG nemen de bewoordingen van de modelovereenkomst over in 

de algemene voorwaarden van de polis BA Auto.
578

 Ethias vermeldt in de polis enkel de 

opzegmogelijkheid van de verzekeringnemer indien de partijen het niet eens worden over de 

nieuwe premie binnen een termijn van een maand na de aanvraag.
579

 

Zoals het bonus-malussysteem een specifieke toepassing vormt van een verhoging van 

de premie bij de verhoging van het risico, vormt deze ook een specifieke toepassing van het 

verlagen van de premie bij het verlagen van het risico. Indien gedurende een bepaalde periode 

geen schadegevallen plaatsvinden wordt dit namelijk beschouwd als een risicovermindering 

in de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen via het bonus-malus systeem en wordt dit 

verbonden aan een premievermindering. Hierboven werd reeds het bonus malus systeem van 

de onderzochte maatschappijen toegelicht. Naast het sanctioneren van het schadegeval in fout 

door hieraan een hogere premie te verbinden, voorzien verzekeringsmaatschappijen echter 

ook beloningen bij het uitblijven van schadegevallen gedurende een bepaalde periode. Zo zal 

bij elk van de betrokken verzekeringsmaatschappijen het percentage van de basispremie dalen 

per jaar zonder schadegeval. De wettelijke regeling inzake risicovermindering zal hier 

evenwel niet van toepasseling zijn, gezien de wijze waarop de premie zal verminderd worden 

reeds vooraf contractueel wordt vastgelegd.  

Bij KBC
580

, Ethias
581

 en AG
582

 gebeurt dit door een daling van één graad. AXA
583

 

werkt niet met graden maar ook bij deze maatschappij zal een schadevrij jaar vertaald worden 

in een lagere premie. KBC werkt bijkomend met een verschuiving naar een andere klasse 

naargelang het aantal schadevrije jaren. Indien er gedurende drie, respectievelijk zes jaren 

geen schadegeval in fout plaatsvond, zal een verschuiving plaatsvinden naar Klasse B, 

respectievelijk Klasse C. Telkens zal dit gepaard gaan met voordeligere tarieven. Eens men in 

een Klasse B of C zit, kan men niet meer terugzakken naar een eerdere Klasse. Ook Ethias 

kent bijkomende kortingen toe naargelang het aantal schadevrije jaren. Zo zal na drie jaar een 

korting van 5% toegekend worden en na 8 jaar een korting van 10%. Deze kortingen worden 

evenwel slechts toegepast vanaf de schadevrije jaren te rekenen vanaf de leeftijd van 29 jaar. 

Tot slot wordt zowel door KBC, Ethias als AXA gebruik gemaakt van een joker. De 

                                                           
578 Art. 10, 2° Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC; Algemene bepalingen 7.A.7.2 algemene 

voorwaarden Comfort Auto AXA en art. 10,2° algemene voorwaarden Verzekering BA Auto AG.  
579 Art. 2.4.1. algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias. 
580 Art. 36 en 37 algemene voorwaarden Verplichte aansprakelijkheidsverzekering personenauto KBC.  
581 Art. 2.2.2. algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ethias.  
582 Bijlage A POSTERIORI PERSONALISATIESTELSEL -Turbo Bonus – algemene voorwaarden Verzkeierng BA Auto 

AG.  
583 Algemene bepalingen 7.B.1. algemene voorwaarden Comfort Auto AXA.  
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voorwaarden om deze joker te verwerven en de gevolgen die eraan gehecht worden 

verschillen per maatschappij.  

Indien de verminderingen van het risico die onder §2, A. werden besproken zich 

voordoen tijdens de looptijd van het contract is de wettelijke regeling inzake 

risicovermindering van toepassing.  

 

2. BA Privéleven  

 

167. De regeling inzake risicovermindering werd enkel opgenomen in de algemene 

voorwaarden van de polis BA Privéleven van AG
584

 en AXA
585

. Telkens worden de 

bewoordingen van art. 80 Verzekeringswet 2014 overgenomen. 

 

3. BA Uitbating en BA Na levering  

 

168. AG heeft uitdrukkelijk de regeling inzake risicovermindering opgenomen in de 

algemene voorwaarden.
586

 De bewoordingen komen overeen met hetgeen wordt beschreven in 

art. 80 Verzekeringswet 2014. AXA verwijst enkel naar de opzegmogelijkheid van de 

verzekerde in geval van niet-akkoord over de premie voorgesteld door de verzekeraar na een 

aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico.
587

 KBC verwijst wel naar de wettelijke 

opzeggingsmogelijkheden in geval van risicowijziging
588

 maar verwijst niet uitdrukkelijk naar 

de regeling inzake risicovermindering.  

4. BA Architect 

 

169. Enkel Euromaf stipuleert uitdrukkelijk in art. 4.2.1, lid 3 van de algemene 

voorwaarden de wettelijke regeling inzake risicovermindering. 

 

5. BA Advocaat  

 

                                                           
584 Art. 5.e algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG.  
585 Algemene bepalingen 7 algemene voorwaarden Comfort Thuis AXA.  
586 Tweede Deel, Hoofdstuk 5, art. 35 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
587 Art. 4.B Gemeenschappelijke bepalingen AXA.  
588 2,b) Gemeenschappelijke bepalingen. Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC 

Verzekeringen. 
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170. Amlin heeft de wettelijke regeling inzake risicovermindering niet uitdrukkelijk 

opgenomen in de polis. Wel werd in art. 10 van de algemene voorwaarden een beding inzake 

de wijziging van het risico opgenomen, dat aan beide partijen het recht geeft om nieuwe 

verzekeringsvoorwaarden voor te stellen indien nieuwe wettelijke beschikkingen, die 

betrekking hebben op het beroep van advocaat of op de burgerlijke aansprakelijkheid, van 

toepassing worden en een ernstige wijziging van het verzekerde risico met zich meebrengen.  

 

§ 3. Vergoeding reddingskosten 

 

A. Wettelijke regeling 

 

171. Overeenkomstig art. 106 Verzekeringswet 2014 moet de schadeverzekeraar de kosten 

dekken die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de 

gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken, als uit de dringende en redelijke 

maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een 

schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te 

voorkomen of te beperken, mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt. Dit 

blijft het geval ook al zijn de aangewende pogingen vruchteloos gebleven. De kosten komen 

ten laste van de verzekeraar boven de verzekerde som. Voor andere 

aansprakelijkheidsverzekeringen dan de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen kan de 

Koning de kosten beperken.
589

 In art. 4, §1 van het KB van 24 december 1992 heeft de 

Koning gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door de grenzen aan te geven tot waar de 

dekking van de reddingskosten kan worden beperkt.
590

  

 

B. Preventieve werking  

 

172. Door de reddingskosten op zich te nemen tracht de verzekeraar de verzekerde aan te 

zetten om maatregelen te nemen die zowel het schadegeval zelf voorkomen als maatregelen te 

nemen waarmee getracht wordt de gevolgen van het schadegeval te beperken. De dekking van 

de reddingskosten vormen dus enerzijds een aanmoediging voor de verzekerde om zijn 

                                                           
589 Voor een uigebreide analyse van deze wettelijke regeling zie: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 2.  
590 Zie voor de bespreking van deze dekkingsbeperkingen zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling II, Onderafdeling 2.  
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schadebeperkingsplicht op te nemen en anderzijds om bijkomend ook 

schadevoorkomingsmaatregelen te nemen. 

 

C. Polisanalyse  

 

1. BA Auto  

 

173. Noch de modelpolis, noch de onderzochte polissen BA Auto bevatten een clausule 

betreffende de vergoeding van de reddingskosten. Dergelijke bedingen komen wel voor in 

andere autoverzekeringen zoals de omniumverzekering of de ongevallenverzekering voor de 

bestuurder.  

 

2. BA Privéleven  

 

 

174. KBC en Ethias zijn de enige maatschappijen, waarvan de polis onderzocht werd, die 

uitdrukkelijk stipuleren dat de wettelijk voorgeschreven reddingskosten worden gedekt. KBC 

omschrijft deze kosten als “de kosten die gemaakt worden om de gevolgen van het 

schadegeval te beperken of te voorkomen”.
591

 Ethias beschrijft deze als “de kosten om de door 

deze titel gewaarborgde schade te voorkomen of te beperken”.
592

 KBC geeft verder aan dat 

deze kosten gedekt worden tot aan het wettelijk verplichte minimum.
593

 Tot slot beschrijft 

KBC ook uitdrukkelijk onder welke voorwaarden de reddingskosten die gemaakt werden uit 

eigen beweging worden vergoed. Het moet gaan om “kosten die voortvloeien uit dringende en 

redelijke maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beperken of om, bij een nakend 

gevaar, het schadegeval te voorkomen, en met de zorg van een goed huisvader gemaakt 

worden in het belang van de verzekeringsmaatschappij”.  

 

3. BA Uitbating en BA Na levering  

 

 

175. In elk van de onderzochte polissen wordt uitdrukkelijk bepaald dat de reddingskosten 

gedekt worden.
594

 KBC verwijst voor de dekking van de reddingskosten naar de wettelijke 

                                                           
591 Art. 9 algemene voorwaarden Gezinspolis BA Privéleven KBC.  
592 Art. 2.1 algemene voorwaarden Ethias Familiale.  
593 Inzake de dekkingsgrenzen Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling II, Onderafdeling 2. 
594 Art. 1.C Specifieke bepalingen, BA Uitbating  en 1.C. Specifieke bepalingen BA Na levering  AXA  (zie ook art. 11 D 1 

Gemeenschappelijke bepalingen) ; Title I. Hoofdstuk 1, art. 2.2 en Hoofdstuk 2, art. 8.2 Ethias; Tweede Deel, Hoofdstuk 4, 
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regeling van art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst. Gezien het algemene voorwaarden 

betreft die laatst werden vernieuwd op 28 mei 2017 valt te betreuren dat niet verwezen wordt 

naar art. 106 Verzekeringswet 2014. Deze maatschappij verwijst ook naar de wettelijke 

limieten voor de begrenzing van deze bedragen. Ethias, AXA en AG geven uitdrukkelijk de 

grenzen aan waarboven de reddingskosten bij overschrijding van het verzekerd totaalbedrag 

niet gedekt zijn. AG geeft gedetailleerd de voorwaarden aan waaronder de reddingskosten 

gedekt zijn. Zo worden de wettelijke voorwaarden overgenomen van art. 106 

Verzekeringswet 2014.
595

 Bijkomend stipuleert AG wel dat de reddingskosten enkel gedekt 

zijn indien de verzekeringnemer de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte brengt van alle 

reddingsmaatregelen die genomen werden.
596

 Ook de polis van AXA bevat de verplichting 

om de verzekeraar zo spoedig al mogelijk op de hoogte te brengen van de genomen 

maatregelen. De maatregelen moeten volgens AG ook genomen zijn “overeenkomstig de 

regels van zakelijk beheer”. Tot slot verduidelijkt deze maatschappij ook wat onder 

“dringende maatregelen” en “nakend gevaar” dient verstaan te worden. Maatregelen zijn 

dringend “wanneer de verzekeringnemer ze onverwijld moet nemen en niet de mogelijkheid 

heeft de verzekeraar eerst te verwittigen of hun akkoord te vragen, zonder diens belangen te 

schaden”. Er is sprake van een dreigend gevaar wanneer “indien de maatregelen niet worden 

genomen, er onmiddellijk en zeker een verzekerd schadegeval zal gebeuren”. AXA bedingt 

hieromtrent dat de reddingskosten niet ten laste worden genomen wanneer de vereiste 

spoeden het nakend gevaar te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde nagelaten heeft om 

tijdig de normale voorzorgsmaatregelen te nemen. Verder worden de reddingskosten door 

deze verzekeraar ook enkel ten laste genomen voor zover zij uitsluitend betrekking hebben op 

verzekerde prestaties.  

 In het kader van de dekking van de reddingskosten is het ook interessant dat zowel 

AXA als Ethias volgende kosten uitsluiten van dekking: “de kosten betreffende de preventieve 

controle van producten die gebrekkig zijn”; “de maatregelen het publiek te waarschuwen voor 

het gebrekkig product”; “de kosten van terugname van gebrekkige producten”. Ethias 

verduidelijkt hierbij wel dat met deze uitsluitingen geen afbreuk wordt gedaan aan de regeling 

inzake dekking van de reddingskosten. Een gelijkaardige uitsluiting wordt ook voorzien voor 

AG in art. 22.B.3 van de algemene voorwaarden. Zo wordt door deze 

verzekeringsmaatschappij “de kosten voor opzoeking, onderzoek en uit de markt nemen van 
                                                                                                                                                                                     
art. 30 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG. algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale AG;  8. Algemene voorwaarden. Bedrijfspolis. 

Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
595 Zie algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG: “Lexicon” 
596 Tweede Deel, Hoofdstuk 4, art. 30 algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule BA AG.  
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producten of werken die gebrekkig zijn of vermoed worden het te zijn, inbegrepen de 

vergoedingen die uit dien hoofde aan derden verschuldigd zijn”, niet gedekt. Ook KBC stelt 

dat “de kosten om het product of werk dat een reëel of vermoed gebrek vertoont, op te sporen, 

uit de handel te nemen, terug te roepen of na te kijken”, buiten het toepassingsgebied van de 

verzekering vallen en dat dit ook geldt wanneer deze kosten werden gemaakt om de schade te 

voorkomen.
597

 

 

4. BA Architect  

 

176. Zowel Protect als Euromaf vermelden in de algemene voorwaarden van de polis dat de 

reddingskosten gedekt zijn. Euromaf verwijst naar de regeling beschreven in art. 52 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, die thans vervangen werd door art. 106 Verzekeringswet 

2014.
598

 Protect geeft dan weer zelf aan welke kosten onder reddingskosten verstaan dienen te 

worden.
599

 Volgens deze verzekeraar gaat het om “de kosten die voortvloeien uit de 

maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van een gedekt schadegeval te 

voorkomen of te beperken en de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke 

maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een 

gedekt schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan 

te voorkomen of te beperken”. Verder wordt een definitie gegeven van “dringende 

maatregelen” en “nakend gevaar”. Maatregelen zijn, volgende deze polis, dringend “wanneer 

de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid de verzekeraar te 

verwittigen en zijn voorafgaand akkoord te verkrijgen”. Een gevaar zou nakend zijn “wanneer 

er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien de maatregelen niet 

werden genomen”. Tot slot geeft deze maatschappij ook weer aan wanneer deze kosten niet 

gedekt worden door de verzekeraar. Zo blijven de kosten ten laste van de verzekerde “die 

voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van 

nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afnemend is”. Ook “de kosten die voortvloeien 

uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te nemen 

die vroeger al hadden moeten zijn genomen”, blijven ten laste van de verzekerde.  

 

5. BA Advocaat  

 

                                                           
597 3 algemene voorwaarden Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen KBC Verzekeringen. 
598 Art. 1.2.7. algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor architecten Euromaf.  
599 Art. 2.2.2. algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect.  
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177. Amlin geeft inzake de reddingskosten enkel weer in hoeverre te tussenkomst van de 

verzekeraar beperkt wordt wanneer de reddingskosten het verzekerde totaalbedrag 

overschrijden.
600

 

 

AFDELING 3. BESLUIT  

 

178. Uit de bovenstaande polisanalyse is in de eerste plaats gebleken dat 

aansprakelijkheidsverzekeraars wel degelijk de preventietaak die hen wordt opgelegd door de 

literatuur om het moreel risico tegen te gaan, opnemen. Aansprakelijkheidsverzekeraars doen 

dit enerzijds op sanctionerende wijze en anderzijds op belonende wijze. Binnen de 

sanctionerende preventie-instrumenten kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 

instrumenten die een concrete sanctie opleggen aan de verzekeringnemer/verzekerde wegens 

het niet naleven van een bepaalde verplichting of een bepaald verbod enerzijds, en de 

instrumenten die een nadelig gevolg hechten aan het zich voordoen van het schadegeval of de 

verzwaring van het risico anderzijds. 

 

179. Met betrekking tot de sanctionerende preventie-instrumenten werd vastgesteld dat in 

de onderzochte polissen uitdrukkelijk geen dekking wordt geboden voor opzettelijk 

veroorzaakte schadegevallen. Daar waar de verzekeraar zich niet in de mogelijkheid zal 

bevinden om het opzet tegen te werpen aan de benadeelde, wordt vaak een verhaalsrecht 

voorbehouden. Wat opvalt, is dat in elk van de onderzochte gezinspolissen wel dekking wordt 

geboden voor opzettelijke schadegevallen veroorzaakt door een minderjarige jonger dan 

16/18 jaar. Verder wordt niet steeds de correcte sanctie verbonden aan het opzettelijk 

veroorzaken van schade. Enkel in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor 

architecten wordt aangegeven dat het opzet gesanctioneerd wordt met een verval van recht.  

 Naast opzetbedingen komen ook grove foutbedingen regelmatig voor in de 

onderzochte polissen. Nochtans is het aantal bedingen die effectief benoemd worden als grove 

schuld/ zware fouten beperkt. Wat de WAM-verzekering betreft, worden de mogelijkheden 

beperkt door de Modelovereenkomst. Echter, ook daar waar de wetgever de contractsvrijheid 

laat spelen, wordt daar slechts in beperkte mate gebruik van gemaakt. Zo zijn de lijsten met 

zware fouten in de gezinspolissen en de BA bedrijfspolissen niet uitgebreid. Dit is wellicht te 

wijten aan de strenge vereisten die de wetgever heeft opgelegd met betrekking tot het 

                                                           
600 Art. 8.2.d algemene voorwaarden Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Amlin. 
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formuleren van dergelijke clausules. Er moet evenwel opgemerkt worden dat bepaalde 

clausules die in deze polissen als uitsluitingen omschreven worden, dienen geherkwalificeerd 

te worden als grove schuldbedingen/vervalbedingen. De onderzochte polissen BA Architect 

bevatten daarentegen wel een uitgebreide lijst van grove schuld bedingen. De reden hiervoor 

kan gevonden worden in het feit dat de wetgever de mogelijke uitsluitingen voor deze polis 

limitatief heeft vastgelegd.  

 Uitdrukkelijke vervalbedingen werden enkel in de onderzochte BA architect polissen 

aangetroffen. De overige typen van onderzochte verzekeringscontracten bevatten wel 

vervalbedingen maar benoemen deze niet uitdrukkelijk als een vervalbeding. Er worden dus 

wel contractuele verplichtingen of verboden opgelegd aan verzekerden maar zelden wordt de 

sanctie van het verval van recht hierbij vermeld. De polissen BA Architect bevatten 

daarentegen wel telkens een uitgebreide lijst met vervalbedingen. Deze lijst bevat zowel 

zware fouten als andere tekortkomingen.  

 Wat de wettelijke sancties betreft die de verzekeraar kan opleggen wanneer de 

verzekerde zijn schadebeperkingsplicht niet naleeft, werd vastgesteld dat deze niet steeds 

worden opgenomen in de onderzochte polissen. Een verklaring kan mogelijks gevonden 

worden in het feit dat op die manier de verzekerde niet wordt aangestuurd op het eisen van de 

vergoeding van de reddingskosten. De schadebeperkingsplicht wordt wel in elk van de 

onderzochte polissen BA Bedrijfsleven opgenomen. In de onderzochte gezinspolissen en de 

polissen BA Architect wordt de schadebeperkingsplicht meestal wel opgenomen, maar niet 

(alle) sancties die de verzekeraar kan toepassen bij niet-naleving. Deze vaststelling is vooral 

van belang naar informatieverlening toe. De sancties zullen namelijk steeds kunnen toepast 

worden door elke aansprakelijkheidsverzekeraar, ongeacht of hij ze heeft voorbehouden in de 

polisvoorwaarden.  

 Het verhaalsrecht blijkt minder vaak bedongen te worden in de onderzochte polissen. 

Wat de WAM-verzekering en de gezinsaansprakelijkheidsverzekering betreffen, wordt het 

verhaalsrecht beperkt in de minimumgarantievoorwaarden die voor deze typen van 

verzekeringen werden opgesteld. Voor de gevallen waarin de verzekeraar verplicht zal 

kunnen worden dekking te bieden hoewel er sprake is van een zware of opzettelijke fout, 

wordt meestal wel een verhaalsrecht voorbehouden. Algemene verhaalbedingen komen 

evenwel minder voor. Mogelijks wordt dergelijk beding opgenomen in de bijzondere 

voorwaarden, welke niet betrokken werden in de polisanalyse.  
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180. Naast sancties die worden opgelegd wegens de niet-nakoming van concrete 

verplichtingen stipuleren verzekeraars ook nadelige gevolgen die verbonden worden aan het 

zich voordoen van het schadegeval of het vergroten van het risico.  

 Zo valt in de eerste plaats op dat elk van de onderzochte polissen een reeks 

uitsluitingen bevat. Voor de BA Auto, de BA Privéleven en de BA Architect wordt de 

contractsvrijheid van de verzekeraar beperkt door respectievelijk de modelovereenkomst, het 

KB Privéleven en het KB Architect. In de onderzochte autopolissen worden de meest 

uitsluitingen Uit de modelovereenkomst overgenomen. Voor de onderzochte 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeringen valt op dat niet alle mogelijke uitsluitingen van het 

KB Privéleven worden opgenomen. Vaak worden de uitsluitingen van het KB Privéleven 

gemilderd in de polisvoorwaarden. Voor de BA Bedrijfsleven heeft de wetgever de 

contractsvrijheid meer laten spelen. In elk van deze onderzochte polissen wordt dan ook een 

uitgebreide lijst met uitsluitingen opgenomen.  

 Verder wordt ook vaak de dekkingsomvang beperkt door grenzen te bepalen voor het 

verzekerd bedrag. Voor de BA Auto, BA Privéleven en BA Architect worden de 

mogelijkheden om dergelijke grenzen te bedingen beperkt door de wetgever. In de 

onderzochte autopolissen worden de wettelijke grenzen gevolgd. Vaak wordt er wel 

bijkomend bedongen dat wanneer de wetgever lagere grenzen zou toelaten, deze onmiddellijk 

van toepassing zijn. Wat de onderzochte gezinspolissen betreft, kan vastgesteld worden dat de 

verzekerde bedragen veel hoger liggen dan de minima vastgelegd in het KB Privéleven. In de 

onderzochte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de architect worden de grenzen 

van het KB gevolgd. Eén van deze onderzochte polissen voorziet in een hogere grens. In de 

onderzochte polissen BA Bedrijfsleven worden in de algemene voorwaarden vaak 

dekkingsgrenzen voorzien voor specifieke dekkingen. In één van deze onderzochte polissen 

wordt ook een algemene dekkingsgrens gestipuleerd. In de onderzochte polis BA Advocaat 

worden zowel grenzen naargelang de aard van de schade als een algemene dekkingsgrens 

bedongen. Er moet evenwel opgemerkt worden dat daar waar geen (algemene) dekkingsgrens 

kon teruggevonden worden in de algemene voorwaarden, deze mogelijks wel wordt 

opgenomen in de bijzondere voorwaarden, welke niet in de polisanalyse betrokken worden. 

Wat tot slot opvalt is dat meerdere van de onderzochte 

aansprakelijkheidsverzekeringspolissen nalaten grenzen aan te geven van de dekking boven 

het verzekerde bedrag van de interesten en kosten.  

 Tot slot wordt de dekkingsomvang ook beperkt door het bedingen van een franchise. 

Voor de BA Privéleven, BA Architect en BA Bedrijfsleven werd in elk van de onderzochte 
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polissen een franchise bedongen. Voor het precieze bedrag wordt in de BA Bedrijfsleven en 

de BA Architect telkens verwezen naar de bijzondere voorwaarden.  

 Naast het beperken van de dekkingsomvang staan nog een aantal andere preventie-

instrumenten, waarmee nadelige gevolgen kunnen gehecht worden aan het zich voordoen van 

het schadegeval of het vergroten van het risico, ter beschikking van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Wat de sanctieregeling in geval van risicoverzwaring betreft, 

valt op dat in een meerderheid van de onderzochte polissen de mededelingsplicht bij 

risicoverzwaring uitdrukkelijk wordt opgenomen in de polis. De gevolgen die de verzekeraar 

kan verbinden aan deze risicoverzwaring worden evenwel vaak niet (volledig) opgenomen in 

de polisvoorwaarden. Dit doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid van de verzekeraar 

om zich op deze sancties te beroepen.  

 Tot slot biedt de wetgever de verzekeraar de mogelijkheid om te bedingen dat de polis 

kan opgezegd worden na schadegeval. Uit de polisanalyse is gebleken dat veel verzekeraars 

dit recht slechts beperkt voorbehouden. Vaak wordt namelijk enkel gestipuleerd dat de 

verzekeraar de polis kan opzeggen na schadegeval wanneer de verzekerde de verzekeraar 

beoogde te misleiden.  

 

181. Naast de sanctionerende preventie-instrumenten kan de verzekeraar ook belonende 

preventie-instrumenten in de polis incorporeren. In de WAM-verzekering wordt in de eerste 

plaats de regeling inzake risicovermindering in elk van de onderzochte polissen opgenomen. 

In de overige typen van onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen, wordt deze regeling 

eerder uitzonderlijk opgenomen.  

 Het feit dat de reddingskosten vergoed worden, wordt niet steeds uitdrukkelijk 

opgenomen in de polisvoorwaarden. In de polis BA Bedrijfsleven is dit wel het geval voor elk 

van de onderzochte polissen. Dit recht van de verzekerde niet uitdrukkelijk opnemen in de 

polis, kan mogelijks tot doel hebben de verzekerde niet aan te sturen op het eisen van deze 

vergoeding. Er wordt evenwel niet steeds een begrenzing van deze reddingskosten boven het 

verzekerd bedrag aangegeven.  
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DEEL III: ONDERZOEK NAAR KENNIS VAN PREVENTIE-

INSTRUMENTEN BIJ VERZEKERDE ALS LINK TUSSEN 

PREVENTIE EN BESCHERMING  
 

182. Uit de polisanalyse is gebleken dat aansprakelijkheidsverzekeraars hun preventietaak 

opnemen door tal van preventie-instrumenten te implementeren in de polis. Zoals gezegd, 

zullen vooral sanctionerende preventie-instrumenten de bescherming van de verzekerde 

inperken. Het preventiedoel vormt vaak de verantwoording voor deze inperking. Opdat het 

preventie-argument evenwel een terechte verantwoording kan vormen voor het inperken van 

de bescherming van de verzekerde, is vereist dat de gehanteerde preventie-instrumenten 

doeltreffend zijn. Een eerste stap in dit doeltreffendheidsonderzoek betreft een onderzoek naar 

de kennis van verzekerden van de preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden van 

aansprakelijkheidsverzekeringen. Er wordt namelijk vooropgesteld dat de kennis van deze 

preventie-instrumenten een eerste noodzakelijke voorwaarde vormt opdat deze instrumenten 

een meerwaarde kunnen bieden op het vlak van preventie. Op die manier vormt het onderzoek 

naar de kennis van deze preventie-instrumenten een link tussen bescherming en preventie. 

Zonder kennis kunnen preventie-instrumenten niet doeltreffend zijn. Wanneer preventie-

instrumenten niet doeltreffend kunnen zijn, kan het preventie-argument niet ingeroepen 

worden om de bescherming van de verzekerde in te perken.  

In wat volgt zal in de eerste plaats een verantwoording worden gegeven voor het 

belang van het onderzoek naar kennis van de preventie-instrumenten bij de verzekerde. 

Verder zal worden onderzocht hoe het gesteld is met de kennis bij verzekerden van de 

preventie-instrumenten in de verzekeringswetgeving en de polis. Hiertoe wordt enerzijds het 

bestaande onderzoek inzake de kennis van burgers over verzekeringen gescreend. Anderzijds 

wordt er een eigen onderzoek verricht naar de kennis van de verzekeringnemer van de 

preventie-instrumenten in de WAM-verzekering. Tot slot wordt nagegaan welke rol de 

verzekeringssector speelt in het vergroten van deze kennis. Enerzijds worden verzekeraars en 

verzekeringstussenpersonen wettelijke informatie- en transparantieplichten opgelegd. Er 

wordt een overzicht gegeven van het wettelijke kader hieromtrent en de wijze waarop deze 

plichten de kennis van verzekerde over de preventie-instrumenten kunnen vergroten. 

Anderzijds wordt ingegaan op enkele bijkomende bestaande initiatieven om deze kennis te 

vergroten.  
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HOOFDSTUK I. BELANG VAN ONDERZOEK NAAR KENNIS VAN PREVENTIE-

INSTRUMENTEN  

 

183. Om het belang van het onderzoek naar kennis van preventie-instrumenten aan te tonen 

wordt in de eerste plaats de hypothese vooropgesteld dat de kennis bij de verzekerde van de 

preventie-instrumenten een noodzakelijke voorwaarde is voor het bereiken van dit 

preventiedoel. Wanneer deze kennis namelijk noodzakelijk blijkt te zijn voor het slagen van 

het preventie-instrument, zal het onderzoek naar de kennis van preventie-instrumenten een 

belangrijke eerste stap kunnen vormen in het onderzoek naar de doeltreffendheid van deze 

preventie-instrumenten. De afwezigheid van dergelijke kennis zal dan tot gevolg hebben dat 

preventie-instrumenten niet doeltreffend kunnen zijn. Om deze noodzakelijkheid van kennis 

na te gaan, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de relatie tussen kennis van de regel en 

regelnaleving enerzijds en de relatie tussen kennis van een preventie-instrument en de 

doeltreffendheid van het preventie-instrument anderzijds. Hoewel de noodzakelijkheid van 

kennis van de preventie-instrumenten voor de doeltreffendheid van deze instrumenten reeds 

voldoende het belang aantoont van het onderzoek naar deze kennis, wordt bijkomend 

nagegaan of preventie-instrumenten, ook wanneer ze gekend zijn, potentieel doeltreffend 

kunnen zijn. Wanneer namelijk zou vaststaan dat preventie-instrumenten nooit hun doel 

kunnen bereiken omdat verzekerden bijvoorbeeld niet in staat zijn de voor- en nadelen van 

hun gedrag af te wegen, zal het onderzoek naar kennis van de preventie-instrumenten 

namelijk weinig meerwaarde bieden.  

 

AFDELING 1. KENNIS REGELS ALS VOORWAARDE VOOR 

REGELNALEVING VERSUS KENNIS PREVENTIE-INSTRUMENTEN ALS 

VOORWAARDE VOOR DOELTREFFENDHEID PREVENTIE-INSTRUMENTEN 

 

Onderafdeling 1.  Onderscheid 

 

184. De vooropgestelde hypothese dat kennis een noodzakelijke voorwaarde is opdat 

preventie-instrumenten doeltreffend kunnen zijn en dus een (bijkomend) motief kunnen 

vormen voor de verzekerde om een concrete verplichting na te leven of zich in het algemeen 

zorgvuldig of schade vermijdend te gedragen, moet duidelijk onderscheiden worden van de 

hypothese dat regelnaleving de kennis van de regels vereist. Preventie-instrumenten werden 

hiervoor gedefinieerd als de sancties en beloningen die de verzekeraar/wetgever hecht aan de 



106 

 

(niet-)nakoming van concrete verplichtingen/verboden en de kennis van de nadelige gevolgen 

(beloningen) die de verzekeraar/wetgever hecht aan het zich (niet-)voordoen van een 

schadegeval. Preventie-instrumenten kunnen dus de niet-nakoming door de verzekerde van 

concrete verplichtingen/regels sanctioneren of de nakoming ervan belonen. Dit is evenwel 

niet steeds het geval, aangezien bepaalde preventie-instrumenten ook algemeen nadelige 

gevolgen hechten aan onzorgvuldig gedrag en voordelige gevolgen hechten aan zorgvuldig 

gedrag. De vooropgestelde hypothese is dus niet dat de kennis van de regels of kennis van de 

sancties op de niet-nakoming van deze regels vereist is, opdat deze regels zouden worden 

nageleefd. Uit het hierna vermelde onderzoek met betrekking tot de naleving van wetgeving, 

is ook gebleken dat de kennis van regels noch noodzakelijk, noch voldoende is voor 

regelnaleving. Deze vaststelling doet evenwel geen afbreuk aan het noodzaak van kennis van 

het preventie-instrument, opdat dit preventie-instrument een (bijkomend) motief kan kunnen 

vormen voor de verzekerde om een concrete verplichting na te leven of zich in het algemeen 

zorgvuldig of schade-vermijdend te gedragen.  

Onderafdeling 2.  Is kennis een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de 

naleving van regels? 

 

185. In de rechtssociologische literatuur is er reeds heel wat onderzoek verricht naar de 

kennis van regelgeving. Dergelijk onderzoek wordt binnen de rechtssociologie onder de 

noemer KOL-onderzoek gesitueerd. KOL-onderzoek of onderzoek naar Knowledge and 

Opinion about Law betreft “de studie van publieke kennis en attitudes met betrekking tot het 

recht, misdrijven, wettelijke instellingen…enz”.
601

 In 1973 verscheen een wetenschappelijke 

bundel van de onderzoeksgroep “Knowledge and opinion about law”.
602

 B. Kutchinsky 

vertrok in zijn bijdrage in dit boek vanuit de assumptie dat een sterk rechtsbewustzijn vaak als 

oorzaak wordt gezien van naleving van de wet terwijl een zwak rechtsbewustzijn in verband 

wordt gebracht met criminaliteit.
603

 In die tijd werd er namelijk door verschillende 

                                                           
601 B. KUTCHINSKY, “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about law” in C.M. 

CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Knowledge and Opinion about Law, Bristol, The Barleyman Press, 1973, 

101. Eerst focuste dit onderzoek zich op studies naar de kennis van de wet. Later werd de focus verlegd naar studies over de 

attitudes en opinies over recht. Zie ook: K. VAN AEKEN, “De kenbaarheid van wetgeving vanuit rechtssociologisch 

perspectief” in P. POPELIER en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), Toegang tot de wet, Brugge, die Keure, 2008, 161.  
602 C.M. CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Law in Society Series. Knowledge and Opinion about Law, 

Bristol, The Barleyman Press, 1973. 
603 B. KUTCHINSKY, “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about law” in C.M. 

CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Law in Society Series. Knowledge and Opinion about Law, Bristol, The 

Barleyman Press, 1973, 101. 
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rechtssociologen een interveniërende variabele geplaatst tussen wet en gedrag.
604

 Deze 

interveniërende factor was het rechtsbewustzijn of ‘legal consciousness’. Dit rechtsbewustzijn 

had zowel een cognitief als een emotief aspect.
605

 Kennis van de wet werd dus als 

noodzakelijke voorwaarde beschouwd opdat de wet opdat de mens zijn gedrag zou afstemmen 

op de wet. Later zou “legal consciousness” alsvolgt omschreven worden: “all the ideas about 

the nature, function and operation of law held by anyone in society at a given time”.
606

  

De bedoeling van de bijdrage van B. Kutchinsky was om na te gaan of deze hypothese 

al dan niet bevestigd werd in empirisch onderzoek. De auteur vond in het bestaande empirisch 

onderzoek echter weinig steun voor deze hypothese.
607

 Zo bleek er geen correlatie te bestaan 

tussen kennis van regelgeving en criminaliteit. Uit onderzoek bleek criminaliteit te variëren 

ook al werd het kennisniveau constant gehouden.
608

 Uit dit onderzoek blijkt dat kennis niet 

noodzakelijk is voor regelovertreding.
609

 Dit betekent evenwel niet dat deze niet noodzakelijk 

zou zijn voor regelnaleving. Uit een studie van Kutchinsky bleek er wel een positieve 

correlatie tussen zwakke kennis en criminaliteit te bestaan maar deze werd toegemeten aan 

andere factoren. Zo hadden gevangenen effectief een zwakkere kennis van de wet dan de 

algemene bevolking. Nochtans hadden vrouwen een gelijkaardige kennis zonder dat ze zich 

schuldig hadden gemaakt aan criminele feiten.
610

 Uit deze laatste vaststelling volgt dat kennis 

ook niet noodzakelijk is voor regelnaleving.
611

  

Ook in een studie naar de kennis van de Noorse Huismeidenwet werd geen duidelijke 

relatie gevonden tussen rechtsbewustzijn en het gedrag tegenover de wet.
612

 Dit kon evenwel 

te wijten zijn aan het feit dat het onderzoek slechts een jaar na de inwerkingtreding van de wet 

werd uitgevoerd. Weinig huismeiden en huisvrouwen kenden de wet dus kon men ook 
                                                           
604 B. KUTCHINSKY, “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about law” in C.M. 

CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Law in Society Series. Knowledge and Opinion about Law, Bristol, The 

Barleyman Press, 1973, 101. 
605 B. KUTCHINSKY, “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about law” in C.M. 

CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Law in Society Series. Knowledge and Opinion about Law, Bristol, The 

Barleyman Press, 1973, 102-103. 
606 Zie D. ENGEL, “How Does Law Matter in the Constitution of Legal Consciousness?” in B. GARTH & A. SARAT (eds.), 

How Does Law Matter?, Evanston IL, Northwestern University Press, 1998, 109-144; S. SILBEY, “Legal Culture and Legal 

Consciousness”, International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences 2001, 8623-8629; S. SILBEY, “After Legal 

Consciousness”, Annual Review of Law and Social Science 2005, 323-368. 
607 Zie ook M. HERTOGH, “Wat weten en vinden burgers van het recht” in M. HERTOGH en H. WEYERS, Recht van 

onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2001, 288.  
608 B. KUTCHINSKY, “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about law” in C.M. 

CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Law in Society Series. Knowledge and Opinion about Law, Bristol, The 

Barleyman Press, 1973, 102. 
609 Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat in het onderzoek enkel de algemene wetskennis werd getoetst. Men 

weet dus niet of de bevraagde crimineel niet op de hoogte was van de specifieke wet die hij overtrad.  
610 B. KUTCHINSKY, “Knowledge and attitudes regarding legal phenomena in Denmark”, Scandinavian Studies in 

Criminology 1968, 129.  
611 Opnieuw moet hier worden opgemerkt dat de vrouwen enkel op hun algemene kennis werden getest en niet op de kennis 

van een concrete regel die zij naleven. 
612 V. AUBERT, “Enkele sociale functies van wetgeving” in B. PEPER en K. SCHUYT, Proeven van rechtssociologie uit 

het werk van Vilhelm Aubert, Antwerpen, Universitaire pers, 46-74.  
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moeilijk een verandering in het gedrag onderzoeken.
613

 In een opvolgstudie zes jaar later werd 

wel een duidelijke correlatie vastgesteld tussen kennis van de nieuwe wet en het gedrag van 

de huisvrouwen. De onderzoeker bleef echter een causale relatie tussen kennis en gedrag 

ontkennen door de gevonden correlatie te wijten aan een derde onafhankelijk variabele die 

zowel kennis als gedrag beïnvloedde. Deze derde variabele was namelijk “wetsaanvaarding 

als gevolg van peer-beïnvloeding”. Wanneer de respondenten werden gevraagd of ze gehoord 

hadden van de wet, gaf 75% van de huisvrouwen in de eerste survey aan dat ze van de wet 

gehoord hadden via de radio of de krant. Slechts 12% had via familie en kennissen van de wet 

gehoord. In de tweede survey vergrootte deze laatste groep tot 28%. De positieve relatie 

tussen kennis en gedrag kan dus te wijten zijn aan een stijging van persoonlijke 

communicatie. Hierdoor is het mogelijk dat niet de kennis op zich veranderingen aanbracht in 

het gedrag, maar dat de vergrote kennis een bijproduct was van een verandering in 

wetsaanvaarding als gevolg van peerbeïnvloeding.
614

 Ook in andere studies kwam men tot 

dezelfde conclusie dat de beïnvloeding door peers belangrijker is dan kennis.
615

 De studies 

van Aubert ontkennen dus de causale relatie tussen kennis van de wet en wetsnaleving, maar 

biedt echter geen bewijs dat kennis geen noodzakelijk voorwaarde zou kunnen zijn om de wet 

na te leven.  

 

186. Kutchinsky kon dus geen bevestiging vinden voor de hypothese dat kennis van de 

regel noodzakelijk en voldoende is voor regelnaleving. Deze afwezigheid van een noodzaak 

aan kennis blijkt ook wanneer we verschillende soorten nalevers en overtreders van 

regelgeving onderscheiden.
616

 Wat regelovertreders betreft, kunnen we een onderscheid 

maken tussen onbewuste en bewuste overtreders.  

Onbewuste overtreders overtreden de regels terwijl ze de regels niet kennen. Zo 

kunnen chauffeurs met een voorlopig rijbewijs bijvoorbeeld de voorwaarden om te mogen 

rijden niet naleven omdat zij deze niet kennen. Een ander voorbeeld betreft het niet naleven 

van de schadebeperkingsplicht door de verzekerde bij het zich voordoen van de schade, omdat 
                                                           
613 B. KUTCHINSKY, “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about law” in C.M. 

CAMPBELL, W.G. CARSON en P.N.P. WILES, Law in Society Series. Knowledge and Opinion about Law, Bristol, The 

Barleyman Press, 1973, 102-103. 
614 V. AUBERT, “Some social functions of legislation”, Acta Sociologica 1966, 118.  
615 K.J.M. SCHUYT en J.C.M. RUYS, Attitudes towards new socio-economic legislation: A before-after study of the 

normative effects of the introduction of tax on added value, Leiden, Rechtenfaculteit Universiteit Leiden, 1971; N. WALKER 

en M. ARGYLE, “Does the law affect moral judgments?”, British Journal of Criminology, 1964, 4, 570-581; L. 

BERKOWITZ en N. WALKER, “Laws and moral judgments”, Sociometry 1967, 30, 410-422.  
616 Zie: CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 

2010, 37. Vgl. Vier stijlen van juridisch burgerschap in M. HERTOGH, “Wat weten en vinden burgers van het recht” in M. 

HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, 2011, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 

294-296: geïnformeerde vereenzelviging, ongeïnformeerde vereenzelviging, geïnformeerde vervreemding en 

ongeïnformeerde vervreemding (betreft niet de relatie tussen kennis en naleving maar tussen kennis en attitude).  
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hij niet weet dat de wetgever de verzekerde verplicht om schadebeperkende maatregelen te 

nemen bij het zich voordoen van een schadegeval. Dit betekent echter nog niet dat men deze 

verplichtingen of voorwaarden wel zou naleven moest men ze wel kennen.  

Bewuste overtreders overtreden wetens en willens de wet en nemen daarbij bewust het 

risico om gesanctioneerd te worden. De bewuste overtreder weet dus bijvoorbeeld wel dat 

men met een voorlopig rijbewijs na 22 uur ‘s avonds niet meer met de wagen mag rijden, 

maar doet dit toch omdat hij bijvoorbeeld de pakkans laag inschat. Het feit dat men zowel met 

als zonder kennis regels kan overtreden, bewijst dat kennis niet noodzakelijk is om de wet te 

overtreden. 

Wat nalevers betreft kunnen er drie types onderscheiden worden. Spontane nalevers 

kennen de regels en leven deze uit zichzelf na. Ze zouden dit zelfs doen wanneer er geen 

handhaving zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verbod om dronken met de wagen te rijden. 

Spontane nalevers leven dit verbod na omdat ze zich ermee vereenzelvigen.  

Handhavingsafgeschrikten kennen de regels en zouden ze wel willen overtreden maar 

doen dit niet met het oog op handhavingsactiviteiten. Wat het dronken rijden betreft, worden 

deze nalevers afgeschrikt door de pakkans en de sancties die hiermee gepaard gaan. Het feit 

dat men met kennis zowel de regels kan overtreden als naleven toont aan dat kennis op zich 

niet steeds voldoende zal zijn om de regel na te leven.  

Tot slot zijn er nog de onbewuste nalevers. Deze groep kent de regels niet goed en 

leeft ze toch na zonder het te beseffen. Zo kan men nooit dronken met de wagen rijden omdat 

men nooit drinkt. Verzekerden kunnen bijvoorbeeld ook de schadebeperkingsplicht naleven 

omdat ze automatisch bij het zich voordoen van het schadegeval schadebeperkende 

maatregelen hebben genomen, zonder te beseffen dat ze hiertoe verzekeringsrechtelijk 

verplicht zijn. Dit laatste type van nalevers toont aan dat men regels ook kan naleven zonder 

ze te kennen en kennis dus ook niet steeds noodzakelijk is voor regelnaleving. Dit zal m.i. 

echter afhangen van de soort regelgeving waarmee men mee te maken heeft. Zo zal het al 

moeilijker zijn om een concrete verplichting die actief handelen vereist onbewust na te leven 

dan een passief verbod.  

 

187. Er kan dus besloten worden dat in theorie kennis noch steeds voldoende, noch steeds 

noodzakelijk zal zijn voor de naleving van regels.
617

 De kennis van verplichtingen in het 

verzekeringscontract is dus ook niet noodzakelijk voor de naleving van deze verplichtingen. 

                                                           
617 Voor een bespreking van de factoren die volgens empirisch onderzoek wel een invloed uitoefenen op regelnaleving: zie 

§2, B en C.  
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De kennis van de verplichting in het verzekeringscontract tot bijvoorbeeld het nemen van 

preventiemaatregelen is dus niet noodzakelijk opdat de verzekeringnemer deze 

preventiemaatregelen zal nemen. De hypothese dat een grotere kennis leidt tot een betere 

regelnaleving werd in empirisch onderzoek niet bevestigd. Toch dient er een onderscheid 

gemaakt te worden naargelang de regelgeving waarvan men de naleving wil bevorderen. Het 

valt te verwachten dat de vraag naar het belang van kennis voor de regelnaleving kan 

verschillen naargelang het type van regelgeving waar het over gaat. Dit wordt ook bevestigd 

in het onderzoek naar de Tafel van 11.
618

 

 

Onderafdeling 3.  Is kennis van het preventie-instrument noodzakelijk en voldoende 

opdat het instrument preventief kan werken?  

 

188. De hypothese waaruit mijn onderzoek vertrekt is niet dat kennis van een verplichting 

noodzakelijk is voor de naleving van de verplichting. De hypothese luidt dat kennis van de 

gevolgen die de verzekeraar verbindt aan het niet-naleven van een verplichting of het 

veroorzaken van een schadegeval, noodzakelijk is opdat deze gevolgen een (bijkomend) 

motief kunnen zijn om de verplichting na te leven of het schadegeval te vermijden. Men kan 

dus bijvoorbeeld steeds nuchter rijden zonder dat men op de hoogte is van het feit dat dronken 

rijden door de verzekeraar zal gesanctioneerd worden door een verval van recht op dekking. 

In dit geval kan het voorzichtig gedrag het gevolg zijn van allerlei motieven maar kan het niet 

zijn ingegeven door het afschrikkingseffect van de verzekeringsrechtelijke sanctie. Om na te 

gaan of de verzekeringsrechtelijke sanctie een werkelijk preventief effect kan hebben en het 

gedrag van verzekeringsnemers kan beïnvloeden, is er in de eerste plaats wel kennis vereist 

bij de verzekeringsnemer/verzekerde van de concrete verplichting en sanctie.  

 

189. Deze vaststelling volgt uit de aanpak van verzekeraars door het implementeren van 

preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden. Wanneer verzekeraars in de 

polisvoorwaarden negatieve gevolgen verbinden aan onzorgvuldig gedrag of schadegevallen 

en positieve gevolgen hechten aan zorgvuldig gedrag, dan gaan zij er van uit dat menselijk 

gedrag kan worden beïnvloed door de kosten of baten die met dat gedrag gepaard gaan. 

Hetzelfde geldt voor de wetgever. De verzekeraar/wetgever tracht, naast de bestaande voor- 

en nadelen die met bepaald gedrag gepaard gaan, het gedrag van de verzekeringnemer en 

                                                           
618 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §2. Ondertussen werd de Tafel van 11 vervangen door het 

Interventiekompas. Kennis blijft evenwel een belangrijke pijler.  
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eventueel de verzekerde te sturen door hieraan positieve of negatieve gevolgen te hechten. De 

verzekeraar beoogt, door de dreiging van sancties in geval van onzorgvuldig gedrag en de 

beloning van zorgvuldig gedrag, de verzekeringnemer en/of de verzekerde aan te sporen tot 

het naleven van concrete verplichtingen of tot schade vermijdend gedrag. Deze aanpak sluit 

aan bij de instrumentele visie op nalevingsgedrag of de rationele keuze-benadering.
619

 

Instrumentalisten gaan er van uit dat mensen rationele wezens zijn die een rationele afweging 

maken tussen verschillende alternatieven bij het maken van keuzes en dus ook bij het al dan 

niet naleven van regels.
620

 Mensen zullen volgens deze benadering hun keuze laten afhangen 

van de kosten en baten van de verschillende opties
621

, met als doel hun behoeften optimaal te 

bevredigen.
622

 Wanneer regelnaleving meer voordelen en minder nadelen met zich meebrengt 

dan regelovertreding, dan zullen mensen, volgens deze visie, kiezen voor regelconform 

gedrag.
623

 Zo stelt Hyde dat gehoorzaamheid het gevolg is van een combinatie van 

gewoonten, angst voor sancties en individuele overtuiging dat het gedrag in de actor zijn 

voordeel is.
624

 Volgens deze benadering zijn de belangrijkste variabelen voor het verklaren 

van het nalevingsgedrag de pakkans en de ernst van de sanctie.
625

 Wanneer mensen denken 

dat er een reëel risico bestaat dat zij gesanctioneerd zullen worden, zullen zij afzien van het 

overtreden van de regels.
626

  

Het is logisch dat wanneer men steunt op deze theorie om gedrag te beïnvloeden, de 

kennis van de voor- en nadelen, verbonden aan het gedrag, van cruciaal belang is.
627

 Om een 

                                                           
619 Deze benadering wordt evenwel ook sterk bekritiseerd.  
620 J. COLEMAN, Foundations of Social Theory, Cambridge, Harvard University Press, 1991; J. GRIFFITHS, “Normative 

and rational choice accounts of human social behavior”, European Journal of Law and Economics 1995, 285-299; W. 

HUISMAN, Tussen winst en moraal. Achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door ondernemingen, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2001, 45-71 en 137-167; M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar 

daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 

2013, 90; M.L.M. HERTOGH, H.B. WINTER en L.T. SCHUDDE, Een factuurtje uit Leeuwarden. De invloed van 

legitimiteit op het nalevings –en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep 

Bestuursrecht en bestuurskunde, 2012, 6; W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ, “Gedrag en privaatrecht: 

inleiding en verantwoording” in W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over 

gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 24. 
621 G. BECKER, “Crime and punishment: an economic approach”, Journal of Political Economy 1967, 169-217.  
622 M. HURENKAMP en M. KREMER, Vrijheid verplicht – over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid, Van 

Gennep, Amsterdam, 2005, 25.  
623 W.C. ULTEE, W.A. ARTS en H.D. FLAP, Sociologie, Vragen, Uitspraken, Bevindingen, Groningen, Martinus Nijhoff, 

2003; M.L.M. HERTOGH, H.B. WINTER en L.T. SCHUDDE, Een factuurtje uit Leeuwarden. De invloed van legitimiteit 

op het nalevings –en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep Bestuursrecht 

en bestuurskunde, 2012, 6; M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van 

legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 92. 
624 A. HYDE, “The concept of legitimation in the Sociology of law”, Wisconsin Law Review, 1983, 400. 
625 M.L.M. HERTOGH, H.B. WINTER en L.T. SCHUDDE, Een factuurtje uit Leeuwarden. De invloed van legitimiteit op 

het nalevings –en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep Bestuursrecht en 

bestuurskunde, 2012, 6.  
626 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 92. 
627 G. VAN DIJCK m.m.v. H. LAMERS, “Calculeren en benadelen” in W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ 

(eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2008, 472. 
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kosten/baten-afweging te kunnen maken, moeten mensen namelijk op de hoogte zijn van de 

kosten die verbonden worden met regelovertreding of schadegevallen en de baten die gepaard 

gaan met regelnaleving of zorgvuldig gedrag. Wanneer men niet weet wat de consequenties 

zijn van bepaalde keuzes, kan er geen inschatting worden gemaakt van de gevolgen van 

naleving of overtreding. Het feit dat deze benadering sterk wordt bekritiseerd
628

, doet geen 

afbreuk aan het feit dat, wanneer men deze benadering als uitgangspunt neemt om aan 

preventie te doen, deze aanpak enkel een meerwaarde kan bieden op het vlak van preventie, 

wanneer men kennis heeft van de preventie-instrumenten. Hieruit volgt dus duidelijk dat het 

bestraffen van onzorgvuldig gedrag en het belonen van zorgvuldig gedrag enkel (bijkomend) 

een motief kunnen zijn tot zorgvuldig gedrag wanneer mensen kennis hebben van de sancties 

en de beloningen die aan bepaald gedrag worden verbonden. Wanneer de verzekeringnemer 

bijvoorbeeld niet op de hoogte is van het feit dat een deel van de schade door hemzelf moet 

gedragen moeten worden in de vorm van een vrijstelling, kan deze vrijstelling geen 

(bijkomend) motief vormen om de verzekeringnemer voorzichtig te laten handelen. Wanneer 

de verzekeringnemer geen weet heeft van de nadelige gevolgen die de verzekeraar bij de 

verzekeringnemer legt bij een schadegeval, kunnen deze nadelige gevolgen de 

verzekeringnemer onmogelijk aanzetten tot zorgvuldig gedrag en kunnen deze nadelige 

gevolgen geen preventief effect hebben. 

 

190. Het staat dus vast dat binnen deze instrumentalistische aanpak van de verzekeraar, 

kennis van de polisvoorwaarden noodzakelijk is om aan preventie te kunnen doen via de 

polisvoorwaarden. De hypothese dat de kennis van het preventie-instrument een 

noodzakelijke voorwaarde vormt voor de doeltreffendheid van het preventie-instrument, is 

hiermee dus bevestigd. Wanneer deze kennis niet aanwezig zou zijn, kan de verzekerde zich 

nog steeds zorgvuldig gedragen, maar kan deze hiertoe niet bewogen zijn door de preventie-

instrumenten van de verzekeraar. In dergelijk geval kan getwijfeld worden aan het nut van 

dergelijke preventie-instrumenten, zeker wanneer het sanctionerende preventie-instrumenten 

betreft, die de bescherming van de verzekerde beperken. Het preventie-argument valt dan in 

ieder geval weg.
629

 Omwille van deze reden is het interessant om de kennis van de verzekerde 

van de preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden te onderzoeken.  

Of kennis een voldoende voorwaarde vormt voor de doeltreffendheid van preventie-

instrumenten, valt buiten het bereik van dit onderzoek. Of kennis van het preventie-instrument 
                                                           
628 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 1.  
629 Uiteraard zijn er mogelijke andere argumenten om dergelijke instrumenten te behouden. Hierbij valt te denken aan de 

commerciële en financiële belangen van de verzekeraar.  
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ook betekent dat deze sanctie of beloning niet alleen een (bijkomend) motief kan zijn maar 

ook werkelijk een (bijkomend) motief is voor zorgvuldig gedrag, wordt dus niet onderzocht. 

Ook de vraag of het verbeteren van de kennis van de verzekerde dus een oplossing kan bieden 

op dit vlak, kan niet bevestigd worden. Het hebben van kennis betekent nog niet noodzakelijk 

dat men effectief een afweging maakt tussen de kosten en de baten van een bepaalde keuze. 

Het is goed mogelijk dat zelfs wanneer de verzekeringnemer de polisvoorwaarden goed kent 

en hij op de hoogte is van de nadelige gevolgen die steeds bij hem worden gelegd in geval 

schade, hij zijn gedrag hier niet zal op afstemmen. Hiertoe is bijkomend onderzoek vereist 

naar de factoren die gedragsbeïnvloeding van de verzekerde teweeg kunnen brengen. Deze 

onzekerheid doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat de kennis van het preventie-

instrument een eerste noodzakelijke voorwaarde zal zijn opdat het instrument effectief een 

preventief effect kan bewerkstelligen.  

 

AFDELING 2. HEBBEN PREVENTIE-INSTRUMENTEN IN 

POLISVOORWAARDEN (ZELFS WANNEER ZE GEKEND ZIJN) POTENTIEEL OM 

DOELTREFFEND TE ZIJN? 

 

191. Het onderzoek naar de vraag of de kennis van de preventie-instrumenten in de 

algemene voorwaarden ook effectief zal leiden tot het bereiken van het preventiedoel, valt 

zoals aangegeven, niet binnen de reikwijdte van dit proefschrift. Toch is het van belang om 

stil te staan bij de vraag of deze preventie-instrumenten kunnen bijdragen tot het zorgvuldig 

gedrag van de verzekerde. Zoals gezegd, vertrekken de verzekeraar en de wetgever bij de 

preventiemethode namelijk vanuit de veronderstelling dat mensen rationele wezens zijn die 

voorkeur zullen geven aan het gedrag dat hen het meeste voordelen of het minste nadelen 

oplevert. De instrumentele benadering is echter onderhevig aan heel wat kritiek.
630

 Wanneer 

deze instrumentele aanpak nooit kan werken, heeft de kennis van de preventie-instrumenten 

geen belang en vormt het onderzoek naar kennis geen meerwaarde meer.
631

 Ook het 

wegwerken van mogelijke informatietekorten zou in dergelijke hypothese geen zin hebben.  

                                                           
630 Zie bijvoorbeeld: S.F. MOORE, “Law and social change. The semi-autonomous field as an appropriate subject of study”, 

Law and Society Review 1973, 719-746; J. GRIFFITHS, “De sociale werking van recht” in J. GRIFFITHS (red.), De sociale 

werking van recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996, 469-

514; J. GRIFFITHS, “The social working of legal rules”, Journal of Legal Pluralism 2003, 1-84. 
631 Hiermee wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan de noodzakelijkheid van kennis van het preventie-instrument opdat het 

preventie-instrument een (bijkomend) motief kan zijn tot zorgvuldig gedrag. Wanneer echter, met of zonder de aanwezigheid 

van kennis, verzekerden niet in staat zijn om de voor- en nadelen van hun gedrag correct in te schatten, kunnen preventie-

instrumenten in de polis nooit een meerwaarde bieden op het vlak van preventie.  
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In wat volgt wordt in de eerste plaats ingegaan op de kritiek op de instrumentele 

benadering en op de variabelen die volgens deze critici dan wel een significante invloed 

hebben op het gedrag. Hiermee wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van de 

variabelen die invloed hebben op het gedrag. De vraag welke combinatie van factoren vereist 

is opdat preventie-instrumenten aanleiding kunnen geven tot gedragsbeïnvloeding, valt 

namelijk buiten de reikwijdte van dit proefschrift. Dit onderwerp wordt enkel aangeraakt om 

na te gaan of instrumentele factoren een rol spelen en het dus al dan niet interessant is om de 

kennis van preventie-instrumenten te onderzoeken. Vervolgens wordt geargumenteerd 

waarom deze instrumentele benadering toch niet hellemaal is afgeschreven en de preventie-

instrumenten van de verzekeraar wel potentieel hebben om doeltreffend te kunnen zijn.  

 

Onderafdeling 1.  Kritiek op instrumentele benadering  

 

§ 1. Informatietekorten 

 

192. Zoals gezegd, gaat de instrumentele benadering uit van een aantal 

veronderstellingen.
632

 Zo zouden mensen rationele keuzes maken op basis van een afweging 

van kosten en baten, waarbij zij zich met name laten leiden door de financiële implicaties en 

een adequate inschatting van de risico’s van hun handelen.
633

 De vraag is of mensen de 

risico’s die gepaard gaan met uiteenlopende handelingsopties adequaat kunnen inschatten. 

Een onjuiste inschatting van risico’s leidt ertoe dat mensen de kosten van bepaalde 

handelingsopties niet adequaat waarderen, waardoor zij niet voor het optimale 

preventieniveau opteren.
634

 Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat artsen, die niet goed op de 

hoogte zijn van het medische aansprakelijkheidsrecht, de kans dat zij aansprakelijk gesteld 

zullen worden driemaal zo hoog inschatten dan in werkelijkheid het geval is.
635

 De inschatting 

van het risico zou sterk vertekend worden door de omvang van de schade
636

, en door de plaats 

                                                           
632 K. VAN AEKEN, “Naar een evolutionair instrumentalisme”, Recht der werkelijkheid 2003, 2, 21-40.  
633 R. SCHWITTERS, “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht?” in M. 

HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, 339. 
634 R. SCHWITTERS, “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht?” in M. 

HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, 341. 
635 S. VAN MCCRARY en J. SWANSON, “Physicians legal defensiveness and knowledge of medical law: comparing 

Denmark and the USA”, Scandinavian Journal of Public Health 1999, 18-21.  
636 M. FAURE, The Impact of Behavioral Law and Economics on Accident Law, Den Haag, Boom, 2009, 23.  
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die bepaalde ongevallen in de herinnering innemen.
637

 Beide factoren leiden ertoe dat de kans 

op meer catastrofale ongevallen doorgaans overschat wordt.
638

 Deze kritiek op de 

instrumentele benadering bevestigt het belang van kennis wanneer men vertrekt vanuit de 

instrumentele visie. Dit probleem van onjuiste inschatting zou men eventueel kunnen 

verhelpen met het wegnemen van het informatietekort.  

In de literatuur wordt echter sterk in twijfel getrokken of mensen wel in staat zijn om, 

zelfs wanneer zij over de relevante informatie beschikken, steeds rationele beslissingen te 

maken.
639

 Zo is uit onderzoek gebleken dat de gemiddelde automobilist zeer vaak fouten 

maakt, en dat doorgaans het toeval bepaalt of die fouten tot ongevallen leiden.
640

 Daarnaast is 

ook uit empirisch onderzoek gebleken dat de verklarende kracht van de instrumentele 

benadering kleiner is dan wordt aangenomen.
641

 Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen geen 

verzekering nemen tegen de gevolgen van natuurrampen, ook wanneer zij behoorlijk 

geïnformeerd zijn dat dit hun nut zou verhogen.
642

 Wanneer dit wordt vertaald naar de 

preventie-instrumenten die door verzekeraars in de polis worden gebruikt, kan men ervan 

uitgaan dat het nakomen van een verplichting of het aanzetten tot zorgvuldig gedrag ook niet 

kan worden verkregen wanneer men bewust wordt gemaakt van de voordelen/beloningen die 

daaraan verbonden zijn. Er moet echter op gewezen worden dat deze vaststelling enkel 

aantoont dat kennis niet voldoende is om te leiden tot regelnaleving. Geenszins wordt hiermee 

                                                           
637 M. FAURE, The Impact of Behavioral Law and Economics on Accident Law, Den Haag, Boom, 2009, 24; R. 

KOROBKIN en T. ULEN, “Law and Behavioral Science, Removing the Rationality Assumption from Law and Economics”, 

California Law Review 2000, 1051-1144. 
638 R. SCHWITTERS, “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht?” in M. 

HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, 2011, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 341. 
639 R.B. KOROBKIN en T.S. ULEN, “Law and behavioral science: removing the rationality assumption from law and 

economics”, Cal. L. Rev. 2000, 1051; F. PARISI en V.L. SMITH, The law and economics of irrational behavior, Stanford, 

Stanford University Press, 2005; B. SCHWARTZ, The paradox of choice: why more is less, New York, Harper Collins, 

2009; C.F. CAMERER G. LOEWENSTEIN en M. RABIN, Advances in behavioral economics, New York, Princeton 

University Press, 2011; D. DE CREMER, M. ZEELENBERG en J. K MURNIGHAN, Social Psychology and economics, 

New York, Psychologie Press, 2013; F.M.A. ’T HART en C.E. DU PERRON, De geïnformeerde consumenten – Is 

informatieverstrekking een effectief middel om consumenten afgewogen beslissingen te laten nemen, Deventer, Wolters 

Kluwer, 2006;  R.J.S. SCHWITTERS, “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel 

aansprakelijkheidsrecht?” in M. HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2011, 339; W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ, “Gedrag en privaatrecht: inleiding 

en verantwoording” in W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over 

gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 19-

42; R. ABEL, “A Critique of Torts”, UCLA Law Review 1989-1990, 785-831; G. KEATING, “Reasonableness and 

Rationality in Negligence Theory”, Stanford Law Review 1995-1996, 311-384; P. CANE, Atiyah’s Accidents, Compensation 

and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 
640 R. SCHWITTERS, “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht?” in M. 

HERTOGH en H. WEYERS, Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, 346. 
641 T.C. PRATT, F.T. CULLUN, K.R. BLEVINS, R.D. DAIGLE en T.D. MADENSEN, “The empirical status of deterrence 

theory: a meta-analysis” in F. CULLEN, J.P. WRIGHT en K.R. BLEVINS (eds.), Taking Stock: The status of criminological 

theory, New Brunswick, NJ, Transaction Publishers, 2006, 367-395.  
642 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 308. Dit risico wordt 

verplicht gedekt door de brandverzekeraar eenvoudige risico’s. Zie KB 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen 

brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft, BS 31 december 1992. 
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weerlegd dat kennis van een preventie-instrument noodzakelijk is opdat het instrument een 

motief kan vormen voor gedragswijziging.  

 

§ 2. Sociale beïnvloedingstheorie 

 

193. Wanneer de regel op zichzelf met de daaraan verbonden sanctie of beloning, niet 

voldoende zijn om gedrag te beïnvloeden, dient zich de vraag aan welke factoren dan wel een 

effect hebben op regelnaleving. Zo gaat de theorie van de sociale werking van het recht of de 

sociale beïnvloedingstheorie uit van de invloed van de omgeving op het gedrag van het 

individu.
643

 Mensen bewegen zich in tal van sociale verbanden en maken deel uit van 

verschillende netwerken. Naast de Staat brengen ook deze verbanden regulering en normering 

met zich mee.
644

 Denk bijvoorbeeld aan semiautonome sociale velden, die regelgevende 

capaciteiten bezitten en eigen middelen hebben om de naleving van deze regels af te dwingen, 

zoals universiteiten of bedrijven.
645

 In het gedachtengoed van Moore oefenen deze informele 

straffen een druk uit die minstens even doeltreffend is als de klassieke, doctrinaire dreiging 

met strafrechtelijke sancties.
646

 Naarmate een persoon sterker geïntegreerd is in een bepaalde 

groep, zou deze eerder geneigd zijn de normen van deze groep na te leven.
647

 Leden van een 

groep baseren hun individuele gedragingen namelijk op regels binnen een groep
648

  

 

§ 3. Normatieve benadering  

 

194. Naast de theorie van de sociale werking van het recht zet ook de normatieve 

benadering
649

 zich af tegen een strikt rechtsinstrumentalisme. Uitgangspunt van de 

normatieve benadering is dat het gedrag van individuen wordt beïnvloed door wat zij zelf 

                                                           
643 J. GRIFFITHS, “De sociale werking van recht” in J. GRIFFITHS (red.), De sociale werking van recht. Een kennismaking 

met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996, 469-514. 
644 J. GRIFFITHS, “De sociale werking van recht” in J. GRIFFITHS (red.), De sociale werking van recht. Een kennismaking 

met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996, 469-514. 
645 C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van 

regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 

reglementering, Brussel, Politeia, 2008, 154-155. 
646 F.S. MOORE, “Law and social change. The semi-autonomous field as an appropriate domain of study”, Journal of Law 

and Society 1973, 54; C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de 

totstandkoming van regelgeving” in B. HUBEAU e.a. (red.) Dialogen tussen recht en samenleving. Een handboek over het 

rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen, Leuven, Acco, 2012, 381-430. 
647 W.C. ULTEE, W.A. ARTS en H.D. FLAP, Sociologie, Vragen, Uitspraken, Bevindingen, Groningen, Martinus Nijhoff, 

2003. 
648 J. GRIFFITHS, “Normative and rational choice accounts of human social behavior”, European Journal of Law and 

Economics 1995, 285-299.  
649 Zie o.a. M. WEBER, Economy and society, Berkeley, University of California Press, 1978; T.R. TYLER, Why do people 

obey the law, New Haven, London, Yale University Press 1990.  
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rechtvaardig vinden.
650

 Deze benadering gaat ervan uit dat wanneer mensen de regels zelf 

rechtvaardig vinden, zij zich verplicht zullen voelen om deze regels te volgen, ongeacht de 

sanctie die is verbonden aan het niet-naleven van de regels.
651

 Zo menen o.a. Weber en Tyler 

dat legitimiteit een belangrijk motief is voor naleving.
652

 Volgens deze benadering zijn de 

belangrijkste variabelen voor het verklaren van hun gedrag de mate waarin men 

gezagsdragers en officiële procedures als eerlijk en rechtvaardig beschouwt.
653

 Mensen zullen 

zich volgens deze benadering dus meer verplicht voelen om regels na te leven wanneer zij 

vertrouwen hebben in de overheid.
654

 Tyler vond bevestiging voor deze normatieve visie in 

zijn eigen empirisch onderzoek. Op basis van het zelf-gerapporteerd overtredingsgedrag van 

burgers in een enquête, analyseerde Tyler in hoeverre het nalevingsgedrag kon worden 

verklaard door de ervaren legitimiteit bij burgers van de overheid. Legitimiteit bevat volgens 

Tyler twee aspecten.
655

 Enerzijds de onder de burgers gevoelde morele verplichting de wet na 

te leven, ongeacht de persoonlijke voor- en nadelen die hier mogelijks aan verbonden zijn. 

Legitimiteit kan ook verbonden zijn aan de mate waarin burgers vertrouwen hebben in de 

overheid.
656

 De belangrijkste conclusie van Tyler luidt dat legitimiteit een significant effect 

heeft op normnaleving, ook als de invloed van mogelijke alternatieve verklaringen hier uit 

wordt gefilterd. Pakkans en afschrikking zouden daarentegen geen significant effect hebben 

op het nalevingsgedrag. Wanneer dit laatste zou kloppen, zullen de sanctionerende preventie-

instrumenten van de verzekeraar hun doel nooit bereiken.  

Hertogh et. al. verrichtten in 2013 een gelijkaardig onderzoek maar probeerden 

tegemoet te komen aan de kritiek die gevolgd is op het onderzoek van Tyler.
657

 Opnieuw 

werd er een enquête uitgevoerd, nu bij Nederlandse verkeersovertreders. De onderzoeksvraag 

was: “Wat is de invloed van eigenbelang, pakkans, ervaren legitimiteit en een aantal andere 
                                                           
650 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 92. 
651 M.L.M. HERTOGH, H.B. WINTER en L.T. SCHUDDE, Een factuurtje uit Leeuwarden. De invloed van legitimiteit op 

het nalevings –en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep Bestuursrecht en 

bestuurskunde, 2012, 6. 
652 T.R. TYLER, Why do people obey the law, New Haven, London, Yale University Press, 1990; M. WEBER, Economy and 

society, Berkeley, University of California Press, 1978. Zie ook: E. BAKKER, De cynische verkleuring van legitimiteit en 

acceptatie. Een rechtssociologische studie naar de regulering van seizoensarbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland, 

Amsterdam, Askant, 2001; P. JONKERS, Diskwalificatie van wetgeving. De totstandkoming en uitvoering van de Wet 

bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen, Amsterdam, Askant, 2003; P.J. MAY, “Compliance Motivations: 

Perspectives of Farmers, Homebuilders, and Marine Facalities”, Law & Policy, 2005, 315-347.  
653 M.L.M. HERTOGH, H.B. WINTER en L.T. SCHUDDE, Een factuurtje uit Leeuwarden. De invloed van legitimiteit op 

het nalevings –en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep Bestuursrecht en 

bestuurskunde, 2012, 6. 
654 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 92. 
655 T.R. TYLER, Why do people obey the law, New Haven, London, Yale University Press 1990, 28. 
656 Omwille van deze reden werden in de enquête enkele vragen opgenomen die betrekking hebben op het vertrouwen in van 

de bevraagden in verzekeringsmaatschappijen. Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §5, B, 3.  
657 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 89- 112. 
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factoren op de naleving van verkeersregels”. Er werd in dit onderzoek niet alleen gekeken 

naar zelf-gerapporteerd nalevingsgedrag maar ook naar effectieve cijfers van overtredingen. 

Interessant is dat er ook gekeken werd naar het verband tussen afschrikking en 

nalevingsgedrag en de ervaren plicht om de wet na te leven en nalevingsgedrag. Uit het 

onderzoek bleek dat legitimiteit een significante invloed heeft op het zelf-gerapporteerd 

nalevingsgedrag. De mate waarin overtreders de pakkans inschatten, bleek geen effect te 

hebben op de mate van naleving. Je zou kunnen verwachten hoe hoger de ingeschatte 

pakkans, hoe minder men zich zal schuldig maken aan de overtreding. Dit blijkt niet het geval 

te zijn. De onderzoeker concludeert hieruit dat afschrikking geen significant effect heeft op 

zelf gerapporteerd nalevingsgedrag.
658

 

Gelijkaardige resultaten werden gevonden in een empirisch onderzoek van Vereeck en 

Vrolix naar de sociale bereidheid om wetgeving op het domein van gedrag van de bestuurder 

en verkeerongevallen na te leven. Uit de studie bleek dat sociale normen een groter effect 

hebben dan wetten.
659

 In dit onderzoek, dat tot stand gekomen is door de analyse van een 

panel van 15 Europese landen in de periode van 1996-2002, wordt dat paradigma dat de 

overheid dient in te grijpen aan de hand van strenge, directe en hoge sancties, duidelijk 

verworpen. De sociale bereidheid om de wet na te leven vertoont de sterkste positieve 

effecten op de reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Dit resultaat lijkt er dus sterk op te 

wijzen dat de sociale bereidwilligheid om een regel na te leven belangrijker is dan de 

specifieke wettelijk bepalingen.
660

  

 

§ 4. Besluit 

 

195. Men kan besluiten dat de rationele keuzetheorie ten gevolge van bovenstaande 

onderzoeken sterk onder vuur komt te liggen. Mensen blijken niet steeds in staat te zijn om 

rationele keuzes te maken en andere factoren dan kosten en baten blijken een grotere invloed 

te hebben op regelnaleving. Hieruit volgt dat kan getwijfeld worden aan de effectiviteit van de 

preventiemethode die door de verzekeraar en de wetgever wordt gehanteerd. Wanneer deze 

                                                           
658 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 100. Men gaat er dus van uit dat hoe hoger 

de pakkans wordt ingeschat hoe groter de afschrikking van de overtreding. Hier kan echter opgemerkt worden dat de 

afschrikkingsgraad door meer factoren wordt bepaald dan enkel de pakkans. Denk bijvoorbeeld aan de zwaarte van de straf.  
659 L. VEREECK en K. VROLIX, “The law and the social willingness to comply: the effect of social attitudes on traffic 

fatalities”, International review of law and economics 2007, 385-408.  
660 C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van 

regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 

reglementering, Brussel, Politeia, 2008, 161-162. 
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preventiemethode zijn doel niet kan bereiken omwille van het feit dat mensen hun kosten en 

baten niet afwegen, zal de aanwezigheid van de kennis hiervan er niet meer toe doen.  

 

Onderafdeling 2.  Instrumentele benadering niet volledig afgeschreven  

 

196. Toch eindigt het verhaal hier niet. Zo blijkt in de eerste plaats uit empirisch onderzoek 

dat instrumentele factoren toch nog effect sorteren op regelnaleving. Verder hanteert het 

Interventiekompas
661

 ook nog steeds instrumentele factoren om nalevingsgedrag in te 

schatten. Tot slot blijkt uit onderzoek dat, wanneer verzekeraars geen voldoende controle 

uitoefenen op het moreel risico via preventie-instrumenten, het ongevalsrisico stijgt. Hieruit 

valt, minstens onrechtstreeks, af te leiden dat preventie-instrumenten in de polis toch effectief 

zijn.  

§ 1. Bepaald empirisch onderzoek toont belang van instrumentele factoren nog steeds 

aan  

 

197. Hierboven werd reeds gewezen op het onderzoek van Hertogh et al. waaruit bleek dat 

legitimiteit een significante invloed heeft op het zelf-gerapporteerd nalevingsgedrag. De mate 

waarin overtreders de pakkans inschatten, bleek geen effect te hebben op de mate van zelf-

gerapporteerde naleving. Er werd echter niet enkel gekeken naar het verband tussen de 

variabelen en het zelf-gerapporteerd nalevingsgedrag maar ook naar het verband tussen de 

variabelen en het werkelijk nalevingsgedrag Dit gebeurde door te kijken naar het aantal 

verkeersboetes. Wat het effect van afschrikking betreft, werd hier wel vastgesteld dat 

respondenten die de pakkans hoog inschatten, minder kans maakten om 3 of 4 boetes te 

krijgen.
662

 De instrumentele variabele “afschrikking” kon hier dus wel in verband gebracht 

worden met naleving. Verder bleek dat overtreders met een hoog inkomen een grotere kans 

hebben om een groot aantal boetes te ontvangen. Dit kan hetzij worden verklaard door het feit 

dat mensen met een hoger inkomen eerder bereid zijn om een boete te riskeren (kosten-

batenafweging), hetzij doordat mensen met een hoger inkomen waarschijnlijk vaker met de 

auto rijden (participatietheorie). De eerste verklaring zou steun bieden aan de instrumentele 

visie op het nalevingsgedrag die ervan uitgaat dat mensen hun kosten en baten afwegen.  

                                                           
661 Zie §2 van deze Onderafdeling.  
662 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 101-103. 
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Als algemene conclusie van het onderzoek stellen Hertogh et al. dat de beslissing om 

zich aan een verkeersregel te houden niet alleen is ingegeven door eigen belang of vrees om 

een boete te krijgen, maar ook door legitimiteit en vertrouwen.
663

 Uit deze conclusie volgt 

echter dat instrumentele factoren niet volledig zijn afgeschreven. Dit besluiten ook B. van 

Velthoven en B. Terpstra die vraagtekens plaatsen bij het onderzoek van Hertogh et al.
664

 In 

de eerste plaats blijkt dat het normatieve perspectief onvoldoende verklaring geeft voor de 

verschillen in het nalevingsgedrag van de samenleving. Ook andere overwegingen die 

gerelateerd zijn aan de aard van de overtreding en de kenmerken van de persoon in kwestie, 

blijken een rol te spelen. Dergelijke factoren passen beter in een instrumenteel perspectief. 

Het is volgens de auteurs nog onduidelijk of een beleid op basis van het normatief perspectief 

beter zou scoren in termen van effectiviteit en doelmatigheid dan een beleid op basis van het 

instrumentele perspectief. De instrumentele benadering in het algemeen en de 

afschrikkingsgedachte in bijzonder kunnen dus, volgens hen, nog niet afgeschreven worden. 

 

198. Ook uit ander onderzoek bleek de blijvende relevantie van instrumentele factoren 

naast de normatieve. Zo vond Yagil 1998 dat normatieve factoren wel van belang zijn voor de 

naleving van verkeersregels door jonge automobilisten, maar dat oudere bestuurders zich 

meer laten leiden door instrumentele factoren.
665

 Verder bleek uit het onderzoek van Jackson 

legitimiteit wel relevant voor bepaalde vormen van veelvoorkomende criminaliteit, maar bij 

de naleving van verkeersregels bleken alleen de pakkans en het persoonlijke morele oordeel 

over de verkeersregels een rol te spelen.
666

 

 

199. Ook uit het onderzoek van J. Van Erp bleek het belang van instrumentele factoren op 

de naleving van regels in de bedrijfswereld.
667

 De auteur onderscheidt in haar proefschrift drie 

clusters van factoren die kunnen verklaren waarom bedrijven regels naleven. Het gaat om 

cognitieve, economische en normatieve redenen. Cognitieve redenen hebben betrekking op 

het kennisniveau van de doelgroep van de regel. Ook de taal en de wijze van bekendmaking 
                                                           
663 M. HERTOGH, B. SCHUDDE en H. WINTER, “Geen woorden maar daden. De invloed van legitimiteit en vertrouwen 

op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der werkelijkheid 2013, 103. 
664 B VAN VELTHOVEN en B. TERPSTRA, “Mooie woorden zijn nog geen mooie daden. Een kritische reflectie op het 

verband tussen legitimiteit en nalevingsgedrag”, Recht der werkelijkheid 2014, 97-109. 
665 D. YAGIL, “Gender and age-related differences in attitudes toward traffic law and traffic violations”,  Transportation 

Research Part F Traffic Psychology and Behaviour  1998, 123-135. 
666 J. JACKSON, M. HOUGH en B. BRADFORD, “Legitimacy, Trust and Compliance: An Empirical Test of Procedural 

Justice Theory Using the European Social Survey” in J. TANKEBE EN LIEBLING (eds.), Legitimacy and Criminal Justice: 

An International Exploration, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
667 J. VAN ERP in N. HULS, Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 

2009, 176-171; C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming 

van regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 

reglementering, Brussel, Politeia, 2008, 163-165.  
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blijken belangrijk om naleving te verkrijgen. In het verklarende model van Van Erp leidt een 

hogere kennis van de relevante regelgeving tot een verhoogde compliance. Ook regelgeving 

die financieel voordelig is, wordt sneller nageleefd.  

 

§ 2. De Tafel van Elf (opgevolgd door het Interventiekompas) maakt gebruik van 

instrumentele factoren om nalevingsgedrag in te schatten  

 

200. Dat instrumentele factoren niet volledig kunnen afgeschreven worden om 

nalevingsgedrag te beïnvloeden, werd ook bevestigd in de zogenaamde Tafel van Elf.
668

 De 

Tafel van Elf
669

 was een onderzoeksmodel dat ontwikkeld werd in opdracht van het 

Nederlandse Ministerie van Justitie, als antwoord op een groeiend onbehagen over de 

effectiviteit van bepaalde beleidsinstrumenten. Het instrument had de ambitie om alle 

determinanten van de handhaafbaarheid van de regels in één tafel samen te brengen. Deze 

determinanten werden bovendien geoperationaliseerd in concrete vragen.
670

 Het betrof een 

model voor gedragsanalyse waarmee de handhavende instanties zich een beeld konden 

vormen van de nalevings- en overtredingsmotieven van een bepaalde regelgeving door een 

bepaalde doelgroep.
671

 Het uiteindelijke doel was het exclusief richtinggevende instrument te 

vormen voor het bepalen van een handhavingsstrategie.  

201. Het model bestond uit elf dimensies die elk gericht zijn op een bepaalde factor die van 

invloed kan zijn op regelnaleving. Per factor of dimensie werden vragen opgesteld die met 

‘ja’ of ‘nee’ beantwoord konden worden en waarmee de wetgever een indruk kreeg van de 

naleefbaarheid van nieuwe regelgeving. De eerste dimensie (T1) betrof de kennis van de 

regels. Hierbij gaat het zowel om de bekendheid van de doelgroep met de regels als de 

duidelijkheid van de regels.
672

 Onbekendheid van regels kan tot onbewuste overtreding leiden. 

Maar ook door onduidelijke ingewikkelde wetgeving kunnen fouten met naleving gemaakt 

                                                           
668 De Tafel van Elf werd vervangen door het Interventiekompas. Zie: https://www.interventiekompas.nl/#/  
669 Zie hieromtrent: C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de 

totstandkoming van regelgeving” in P. POPELIER (ed.), Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door 

betere regelgeving en reglementering, Brussel, Politeia, 2010, 145-211; N. HULS, Actie en reactie. Een inleiding in de 

rechtssociologie, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2009, 186; K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt 

bij de totstandkoming van regelgeving” in Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een 

sterker handhavingsbeleid, Interuniversitair centrum voor wetgeving, 2009.  
670 C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van 

regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 

reglementering, Brussel, Politeia, 2010, 182. 
671 C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van 

regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 

reglementering, Brussel, Politeia, 2010, 145. 
672 CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 

2010, 18. 
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worden. Soms zijn er zoveel regels van toepassing of volgen wetswijzigingen elkaar zo vaak 

op dat betrokkenen de actuele stand van zaken niet kennen. Soms is regelgeving erg vaag, 

waardoor begrippen voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Voor sommige regelgeving is 

specifieke juridische kennis nodig om ze te begrijpen.
673

 Veel kennis betekent soms ook meer 

kennis van de mogelijkheden om te frauderen of de regels te ontduiken. Andersom 

veroorzaakt een gebrek aan kennis niet in alle gevallen overtredingen. Mensen kunnen ook 

onbewust regels naleven door zich bijvoorbeeld aan te passen aan de omgeving, zoals 

bijvoorbeeld bij verkeersregels.
674

 Kennis leidt niet automatisch tot naleving maar het vormt 

wel een voorwaarde voor het kunnen maken van een afweging tussen naleving en overtreding. 

In de Tafel van Elf werd de dimensie van kennis van regels ingevuld aan de hand van 

de antwoorden op volgende vragen
675

:  

- Kent de doelgroep de regels?;  

- Is de regelgeving niet te omvangrijk?; 

- Hoeft de doelgroep slechts bepekt moeite te doen om op de hoogte te raken van de 

regels?; 

- Kan men de regels overzien?; 

- Zijn de regels zo geformuleerd dat de doelgroep ze makkelijk kan begrijpen?; 

-  Zijn er twijfels over de toepasbaarheid van de regels?; 

-  Is de doelgroep in staat om de regelgeving te begrijpen?; 

-  Wordt er van de doelgroep niet ten onrechte een bepaalde (technische of juridische) 

deskundigheid vereist om de regels te kunnen begrijpen?; 

- Is het voor de doelgroep voldoende duidelijk waarop de regels van toepassing zijn?;  

- Is het voor de doelgroep duidelijk welke regel van toepassing is?  

 

De antwoorden op deze vragen vormen een beeld van de zwakte of de sterkte van deze 

dimensie. Dit kreeg achteraf zijn weerslag in het nalevingsprofiel.
676

 In het nalevingsprofiel 

kon afgelezen worden welke gedragsmotieven (dimensies) overtreding bevorderend werken 

en welke eerder naleving stimuleren. Zo kon bijvoorbeeld blijken dat onbekendheid en 

                                                           
673 CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 

2010, 18. 
674 CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 

2010, 19. 
675 C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van 

regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 
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676 CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 
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onduidelijkheid van regels overtreding bevorderend werken. Wanneer uit de vragenlijst bleek 

dat de bevraagde regelgeving onvoldoende gekend en duidelijk was, kon dit in zulks geval 

een probleem opleveren voor de handhaving. De kerndimensies, dit zijn de dimensies die 

bepalend zijn voor het nalevingsgedrag, konden per overtreding verschillen.
677

 Wanneer 

kennis van een bepaalde regelgeving dus in verband kan gebracht worden met de naleving 

van deze regelnaleving, betekent dit nog niet dat kennis ook bepalend zal zijn voor alle 

verschillende preventie-instrumenten die door de wetgever en de verzekeraar gebruikt worden 

in het kader van aansprakelijkheidsverzekeringen. Het is ook niet de bedoeling om hier na te 

gaan voor welke preventie-instrumenten kennis wel en voor welke kennis niet bevorderend is 

voor regelnaleving. Mijn onderzoek vertrekt namelijk niet vanuit de veronderstelling dat 

kennis van het preventie-instrumenten de naleving ervan kan bevorderen, maar wel vanuit de 

stelling dat zonder kennis van het preventie-instrument een rationele afweging tussen kosten 

en baten niet mogelijk is en dus het instrument geen bijkomend motief kan vormen om zich 

zorgvuldig te gedragen.  

Wanneer de rationele-keuze benadering echter in zijn geheel wordt verworpen, zal 

preventie via de algemene voorwaarden echter nooit mogelijk zijn, ongeacht het 

aanwezigheid van kennis. In dit verband is het van belang te wijzen op de andere dimensies 

die in de Tafel van Elf werden gehanteerd. Het betreft: (T2) Kosten/Baten van naleving, (T3) 

Mate van acceptatie, (T4) Normgetrouwheid van de doelgroep, (T5) Niet-overheidscontrole 

(maatschappelijke controle), (T6) Meldingskans, (T7) Controlekans, (T8) Detectiekans, (T9) 

Selectiviteit, (T10) Sanctiekans en (T11) Sanctie- ernst. Het is duidelijk dat in de Tafel van 11 

zowel instrumentele factoren
678

 als normatieve factoren
679

 betrokken werden. Hieruit kon 

afgeleid worden dat de makers van de Tafel van Elf ervan uitgingen dat ook instrumentele 

factoren een invloed kunnen uitoefenen op de regelnaleving of regelovertreding. Opnieuw 

was de vraag welke dimensies bepalend zijn voor regelnaleving afhankelijk van de soort 

overtreding.
680

 Het belang van de dimensie bleek daarnaast ook af te hangen van welke 

subgroep van de samenleving men voor zich heeft.
681

  

 

                                                           
677 CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 

2010, 34. 
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680 CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig instrument, Utrecht, 
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202. De Tafel van Elf werd evenwel bekritiseerd.
682

 De belangrijkste kritiek in het kader 

van mijn onderzoek, betreft het feit dat in de vragenlijst van de Tafel van Elf slechts beperkt 

aandacht schonk aan de invloed van legitimiteit op normnaleving. Dit zou niet in verhouding 

staan met het gewicht dat aan deze factor in de literatuur en het empirisch onderzoek wordt 

toegekend.
683

 Rekening houdend met de nieuwe literatuur en het empirisch onderzoek sinds 

de invoering van de Tafel van Elf, werd deze in 2016 vervangen door het 

Interventiekompas
684

. Het Interventiekompas biedt opnieuw een zicht op de motieven waarom 

mensen zich onttrekken aan regels of deze naleven, maar werd aangepast aan de laatste 

inzichten in de gedragswetenschap. Waar de Tafel van Elf inzicht gaf in het rationele gedrag 

van doelgroepen, dus het gedrag waar mensen bewust bij nadenken, gaat het 

Interventiekompas verder en biedt het naast rationeel gedrag ook een kijk op onbewust 

gedrag.
685

 Nochtans blijken ook binnen dit instrument instrumentele factoren niet volledig 

afgeschreven. Factoren waarmee in het Interventiekompas rekening gehouden wordt zijn: 

kennis; risicobewustzijn; beweegreden; gemak en gewoonte; omgeving; regel & regelsteller; 

toezichthouder; pakkans en straf & beloning. Uit deze opsomming blijkt dat instrumentele 

factoren zoals pakkans en straf & beloning nog steeds geacht worden van belang te zijn voor 

de inschatting van regelnaleving of regelovertreding.  

 

§ 3. Wanneer verzekeraars het moreel risico niet trachten te beheersen stijgt het 

ongevalsrisico  

 

203. De stelling dat instrumentele factoren geen invloed hebben op regelnaleving, lijkt 

verder ook weerlegd te worden door de vaststelling dat empirisch onderzoek aantoont dat een 

gebrek aan controle van het moreel risico
686

 door verzekeraars tot een stijging van het 

ongevalsrisico leidt. Zo bleek uit een aantal studies dat in Duitsland, waar verzekeraars ten 

gevolge van premieregulering onvoldoende prikkels hadden om het moreel risico behoorlijk 

te controleren, het aantal dodelijke verkeersongevallen ceteris paribus hoger lag dan in het 

Verenigd Koninkrijk. In het VK hadden verzekeraars namelijk betere prikkels om het moreel 

risico behoorlijk te controleren, ten gevolge van de afwezigheid van dergelijke regulering en 

                                                           
682 Zie: C. BILLIET, L. DEBEN en K. VAN AEKEN, “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van 

regelgeving” in P. POPELIER, Heldere handhaving: naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en 
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683 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3.  
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686 Zie hieromtrent: Deel I, Hoofdstuk I en Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 3.  
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sterkere concurrentie op de verzekeringsmarkt
687

 Ook Shavell wees er reeds op dat bij een 

ongecontroleerd moreel risico men verzekeringen beter zou verbieden omdat een toename van 

het ongevalsrisico het gevolg zou kunnen zijn.
688

 De effectiviteit van de invoering van een 

eigen risico voor het beheersen van het moreel risico, werd nog niet aangetoond in empirisch 

onderzoek. 

 

204. Uit een aantal studies is verder gebleken dat verzekeraars in de precontractuele fase 

wel degelijk op basis van objectieve risico-elementen trachten het risico in te schatten en de 

premie overeenkomstig te bepalen
689

, maar dat vervolgens het door de verzekering gecreëerde 

moreel risico tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst niet meer wordt 

gecontroleerd.
690

 Of de verzekeraar ook effectief zal overgaan tot sanctionering van het 

moreel risico op basis van de preventie-instrumenten in de polis, nadat het schadegeval zich 

heeft voorgedaan, zal afhangen van de kosten die gepaard gaan met het onderzoek dat de 

verzekeraar zal moeten verrichten om na te gaan of de verzekerde gedaan of juist nagelaten 

heeft wat van hem verwacht mocht worden. Volgens Faure en van Boom kan verwacht 

worden dat verzekeraars de kosten van dergelijk onderzoek afzetten tegen de te verwachten 

opbrengsten, door minder of geen prestatie meer te moeten uitkeren. Dit zal er volgens hen 

toe leiden dat de verzekeraar alleen bij substantiële schadebedragen dergelijk onderzoek zal 

doen en bij kleinere bedragen zonder nader onderzoek tot uitkering zal overgaan.
691

 

205. Zowel ten aanzien van het verkeersrisico
692

 als met betrekking tot medische 

aansprakelijkheid
693

 en bestuurdersaansprakelijkheid
694

 bleek dat een te passieve houding van 

verzekeraars om het moreel risico in te dijken, het ongevalsrisico doet toenemen.
695

 De 

bestudeerde studies bieden, volgens Faure en van Boom, minstens steun voor de stelling dat 
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W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 305-340. 
688 S. SHAVELL, “The judgement proof problem”, International review of law and economics 1986, 45-58.  
689 T. BAKER EN S.J. GRIFFITH, “Predicting corporate governance risk: evidence from the directors & officers liability 

insurance market”, University of Chicago Law Review 2007, 487-544. 
690 M. FAURE en R. VAN DEN BERGH, Objectieve aansprakelijkheid, verplichte verzekering en veiligheidsregulering, 

Antwerpen, Muklu, 1989, 308-330.  
691 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 326-327. 
692 A. COHEN en R. DEHEIJA, “The effect of automobile insurance and accident liability laws on traffic fatalities”, J. of L. 

en Ecs 2004, 357-393. 
693 M. FAURE en R. VAN DEN BERGH, “Compulsory insurance for professional liability”, Geneva papers on risk and 

insurance 1989, 308-330.  
694 T. BAKER en S.J. GRIFFITHS, “Predicting corporate governance risk: evidence from the directors & officers liability 

insurance market”, University of Chicago Law review 2007, 487-544.  
695 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 
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verzekeraars hun taak bij de controle van verzekerde risico’s op het terrein van 

aansprakelijkheidsverzekeringen serieus dienen te nemen gelet op de taak die hen, vooral 

onder de verplichte verzekering wat betreft de maatschappelijke veiligheid, is toegewezen.
696

  

206. De aanpak van verzekeraars inzake preventie via de algemene voorwaarden is 

gebaseerd op de rationele keuze theorie. Uit het feit dat deze onderzoeken toch minstens 

gedeeltelijk steun bieden voor de effectiviteit van deze preventie-instrumenten, kan afgeleid 

worden dat de rationele keuzetheorie niet volledig kan afgeschreven worden.  

 

AFDELING 3. BESLUIT  

 

207. Er kan in de eerste plaats besloten worden dat het feit dat kennis van een regel/sanctie 

(eventueel vervat in een preventie-instrument) niet noodzakelijk is voor de naleving van deze 

regel, niet betekent dat de kennis van het preventie-instrument niet noodzakelijk is voor de 

doeltreffendheid van dat instrument. De kennis bij de verzekerde van de sancties, en 

beloningen die de verzekeraar/wetgever hecht aan de (niet-)nakoming van concrete 

verplichtingen/verboden en van de nadelige gevolgen (beloningen) die de 

verzekeraar/wetgever hecht aan het zich (niet)voordoen van een schadegeval, is wel degelijk 

noodzakelijk opdat deze een (bijkomend) motief kunnen vormen voor de verzekerde om een 

concrete verplichting na te leven of zich in het algemeen zorgvuldig of schade-vermijdend te 

gedragen. Dit volgt uit het feit dat de wetgever en verzekeraar zich baseren op de rationele 

keuzetheorie bij het hanteren van deze preventie-instrumenten. De verzekeraar en de wetgever 

gaan er namelijk vanuit dat de verzekerde de voor- en nadelen van zorgvuldig handelen zal 

afwegen in zijn gedrag. Om deze afweging echter te kunnen maken moet de verzekerde wel 

op de hoogte zijn van deze voor- en nadelen. Deze theorie veronderstelt dus dat de persoon 

wiens gedrag men wil beïnvloeden de preventie-instrumenten kennen. Wanneer dit niet het 

geval is, kunnen deze preventie-instrumenten geen meerwaarde bieden op het vlak van 

preventie. Rekening houdend met het effect dat sanctionerende preventie-instrumenten 

hebben op de bescherming van de verzekerde, zou zulke vaststelling twijfels kunnen doen 

rijzen over het nut van deze instrumenten.  

 Wanneer instrumentele factoren evenwel nooit kunnen leiden tot gedragsverandering, 

zullen preventie-instrumenten nooit aanleiding kunnen geven tot zorgvuldig gedrag, ongeacht 

                                                           
696 M. FAURE en W.H. VAN BOOM, “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in verzekeringsrecht- en economie” in 

W.H. VAN BOOM, I. GIESEN en A.J. VERHEIJ (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 

gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 330. 
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de kennis hiervan bij de verzekerde. Omwille van deze reden was het belangrijk om na te 

gaan of instrumentele factoren hun belang behouden in empirisch onderzoek naar 

regelnaleving. Wanneer dit namelijk niet het geval zou zijn, kunnen preventie-instrumenten 

nooit een meerwaarde bieden op het vlak van preventie, ongeacht de aanwezigheid van 

kennis. In zulk geval zou het onderzoek naar de kennis van preventie-instrumentengeen 

meerwaarde bieden gezien de ondoeltreffendheid van preventie-instrumenten dan reeds zou 

vaststaan. Uit onderzoek is gebleken dat naast instrumentele factoren ook normatieve en 

sociale factoren een belangrijk effect hebben op regelnaleving. Toch wordt in onderzoek 

bevestigd dat instrumentele factoren hun belang blijven behouden. Dit impliceert enkel 

dat het koppelen van voordelen aan de naleving van verplichtingen en het koppelen van 

nadelen aan de niet-naleving of aan schadegevallen in het algemeen, mogelijks niet voldoende 

is om het gewenste gedrag te verkrijgen. Gezien het belang van instrumentele factoren niet 

kan afgeschreven worden, blijft het nuttig om de kennis van preventie-instrumenten te 

onderzoeken. Bovendien doen deze onderzoeken geen afbreuk aan de vaststelling dat kennis 

van de preventie-instrumenten noodzakelijk is voor de doeltreffendheid van dat instrument.  

 

HOOFDSTUK II. HOE IS HET GESTELD MET DE JURIDISCHE/FINANCIËLE 

KENNIS VAN DE BURGER?  

 

208. Nu het belang van kennis van preventie-instrumenten is aangetoond voor de 

beoordeling van de doeltreffendheid van die preventie-instrumenten, rijst de vraag hoe het 

gesteld is met de kennis van verzekerde van deze preventie-instrumenten. Hiertoe wordt eerst 

een overzicht gegeven van het bestaande empirisch onderzoek naar de algemene of specifieke 

juridische kennis van burgers. Vervolgens wordt ingegaan op het onderzoek naar de kennis 

van de bevolking inzake verzekeringen en het verzekeringsrecht. Deze literatuurstudie staat in 

het teken van een eigen empirisch onderzoek naar de kennis van verzekerden van de 

preventie-instrumenten in de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen.  

AFDELING 1. LITERATUURSTUDIE 

 

Onderafdeling 1.  Algemeen  
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209. De burger wordt geacht de wet te kennen.
697

 Dit adagium vormt uiteraard een fictie.
698

 

Deze kennisveronderstelling lijkt echter meer een argument om de verantwoordelijkheid dat 

de inhoud van de wetten niet goed is bekendgemaakt, te voorkomen.
699

 Het is namelijk een 

onmogelijke opdracht voor de burger om alle mogelijke wetten te kennen. Uit het KOL-

onderzoek (Knowledge and opinion about law) is in het verleden reeds gebleken dat het slecht 

gesteld was met de kennis van wetgeving bij de bevolking.
700

 Wat de algemene publieke 

juridische kennis betreft, bleek uit verschillende onderzoeken dat zelfs de vraag welk orgaan 

wetten maakt door de overgrote meerderheid van de bevolking niet (correct) kon beantwoord 

worden.
701

 Uit een ander onderzoek naar de kennis en opvattingen van de burgers van de 

Nederlandse Grondwet bleek dan weer dat 94% van de mensen de Grondwet zeer belangrijk 

vindt, maar dat 84% van de mensen de inhoud van de Grondwet niet of nauwelijks kende.
702

 

Ook uit onderzoeken naar de kennis van specifieke wetgeving bleek dat de kennis bij de 

doelgroep zeer zwak was. Zo bleek uit een onderzoek naar de kennis van de Suicide Act van 

1961 dat slechts 16% van de bevraagden wist dat een zelfmoordpoging geen misdrijf meer 

was.
703

 Uit een studie naar de Noorse Huismeidenwet bleek dat huismeiden en hun 

werkgevers, namelijk de huisvrouwen, zowel weinig bewust waren van het bestaan van de 

wet als van de inhoud ervan.
704

 Gelijkaardige resultaten verschenen in een andere studie over 

de werkuren en vakantiedagen van landarbeiders. Slechts 33% van de werkgevers en 11% van 

de werknemers wisten dat het niet-naleven van de wet werd gesanctioneerd met een boete.
705

  

Ook in onze hedendaagse maatschappij, die nochtans gekenmerkt wordt door de 

democratisering van het internet en mondige burgers, blijkt de magere kennis van het recht uit 

empirische studies. Zo bleek in Nederland de kennis van de Algemene Wet Gelijke 
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Behandeling erg beperkt.
706

 Ook uit een onderzoek van Wintersteiger in het Verenigd 

Koninkrijk bleek dat de meeste mensen effectieve kennis missen van hun rechten en veel 

mensen hun rechten verkeerd interpreteren of begrijpen.
707

 In deze beperkte studie die drie 

rechtsdomeinen betrof, had 59% van de respondenten kennis van hun rechten. De correcte 

antwoorden die de respondenten gaven waren slechts een beetje hoger dan ze zouden geweest 

zijn wanneer ze het resultaat zouden zijn van puur geluk.
708

  

 

210. Zowel in de literatuur
709

 als in empirisch onderzoek worden verschillende variabelen 

naar voor geschoven die leiden tot significante verschillen inzake het niveau van wetskennis. 

Uit het KOL-onderzoek (Knowledge and opinion about law) bleek dat vrouwen minder 

kennis hebben van de wet en gelijkaardige onderwerpen dan mannen. Deze verschillen leken 

echter wel te verdwijnen in groepen met jonge leeftijd, met grotere verstedelijking, met 

verhoogd sociaal en opleidingsniveau en in recentere studies.
710

 Ook leeftijd zou een invloed 

hebben op het kennisniveau. Jongere mensen zouden meer kennis hebben van de wet dan 

oudere mensen.
711

 Verder zouden ook opleidingsgraad en professionele status gelinkt zijn met 

kennis.
712

 Het kennisniveau blijkt verder ook erg te verschillen per rechtsdomein.
713

 Zo bleek 

uit een studie in Kopenhagen dat bepaalde delen van het strafrecht wel tot de algemene kennis 

behoren.
714

 Uit de studie van Wintersteiger bleek dan weer dat wat het consumentenrecht 

betreft slechts 34% van de respondenten correcte antwoorden kon geven op gewone 

consumentenscenario’s.
715

 Ook nieuwe wetgeving blijkt een smallere basis in de 
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belevingswereld van bevraagden te hebben dan de in de traditie gegroeide wetgeving.
716

 Tot 

slot bleek de ingeschatte eigen kennis dan weer geen goede voorspeller voor de werkelijke 

kennis.
717

  

 

211. Het is dus duidelijk dat de loutere publicatie van de wetgeving niet automatisch 

betekent dat de bevolking de wet ook kent.
718

 Een wet kan enkel gedragsbeïnvloedend werken 

wanneer degenen voor wie de wet bedoeld is, weten van de wet, de wet willen gebruiken en 

ook in staat zijn dat te doen.
719

 Hiertoe dient de wet toegankelijk te zijn.
720

 Opdat wetgeving 

gedragsverandering kan teweeg brengen, dient wetgeving aan een aantal kwaliteitsvereisten te 

voldoen. Belangrijke elementen van behoorlijke regelgeving zijn noodzakelijkheid, 

uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid (effectiviteit en 

efficiëntie), subsidiariteit en evenredigheid, onderlinge afstemming, eenvoud, duidelijkheid en 

toegankelijkheid.
721

 

Onderafdeling 2.  Kennis op het vlak van verzekeringen 

 

212. Kennis inzake verzekeringen veronderstelt niet alleen kennis van de toepasselijke 

wetgeving maar ook van de inhoud van de verzekeringspolis. Hoewel een contractspartij, 

anders dan bij wetgeving het geval is, de rechten en plichten in het contract moet aanvaarden 

opdat ze afdwingbaar zouden zijn, stelt zich ook hier de vraag naar het kennisniveau. Men kan 

zich namelijk afvragen of de contractspartij steeds het contract, met inbegrip van de algemene 

voorwaarden, zal lezen.
722

 Verzekeringsnemers die een verzekeringscontract sluiten, moeten 

aangeven de algemene voorwaarden aanvaard te hebben. De vraag stelt zich of 

verzekeringnemers de algemene voorwaarden wel lezen.
723
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213. Kennis van verzekeringen kadert in de eerste plaats in het groter geheel van financiële 

geletterdheid. De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) 

definieert financiële geletterdheid als “een combinatie van bewustzijn, kennis vaardigheden, 

attitudes en gedrag noodzakelijk om financiële beslissingen te nemen en uiteindelijk het 

individuele welzijn te verhogen”.
724

 Financiële geletterdheid betreft dus een combinatie van 

kennis, gedrag en attitude.
725

 Gezien verzekeringen financiële producten zijn, valt kennis 

omtrent verzekeringen dus ook onder deze financiële kennis en dus onder financiële 

geletterdheid. 

Vanaf het midden van de jaren 2000 werden wereldwijd studies uitgevoerd naar de 

financiële geletterdheid van de bevolking. Deze studies gaven aan dat er een wijdverspreid 

gebrek is aan het begrip van financiële basisconcepten.
726

 Uit recente studies blijkt het 

kennisniveau nog steeds problematisch.  

Zo werden in de eerste plaats enkele internationaal vergelijkende studies uitgevoerd 

naar financiële geletterdheid. Ik ga hier enkel in op de meest recente grootschalige studies. De 

OESO voltrok in de eerste plaats in 2016 een internationaal vergelijkend onderzoek naar 

financiële geletterdheid.
727

 In totaal werden in 30 landen/economieën
728

 51,650 volwassenen 

tussen 18 en 79 jaar werden bevraagd aan de hand van dezelfde vragen. In de vragenlijst 

werden evenwel geen vragen over verzekeringen opgenomen. Uit de survey bleek dat het 

algemene niveau van financiële geletterdheid, met inbegrip van financiële kennis, gedrag en 

attitudes, laag is. Het gemiddelde niveau van financiële kennis gaf aan dat er ruimte is voor 

verbetering. 56% van de volwassenen in de deelnemende landen behaalde een score van 

minstens 5 op 7, vergeleken met een gemiddelde van 63% in OESO landen. In België 

behaalden 60% een score van minstens 5 op 7. Deze resultaten geven aan dat vele 

volwassenen over de hele wereld nog steeds niet in staat zijn een minimumscore te behalen 

inzake financiële kennis. De scores waren significant lager bij vrouwen dan bij mannen. De 

respondenten konden hun kennisniveau goed inschatten. Verder werden ook positieve 
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correlaties vastgesteld tussen financiële kennis en doelen voorop stellen en tussen financiële 

kennis en pensioenplannen. Uit een andere studie uitgevoerd door de OESO is gebleken dat 

15-jarige Vlaamse leerlingen hoger scoren inzake financiële geletterdheid dan het gemiddelde 

van 15 OESO-landen die aan de PISA-test hebben deelgenomen in 2015. Jongens en meisjes 

scoorden even goed. Uit de test bleek ook dat 12% van de deelnemende leerlingen niet 

beschikt over een basisniveau dat volgens de OESO vereist om toekomstgerichte financiële 

beslissingen te kunnen nemen.
729

  

In november 2016 voerde Allianz ook een online survey uit bij 1000 mensen in 10 

West-Europese landen
730

 inzake de financiële geletterdheid, gemeten a.d.h.v. de kennis van 

fundamentele concepten voor het maken van financiële beslissingen.
731

 Opnieuw werden geen 

vragen omtrent verzekeringen betrokken. Vragen omtrent inflatie en rentevoet werden beter 

beantwoord dan vragen omtrent risico’s. Slechts minder dan 50% van de bevraagden kon deze 

correct beantwoorden. Vele bevraagden beantwoordde deze vraag met ‘weet ik niet’. Dit zou 

wijzen op nog een dieper gebrek aan kennis dan fout antwoorden.
732

 In eerdere studies is 

reeds gebleken dat mannen beter scoren dan vrouwen als het gaat om financiële 

geletterdheid.
733

 In de Allianz-survey werd dit bevestigd, hoewel de verschillen erg varieerden 

per land. In België bleek bij het beantwoorden van de vragen omtrent risico’s de verschillen 

tussen mannen en vrouwen zelfs het grootst. Voor de genderverschillen in de Allianz-survey 

wordt het gebrek aan vertrouwen in de eigen financiële kennis bij vrouwen als reden 

aangegeven voor het vaker aanduiden van het ‘ik weet het niet’ antwoord. Verder bleken 

respondenten met een hogere opleiding over een betere financiële kennis te beschikken. 

Respondenten jonger dan 35 bleken dan weer de vragen minder goed te kunnen beantwoorden 

dan oudere respondenten. Als mogelijke verklaring wordt de onervarenheid met financiële 

producten gegeven. Van de respondenten uit België kon 52% de 5 basis vragen correct 

beantwoorden. Hiermee scoorde België gemiddeld. Tot slot werd in de studie vastgesteld dat 

mensen met een betere financiële kennis ook betere financiële beslissingen konden maken, en 

dit ongeacht hun opleidingsniveau. Algemeen kon geconcludeerd worden dat de financiële 

geletterdheid niet verbeterd was ten opzichte van eerder onderzoek.  
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https://projectm-online.com/app/uploads/Allianz-international-pensions-financial-literacy-2017-report.pdf
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De financiële geletterdheid van de Belgen werd ook in een nationale studie 

onderzocht. Zo voerde Wikifin in januari 2015, via het onderzoeksbureau TNS, een 

onderzoek uit a.d.h.v. telefonische interviews bij 2072 Belgen, representatief voor regio, 

geslacht en leeftijd.
734

 De vragenlijst bevatte zowel vragen om te peilen naar de financiële 

kennis, het financieel gedrag en de financiële attitudes van de bevraagden. De vragenlijst 

bevatte evenwel geen specifieke vragen omtrent verzekeringen. Wat de financiële kennis 

betreft, behaalden 50% van de respondenten een hoge score van minstens 5 op 7. Het betreft 7 

vragen die opgesteld werden door de OESO. De OESO gaf zelf aan dat een score van 5 op 7 

een minimale score is om te besluiten tot een aanwezige basiskennis.
735

 Wikifin spreekt 

evenwel van een ‘hoge score’. Mannen scoorden duidelijk beter dan vrouwen. Respondenten 

tussen 18 en 29 jaar en 70-plussers scoorden minder goed dan respondenten tussen 30 en 69 

jaar. Verder werd de eigen financiële kennis ten opzichte van andere volwassenen in België 

vaak fout ingeschat. Tot slot bleek uit de studie dat er slechts een zwakke samenhang was 

tussen financiële kennis enerzijds en financieel gedrag en attitudes anderzijds. Omwille van 

deze reden geeft Wikifin mee te blijven inzetten op de drie componenten.  

 

214. Bepaalde studies omtrent financiële geletterdheid bevatten evenwel ook vragen over 

verzekeringen. Zo voerde Argenta bank- en verzekeringsgroep in 2013 een financiële 

kennistest uit bij 800 jongeren tussen 15 en 23 jaar.
736

 49% van de bevraagden was gebuisd op 

de test. Jongeren ouder dan 18 jaar scoorden beter dan minderjarigen. Hoger opgeleiden 

behaalden ook een beter resultaat. Meisjes behaalde betere resultaten dan jongens. Vlaamse 

jongeren scoorden tot slot beter dan Waalse jongeren. Er werden vragen opgenomen in de 

survey omtrent de brandverzekering, de familiale verzekering en de autoverzekering. De 

kennis van de brandverzekering en de familiale verzekering bleek relatief goed. Wat de 

autoverzekering betrof kon maar 44% correct aangeven dat het een verplichte verzekering 

betreft. 

 Ook andere verzekeraars namen reeds initiatieven om de kennis van Belgen na te gaan 

over verzekeringen. Zo kon in een rondvraag bij 2104 respondenten in opdracht van 

verzekeraar Generali slechts 25% van de bevraagden correct aangeven wat een tak 23 

verzekering is, namelijk een levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen. Slechts 

                                                           
734 http://www.hypoconnect.be/sites/default/files/resultaten-onderzoek-financieel-gedrag-en-attitudes-in-belgie-2015.pdf  
735 http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-

Competencies.pdf (p16) 
736https://www.argenta.be/portalserver/content/atom/contentRepository/content/Belgische%20jongeren%20gebuisd%20op%

20financi%C3%ABle%20kennistest%20van%20Argenta.pdf?id=34026990-e565-4ac7-b344-1d191afc846f  

http://www.hypoconnect.be/sites/default/files/resultaten-onderzoek-financieel-gedrag-en-attitudes-in-belgie-2015.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-Competencies.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-Competencies.pdf
https://www.argenta.be/portalserver/content/atom/contentRepository/content/Belgische%20jongeren%20gebuisd%20op%20financi%C3%ABle%20kennistest%20van%20Argenta.pdf?id=34026990-e565-4ac7-b344-1d191afc846f
https://www.argenta.be/portalserver/content/atom/contentRepository/content/Belgische%20jongeren%20gebuisd%20op%20financi%C3%ABle%20kennistest%20van%20Argenta.pdf?id=34026990-e565-4ac7-b344-1d191afc846f
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10% van de bevraagden die aangaf vertrouwd te zijn met deze verzekering, kon de voordelen 

van een Tak 23-verzekering opnoemen.
737

  

Ook De Tijd liet in 2012 een ‘geldtest’ uitvoeren en betrok daarin een vraag over 

verzekeringen.
738

 Zo werd de vraag gesteld welke verzekering verplicht is, de familiale 

verzekering, de brandverzekering, de levensverzekering of de verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid auto. Er namen 1003 Belgen tussen 18 en 65 jaar aan deel. De gemiddelde 

score bedroeg 4,6 op 10. Deze score vormde geen verbetering ten opzichte van 2008. Er kon 

niet achterhaald worden hoe de verzekeringsvraag beantwoord werd. In 2016 werd de 

‘geldtest’ opnieuw uitgevoerd.
739

 De resultaten hiervan konden niet teruggevonden worden.  

Verder werden consument ook bevraagd naar hun zelf ingeschatte kennis van hun 

verzekeringspolissen in een studie van Brocom, een organisatie die de distributie van 

verzekeringen via makelaars promoot. Uit deze studie bleek dat 73% niet zo zeker was dat hij 

de kleine lettertjes van zijn verzekeringen kent. Daarnaast gaf 89% van de respondenten aan 

gerust te zijn over zijn verzekeringen. Consumenten hebben dus vertrouwen in hun 

verzekering maar ontbreken inzicht.
740

 

Tot slot verrichten ook enkele studenten aan de HoGent reeds onderzoek naar de 

kennis met betrekking tot verzekeringen. In een onderzoek in 2014 naar aanleiding van een 

bachelor-proef waarin 289 leerlingen uit het secundair onderwijs tussen 17 en 22 jaar oud uit 

zes scholen werden bevraagd omtrent hun kennis inzake verzekeringen, bleek dat 52% van de 

bevraagden correct kon aangeven wat een franchise was.
741

 Verder dacht 64% van de 

bevraagden onterecht dat de brandverzekering wettelijk verplicht was en 20% van de 

bevraagden gaf onterecht aan dat de familiale verzekering een wettelijk verplichte verzekering 

betreft. 82% wist wel dat de autoverzekering wettelijk verplicht wordt. In het kader van een 

masterproef werd het kennisniveau van de polisvoorwaarden van de familiale verzekering 

getest bij 422 respondenten die bereikt werden via diverse elektronische platvormen.
742

 Uit 

deze studie uit 2013 bleek dat 50% van de bevraagden een correct idee had van de hoogte van 

de premie voor deze verzekering. 37% van de respondenten had een realistisch beeld van de 

hoogte van de franchise of vrijstelling. Het feit dat de schade aan derden veroorzaakt door een 

huisdier gedekt wordt in deze polis, bleek goed gekend. Een grote meerderheid van de 
                                                           
737 file:///C:/Users/CHenskens/Downloads/PB%20tak%2023%20beleggingsverzekering%20-

%20onbekend%20is%20onbemind.pdf  
738 http://www.tijd.be/dossier/wvhg_geldtest/Hoe-geldwijs-bent-u-Doe-de-test/9256134  
739 http://www.tijd.be/netto/dossier/wvhg2016/Lopen-uw-geldzaken-gesmeerd-Doe-de-test/9742078  
740 http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/73-%-van-belgen-kent-details-van-verzekeringen-niet/article-column-

680207.html  
741http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Onderzoek%20bij%20jongeren%20naar%20hun%20kennis%20van%20verz

ekeringen.pdf  
742 http://zakenkantoorverduyn.be/wp-content/uploads/2013/09/Masterproef-BA-priv%C3%A9-leven.pdf  

file:///C:/Users/CHenskens/Downloads/PB%20tak%2023%20beleggingsverzekering%20-%20onbekend%20is%20onbemind.pdf
file:///C:/Users/CHenskens/Downloads/PB%20tak%2023%20beleggingsverzekering%20-%20onbekend%20is%20onbemind.pdf
http://www.tijd.be/dossier/wvhg_geldtest/Hoe-geldwijs-bent-u-Doe-de-test/9256134
http://www.tijd.be/netto/dossier/wvhg2016/Lopen-uw-geldzaken-gesmeerd-Doe-de-test/9742078
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/73-procent-van-belgen-kent-details-van-verzekeringen-niet/article-column-680207.html
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/73-procent-van-belgen-kent-details-van-verzekeringen-niet/article-column-680207.html
http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Onderzoek%20bij%20jongeren%20naar%20hun%20kennis%20van%20verzekeringen.pdf
http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Onderzoek%20bij%20jongeren%20naar%20hun%20kennis%20van%20verzekeringen.pdf
http://zakenkantoorverduyn.be/wp-content/uploads/2013/09/Masterproef-BA-priv%C3%A9-leven.pdf
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respondenten denkt evenwel onterecht dat eigen schade ook vergoed wordt door de familiale 

verzekeraar. Tot slot wist de meerderheid van de respondenten niet dat de schade aan derden 

veroorzaakt door studerende kinderen die op kot verblijven, ook gedekt wordt.  

 

215. Naast het onderzoek naar de kennis van verzekeringen in eigen land, werden ook in 

Nederland reeds studies uitgevoerd hieromtrent. Zo werd in 2014, in opdracht van 

Pricewise
743

, een online kwantitatief onderzoek gevoerd naar de kennis die consumenten 

hebben van de zorg- en autoverzekering in het algemeen en hun eigen verzekering in het 

bijzonder.
744

 De vragenlijst werd door 1034 respondenten, van 18 tot 70 jaar uit de 

consumentenpanel van onderzoeksbureau Motivaction, ingevuld. De resultaten geven aan dat 

11% niet wist of zijn auto of de auto waar hij meestal mee rijdt, verzekerd is. 13% kon ook 

niet aangeven bij welke verzekeraar zijn wagen verzekerd is. Bovendien was 39% van de 

respondenten zich niet bewust van het feit dat de BA Auto de schade aan anderen dekt. 81% 

van de bevraagden wist correct aan te geven dat deze verzekering wettelijk verplicht is. De 

ondervraagden bleken wel redelijk goed in staat om de verschillen tussen verschillende 

soorten autoverzekeringen aan te duiden. Wat de zorgverzekering betrof, kon 58% van de 

respondenten niet aangeven wat voor zorgverzekering hij heeft.
745

 Verder bleek dat de 

respondenten nauwelijks hun polis nakijken op wijzigingen. 49% gaf aan erop te vertrouwen 

dat de polis een goede dekking bood. 30% gaf toe door de bomen het bos niet meer te zien. 

24% gaf aan hier niet in geïnteresseerd te zijn.
746

 Ook in een gelijkaardige studie in 2016, 

uitgevoerd door onderzoeksbureau CG Selecties in opdracht van Pricewise, bleek 40% niet te 

weten wat voor soort basispolis zorgverzekering hij heeft en scoorden Nederlanders een 

gemiddelde score van 5,6 op vragen omtrent de inhoud van de polis.
747

  

 Daarnaast heeft verzekeraar Univé Verzekeringen ook enkele onderzoeken laten 

uitvoeren omtrent de kennis inzake autoverzekeringen. Uit een studie uit 2016, uitgevoerd 

door Onderzoeksbureau GfK, bleek dat 8% van de respondenten (jongeren tussen 17 en 24 

jaar) niet weten hoe de eigen auto verzekerd is.
748

 Uit een andere studie, uitgevoerd door het 

studiebureau Multiscope in 2014, bleek dat Nederlandse consumenten zich niet goed bewust 

zijn van de voorwaarden van de autoverzekering.
749

  

                                                           
743 Een onafhankelijke vergelijkingssite in Nederland voor o.a. verzekeringen: https://www.pricewise.nl/over-pricewise/  
744 https://www.pricewise.nl/blog/wp-content/uploads/2015/03/Motivaction-rapportage-onderzoek-auto.pdf  
745 http://www.ad.nl/gezond/kennis-van-nederlander-over-zorgverzekering-scoort-mager-zesje~a4855ec8/  
746 https://www.motivaction.nl/kennisplatform/in-de-media/helft-verzekerden-bekijkt-polis-niet  
747 https://www.pricewise.nl/blog/zorgonderzoek-2016/  
748 https://www.unive.nl/binaries/content/assets/pdfs/algemeen/vervoer/onderzoek-jonge-bestuurders.pdf  
749 https://www.unive.nl/actueel/Nederlander-weet-weinig-over-eigen-autoverzekering; 

http://www.managersonline.nl/nieuws/14498/nederlander-weet-weinig-over-eigen-autoverzekering.html  

https://www.pricewise.nl/over-pricewise/
https://www.pricewise.nl/blog/wp-content/uploads/2015/03/Motivaction-rapportage-onderzoek-auto.pdf
http://www.ad.nl/gezond/kennis-van-nederlander-over-zorgverzekering-scoort-mager-zesje~a4855ec8/
https://www.motivaction.nl/kennisplatform/in-de-media/helft-verzekerden-bekijkt-polis-niet
https://www.pricewise.nl/blog/zorgonderzoek-2016/
https://www.unive.nl/binaries/content/assets/pdfs/algemeen/vervoer/onderzoek-jonge-bestuurders.pdf
https://www.unive.nl/actueel/Nederlander-weet-weinig-over-eigen-autoverzekering
http://www.managersonline.nl/nieuws/14498/nederlander-weet-weinig-over-eigen-autoverzekering.html
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216. Er kan besloten worden dat de onderzoeken omtrent financiële geletterdheid aantonen 

dat deze vandaag nog steeds laag is. België doet het gemiddeld tegenover andere landen, maar 

een groot deel van de Belgen blijkt nog steeds geen financiële basiskennis te hebben. Mannen 

doen het systematisch beter dan vrouwen. Dit blijkt evenwel niet het geval te zijn op jonge 

leeftijd. Bij jongeren is er geen verschil tussen de kennis van meisjes en jongens of doen 

meisjes het zelf beter dan jongens. Verder blijkt een hoge opleidingsgraad positief 

gecorreleerd te zijn aan financiële kennis. Tot slot werd vastgesteld dat jongeren de vragen 

minder goed beantwoorden dan oudere respondenten. Of financiële kennis ook effectief leidt 

tot het nemen van betere financiële beslissingen, lijkt voorwerp van discussie. In de studies 

van de OESO en Allianz werd wel een positieve correlatie vastgesteld. In de studie van 

Wikifin werd erop gewezen dat de correlatie tussen financiële kennis en financieel gedrag en 

attitudes erg zwak is.  

 De studies naar de kennis inzake verzekeringen bevatten zelden vragen omtrent de 

kennis van de polisvoorwaarden. Inzake het onderzoek naar de kennis inzake preventie-

instrumenten in de polis is dit evenwel van belang. Over het algemeen wijzen de resultaten 

van de het bestaande onderzoek wel op een ondermaatse kennis inzake verzekeringen. 

 

AFDELING 2. ENQUÊTE NAAR DE KENNIS VAN DE VERZEKERINGNEMER 

VAN DE PREVENTIE-INSTRUMENTEN IN DE WAM-VERZEKERING  

 

Onderafdeling 1.  Research design  

 

217. Hiervoor werd reeds aangetoond dat kennis van de preventie-instrumenten bij de 

verzekerde een noodzakelijke voorwaarde vormt opdat deze instrumenten een bijkomend 

motief kunnen vormen om zich zorgvuldig te gedragen. In dit kader is het dus interessant om 

te testen hoe het gesteld is met de betreffende kennis van de verzekerde. De 

deelonderzoeksvraag, die beantwoord tracht te worden met dit empirisch onderzoek is dus de 

volgende: “In welke mate hebben verzekeringnemers kennis van de preventie-instrumenten in 

de polisvoorwaarden van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen?”. Ter 

beantwoording van deze onderzoeksvraag werd een enquête uitgevoerd met o.a. vragen m.b.t. 

de aanwezige preventie-instrumenten in de WAM-verzekering.
750

 Het betreft een cross-

                                                           
750 Voor de uitvoering van de enquête werd beroep gedaan op de hulp van het onderzoeksbureau M.A.S. 
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sectionele studie waarbij de aandacht uitgaat naar de kennis van de verzekeringnemer op het 

ogenblik van de afname van de enquête.
751

 Het was niet de bedoeling om veranderingen in de 

tijd te meten of causale verbanden te zoeken. Dit deel van het empirisch onderzoek betreft een 

beschrijvend onderzoek waarbij het waarnemen en het beschrijven van een deel van de sociale 

werkelijkheid centraal staat.
752

 Het onderzoek beoogt verder louter observationeel te zijn.
753

  

Bijkomend werden in de enquête vragen gesteld omtrent de informatieoverdracht van 

de algemene voorwaarden en vragen omtrent de achtergrondgegevens van de respondenten. 

Op basis van de antwoorden op deze vragen konden vergelijkingsgroepen worden gevormd 

om te kijken of er significante verschillen waar te nemen zijn op het vlak van de wijze waarop 

ze de kennisvragen hebben ingevuld. Een verschil is significant als de kans dat het gevonden 

resultaat aan toeval te wijten is, kleiner is dan 5% (p < 0,05). Met andere woorden, er is 95% 

zekerheid dat het in de steekproef gevonden verschil, ook in realiteit (dus in de populatie) een 

verschil betreft. Bijkomend wordt met dit empirisch onderzoek dus een antwoord gezocht op 

volgende deelonderzoeksvraag: “Welke variabelen duiden op significante verschillen inzake 

de kennis bij de verzekeringnemer van de preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden van 

de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen?”. De vergelijkingsgroepen 

werden enerzijds bepaald op basis van de literatuurstudie. Op basis van de resultaten van de 

literatuurstudie werd gekeken of er verschillen zijn in kennis naargelang geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau. Verder werden enkele bijkomende indeling gemaakt die interessant zijn 

voor deze specifieke onderzoeksvraag. Zo werd gekeken naar verschillen in kennis 

naargelang aangegeven vooraf bestaande kennis, ervaring met schadegevallen, de 

verzekeringsmaatschappij waarbij men de polis afsloot, het tijdsverloop sinds het afsluiten 

van de polis, het beroep op een verzekeringstussenpersoon, het ontvangen van de algemene 

voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, het al dan niet gewezen zijn op de 

belangrijkste punten van polis en het al dan niet gelezen hebben van de algemene 

voorwaarden. Ook dit deel van het empirisch onderzoek beoogt louter beschrijvend te zijn. Er 

werden geen causale verbanden gezocht tussen de gehanteerde variabelen en het 

kennisniveau. Er werd enkel beschreven welke variabelen significante verschillen aantonen in 

kennis van de preventie-instrumenten. Het beantwoorden van deze deelonderzoeksvraag staat 

in functie van de tweede deelonderzoeksvraag van dit proefschrift “Kunnen preventie-

instrumenten doeltreffend zijn”. 
                                                           
751 J. VAN DER PLIGT en M. BLANKERS, Survey-onderzoek. De meting van attitudes en gedrag, Den Haag, Boom 

Lemma, 2013, 102-106.  
752 P. GEURTS, Van probleem naar onderzoek, Bussem, Coutinho, 1999, 29-36.  
753 J. VAN DER PLIGT en M. BLANKERS, Survey-onderzoek. De meting van attitudes en gedrag, Den Haag, Boom 

Lemma, 2013, 98.  
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§ 1. Data-verzamelingsmethode  

 

218. De respondenten werden getest op hun kennis van de polisvoorwaarden aan de hand 

van een vragenlijst met kennisvragen. Ze werden per e-mail gecontacteerd met de uitnodiging 

om deel te nemen aan een online enquête.
754

 Er werd gebruik gemaakt van een online enquête 

rekening houdend met de grootte van de steekproef
755

, de aanwezige middelen en het 

tijdsbestek.
756

 Deze methode biedt het voordeel dat de bevraagde de vraag rustig kon lezen en 

eventueel herlezen. Dit is zeker van belang wanneer keuzes moeten gemaakt worden tussen 

bepaalde stellingen of antwoordmogelijkheden. Gezien de moeilijkheidsgraad van de 

vragen
757

, was dit zeker een voordeel. Nadelig is eventueel dat er geen directe interactie 

mogelijk is tussen bevraagde en de interviewer. Er kan dus geen verduidelijking gevraagd 

worden. Dit werd verholpen door de vragen op een zo eenvoudig mogelijke wijze te 

formuleren.
758

 Verder kan de afwezigheid van de interviewer het risico inhouden dat de 

bevraagde zijn polis opzoekt tijdens het beantwoorden van de vragen of opzoekingen doet via 

het internet. Dit werd echter vermeden door enkele waarborgen in de survey op te nemen. Zo 

werd de bevraagde enkel de mogelijkheid gelaten om slechts eenmaal aan de survey te starten. 

Het was niet mogelijk om de survey gedeeltelijk te beantwoorden en het overige vragen een 

andere keer in te vullen. De bevraagde had ook niet de mogelijkheid om terug te keren naar 

vorige vragen om eventueel tips uit te halen voor het beantwoorden van volgende vragen. Er 

werd niet geopteerd voor een tijdslimiet. De respondenten onder tijdsdruk zetten, kan 

namelijk een negatieve invloed uitoefenen op het rustig beantwoorden van de vragen en houdt 

het risico in dat sneller gekozen zou worden voor de “ik weet het niet”-categorie.
759

 In de 

introductie bij de enquête werd tot slot aangezet tot een eerlijke beantwoording van de vragen 

en werd erop gehamerd dat er geen goede of slechte antwoorden zijn in functie van het 

onderzoek.  

                                                           
754 In de e-mail werd niet vermeld waar de enquête precies over ging. Dit werd pas duidelijk bij het openen van de enquête. 

Dit om te vermijden dat de bevraagden hun autopolis erbij zouden nemen om de enquête in te vullen. Zie bijlage I voor de e-

mail waarmee de respondenten uitgenodigd werden om deel te nemen aan de enquête. Zie bijlage II voor de enquête zelf.  
755 Zie §4 van deze Onderafdeling.  
756 D. HEERWEGH, Surveyonderzoek middels het internet. Een exploratie van het terrein, Leuven, Departement Sociologie, 

afdeling voor dataverzameling en analyse, 2001.  
757 Zie §5, B, 2 van deze Onderafdeling.  
758 In overleg met het onderzoeksbureau M.A.S. werden de vragen zo eenvoudig mogelijk opgesteld zonder afbreuk te doen 

aan de juridische correctheid ervan. Er werd bijkomend een pretest uitgevoerd om de eventuele onduidelijkheden weg te 

werken. 
759 Bij het afsluiten van de enquête werd vastgesteld dat 86,8% van de bevraagden minder dan 15 minuten nodig had om de 

vragenlijst in te vullen. 8,2% vulde de enquête in tussen 15 en 20 minuten. Gezien de lengte en de moeilijkheidsgraad van de 

enquête lijkt het dus onwaarschijnlijk dat de bevraagden de tijd hebben genomen om opzoekingen te doen. 
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§ 2. Keuze type aansprakelijkheidsverzekering  

 

219. De beste manier om na te gaan of verzekerden al dan niet kennis hebben van de 

preventie-elementen in hun contract, is deze kennis effectief te testen. Aangezien zowel de 

middelen als de tijd ontbraken om de kennis van verzekerden voor elke mogelijke 

aansprakelijkheidsverzekering te testen, moest een keuze gemaakt worden voor een bepaald 

type aansprakelijkheidsverzekering.  

In de eerste plaats was het belangrijk dat voor een verzekeringscontract gekozen werd 

waarin voldoende preventie-elementen terug te vinden zijn. Verder was het ook zinvol om te 

kiezen voor een verzekering die wijdverspreid is. Enerzijds om praktische redenen, aangezien 

dit het mogelijk maakt zoveel mogelijk respondenten te bereiken om de vragenlijst in te 

vullen. Anderzijds is een wijdverspreide verzekering interessant omdat zo conclusies kunnen 

getrokken worden voor een brede groep verzekeringsconsumenten. Een verzekering met 

betrekking tot een bepaalde nichemarkt zou dit moeilijker maken. Omwille van bovenstaande 

redenen werd gekozen voor de verplichte BA verzekering inzake motorrijtuigen.
760

 Het 

betreft in de eerste plaats een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Voor elke wagen die 

zich op de openbare weg begeeft, dient een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering 

aangegaan te worden. Dit type van aansprakelijkheidsverzekering is dus vanzelfsprekend 

wijdverspreid. Verder gaat de wetgever er ook vanuit dat de verzekeringsconsument van een 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering op een grotere bescherming mag rekenen. Zo werd 

in het KB van 14 december 1992
761

 een modelovereenkomst opgenomen die automatisch deel 

uitmaakt van deze verzekeringspolis.
762

 Deze modelovereenkomst is van dwingend recht ten 

voordele van de verzekeringnemer en verzekerde, hetgeen impliceert dat er enkel van 

afgeweken kan worden ten voordele van deze partijen.
763

 De aanwezigheid van deze 

modelpolis maakt het mogelijk om een groot aantal respondenten te bereiken die onderhevig 

zijn aan dezelfde polisvoorwaarden en eenduidig dienen te antwoorden op de kennisvragen. 

Anderzijds kunnen ook tal van preventie-instrumenten teruggevonden worden in dit type van 

                                                           
760 Eerst werd gekozen voor de gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Uit een gesprek met een grote verzekeraar is echter 

gebleken dat gezinsaansprakelijkheidsverzekeraars weinig inzetten op preventie. WAM-verzekeraars, daarentegen, zijn wel 

meer bezig met preventie en gedragsbeïnvloeding.  
761 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, BS 3 februari 1993.  
762 Zie art. 1, eerste lid KB 14 december 1992. 
763 Art. 1, tweede lid KB 14 december 1992. 
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polissen. Denk bijvoorbeeld aan de bonus-malusregeling en de verhaalsgronden voor de 

verzekeraar. De vragen in de enquête werden opgesteld vanuit deze modelovereenkomst.  

 

§ 3. Populatie  

 

220. De onderzochte populatie betreft personen die met een auto rijden waarvoor zij zelf 

een autoverzekering hebben afgesloten. Enkel verzekeringnemers werden dus geviseerd en 

niet alle verzekerden, die geen verzekeringnemer zijn. De verzekeringnemer is de 

contractspartij van de verzekeraar in de verzekeringsovereenkomst. Hij is dus degene die de 

verzekeringsovereenkomst sluit met de verzekeraar. De verzekerde is degene die door de 

verzekering is gedekt tegen vermogensschade.
764

 Niet elke verzekerde is ook de 

verzekeringnemer. Oorspronkelijk werd ervoor gekozen om alle verzekerden te bevragen, met 

inbegrip van de verzekerden die niet de verzekeringnemer zijn. Op basis van de gesprekken 

met de experts uit de verzekeringssector en rekening houdend met de resultaten van de pretest 

werd gekozen om de onderzochte populatie te beperken tot verzekeringnemers van de 

verplichte BA verzekering inzake motorrijtuigen.  

Volgende argumenten dienden zich aan om de onderzoekspopulatie te beperken. In de 

eerste plaats zijn de verzekerden, die niet de verzekeringnemer zijn, meestal niet de 

rechtstreekse ontvangers van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis. Uiteraard is 

het ook van belang dat zij zich zorgvuldig gedragen in het verkeer en zullen bepaalde 

polisbedingen ook gevolgen voor hen ressorteren. Er kan evenwel getwijfeld worden of de 

preventie-instrumenten via de algemene voorwaarden de verzekerde die niet de 

verzekeringnemer is bereiken, gezien de verzekerde het contract niet zelf sluit en dus geen 

zicht heeft op de inhoud van de polis. Verder sorteren verschillende preventie-instrumenten 

enkel effecten voor de verzekeringnemer en niet voor de verzekerde. Hierbij valt te denken 

aan de premieverminderingen of -vermeerderingen bij risicoverzwaring of 

risicoverminderingen en aan de opzeg na schadegeval. Bovendien is het moeilijk, zo niet 

onmogelijk, om vragen te stellen die een eenduidig antwoord vereisen van alle verzekerden. 

Vooral verzekerden die met een leasingwagen rijden kunnen in dit opzicht aanleiding geven 

tot problemen. Zo worden er tussen de werknemer en de werkgever vaak onderling afspraken 

gemaakt die verschillen van bedrijf tot bedrijf. De werkgever kan bijvoorbeeld in bijkomende 

uitsluitingen voorzien naast de uitsluitingen van de verzekeraar. Deze kunnen voor extra 

                                                           
764 Art. 3, 17°, a) Verzekeringswet 2014.  
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verwarring zorgen bij het beantwoorden van de vragen. Enkel verzekerden met een 

leasingwagen uit de enquête weren vormde geen adequate oplossing, aangezien de categorie 

‘verzekerden’ dan erg beperkt zou worden. De betreffende vragen zouden dan ingevuld 

worden door een veel kleinere groep dan de groep ‘verzekerden’ werkelijk groot is. Op die 

manier zou er geen representatieve vergelijking kunnen uitgevoerd worden tussen de kennis 

van de verzekerden die geen verzekeringnemers zijn en de verzekerden die wel 

verzekeringnemers zijn. Bovendien doen er zich niet uitsluitend problemen voor met 

werknemers die met een leasingwagen rijden. Wanneer een persoon wordt bevraagd die zich 

er niet van bewust is dat hij/zij regelmatig met een leasingwagen van een werknemer rijdt 

(bijvoorbeeld gezinslid), gelden dezelfde bezwaren. Verder weten verzekerden die de 

verzekeringspolis niet zelf hebben gesloten vaak niet welke dekkingen er allemaal werden 

gesloten voor het voertuig waar ze mee rijden. Dit werd ook bevestigd in het bestaand 

empirisch onderzoek naar de kennis inzake verzekeringen.
765

 Dit kan verwarring veroorzaken. 

Uit de pretest is gebleken dat mensen zelf soms niet zeker weten of ze verzekeringnemer of 

verzekerde zijn. Omwille van deze reden werd in de selectievraag om deel te nemen aan de 

enquête geen melding gemaakt van de begrippen ‘verzekeringnemer’ of ‘verzekerde’, maar 

werd gevraagd of de bevraagde met een auto rijdt waarvoor zelf een autoverzekering werd 

afgesloten.
766

 Om te garanderen dat enkel verzekeringnemers de vragenlijst zouden invullen 

werden respondenten die “neen” of “ik weet het niet (meer)” antwoordden op deze vraag uit 

de enquête geweerd. Bovenstaande bezwaren werden tot slot ook aangehaald door enkele 

experts uit de verzekeringssector waarbij de enquête werd afgetoetst vóór dat deze werd 

uitgestuurd.
767

  

 

§ 4. Steekproef  

 

221. Onder de steekproef verstaan we ‘de bevraagde personen die deel uitmaken van de 

populatie en die dus aan de criteria van de populatie beantwoorden’. De steekproef maakt het 

mogelijk om op basis van de antwoorden van een klein gedeelte van de populatie uitspraken 

te kunnen doen die gelden voor de gehele populatie.
768

 Het steekproefkader van dit onderzoek 

bestond uit de databank van het onderzoeksbureau M.A.S. Het betreft een online panel met 

                                                           
765 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
766 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, Onderafdeling 3, §5.  
767 De enquête werd afgetoetst bij een directielid van een grote verzekeraar en met een directielid van Assuralia.  
768 J. VAN DER PLIGT en M. BLANKERS, Survey-onderzoek. De meting van attitudes en gedrag, Den Haag, Boom 

Lemma, 2013, 113. 
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150 000 panelleden verspreid over heel België. Dit panel werd samengesteld door gebruik te 

maken van een mix van rekruteringskanalen, zoals off - en online recruitment, via member get 

member...enz. en wordt continu ge-updatet.  

 

222. De nauwkeurigheid van de resultaten is afhankelijk van de steekproefgrootte. Des te 

groter de steekproef is, des te nauwkeuriger het resultaat zal zijn. Omwille van verschillende 

factoren werd gekozen voor een steekproefgrootte van 1000 bevraagde personen.
769

 Ten 

eerste wordt, rekening houdend met een betrouwbaarheidsinterval van 95%, de maximale 

afwijking kleiner naarmate de steekproef groter wordt. Bij een steekproefgrootte van 1000 

bevraagde personen en een betrouwbaarheidsinterval van 95% bedraagt de maximale 

afwijking 3,10%. Verder zal, zoals gezegd, bij een grote steekproef de nauwkeurigheid ook 

groter zijn. Tot slot is het belangrijk dat de steekproef groot genoeg is, om nauwkeurige 

uitspraken te kunnen doen over significante subgroepen. Zoals hierboven reeds werd 

aangegeven, was het namelijk de bedoeling om een vergelijking te kunnen maken in het 

beantwoorden van o.a. de kennisvragen tussen verschillende subgroepen. De nauwkeurigheid 

zal bij deze subgroepen iets kleiner zijn gezien de kleinere sample size waarop ze betrekking 

hebben. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken voor bepaalde subgroepen, dient de 

steekproef dus voldoende groot te zijn.  

 

223. De representativiteit van de steekproef werd als volgt gegarandeerd. De uitnodiging 

per e-mail om deel te nemen aan de vragenlijst werd at random verstuurd naar personen uit de 

databank van het onderzoeksbureau M.A.S. De (non-)respons werd doorheen het veldwerk 

opgevolgd door werknemers van M.A.S. zodanig dat de groep respondenten die de vragenlijst 

ingevuld terugstuurden representatief is ten opzichte van de Vlaamse en Nederlandstalige 

Brusselse populatie op het vlak van geslacht, leeftijd, woonplaats en diploma. Indien tijdens 

de loop van het veldwerk bleek dat sommige groepen van respondenten verhoudingsgewijs 

minder meewerkten aan het onderzoek en dus een hogere non-respons vertonen, werd hierop 

bijgestuurd door bijkomende uitnodigingen te verzenden. Dit was voornamelijk het geval 

voor personen in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar, alsook voor personen woonachtig in de 

provincie West-Vlaanderen. In totaal werden 10.218 uitnodigingen om aan het onderzoek deel 

te nemen verstuurd. Deze groep vormt de bruto steekproef. Van deze 10.218 personen zijn er 

                                                           
769 Zie J. BILLIET, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: Ontwerp en dataverzameling, Leuven, Acco, 1990, 

128-130; J. BILLIET en H. WAEGE, Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 

Antwerpen, Standaard uitgeverij, 2001, 198-202. 
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2.044 personen ook effectief naar de vragenlijst gegaan. Dit geeft een bruto-responsgraad van 

20,0%. Het zijn deze personen die de gerealiseerde steekproef uitmaken.  

 

Tabel 1: Overzicht socio-demografische gegevens enquête

 

  

Om representatief te zijn, moet de gerealiseerde steekproef een weerspiegeling vormen 

van de populatie. Aangezien er geen socio-demografische gegevens beschikbaar zijn van de 

populatie ‘verzekeringnemers van de BA autoverzekering in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest’, kan niet worden nagegaan of de respondenten die ‘ja’ antwoordde op 

de selectievraag een weerspiegeling vormen van de populatie verzekeringnemers van de BA 

Auto. Er kan wel gecontroleerd worden of de gerealiseerde steekproef, bestaande uit de 

personen die na uitnodiging effectief naar de vragenlijst gegaan zijn, een weerspiegeling 

vormen van de Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse bevolking. De gerealiseerde 

steekproef is representatief voor de Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse bevolking op vlak 

van woonplaats, leeftijd, geslacht en diploma.  

 In de eerste plaats is de gerealiseerde steekproef representatief voor geslacht. Uit Tabel 

1, dat een overzicht bevat van de socio-demografische gegevens, blijkt dat de gerealiseerde 

steekproef uit 46% mannen en 54% vrouwen bestaat. Hieronder kan u de statistieken bekijken 

betreffende de verdeling van mannen en vrouwen in Vlaanderen en Nederlandstalig 
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Brussel.
770

 Het aandeel van de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

wordt aan de hand van taalbarometers geschat op 10 tot 15%. Voor de berekening van de 

populatiecijfers wordt er van uitgegaan dat 12,5% van de Brusselaars Nederlands spreekt. 

Hun geringe aandeel heeft echter geen invloed op de verhouding mannen / vrouwen, resp. 

49% / 51%. Er werd niet gewogen op de parameter geslacht, omdat dit het aantal subgroepen 

zodanig zou vergroten dat het aantal respondenten per subgroep te klein zou worden, met (te) 

grote wegingscoëfficiënten tot gevolg. Bovendien kende de steekproef reeds een goede 

verdeling naar geslacht.  

 

Tabel 2: Verdeling van gerealiseerde steekproef naar geslacht  

Geslacht 
Vlaanderen Brussel Totaal 

N % N % N % 

Mannen 2 557 750 49,0% 55 113 48,1% 2 612 863 49,0% 

Vrouwen 2 663 123 51,0% 59 400 51,9% 2 722 523 51,0% 

Totaal 5 220 873 100,0% 114 513 100,0% 5 335 386 100,0% 

 

 Voor diploma zijn geen populatiecijfers beschikbaar. Omwille van deze reden kon ook 

geen weging worden uitgevoerd. De verdeling van 57% van de respondenten met een 

middelbaar diploma en 43% met een hoger diploma in de gerealiseerde steekproef, is evenwel 

goed.
771

 

 Aangezien de verdeling inzake woonplaats en leeftijd in de gerealiseerde steekproef 

wel sterk afwijkt van de populatie, werd deze steekproef wel gewogen op woonplaats en 

leeftijd. Een weging houdt in dat elke respondent een gewicht krijgt toegekend al naargelang 

hij/zij tot een socio-demografische groep behoort die onder- of oververtegenwoordigd is in de 

gerealiseerde steekproef ten aanzien van de populatie. Concreet wordt de wegingscoëfficiënt 

berekend door de verhouding in de populatie te delen door de verhouding in de steekproef. 

Een wegingscoëfficiënt van ‘1’ wil zeggen dat de betreffende groep respondenten in de 

steekproef in eenzelfde verhouding voorkomen als in de populatie. Idealiter is een 

wegingscoëfficiënt kleiner dan 2,5 zodanig dat de invloed van al te kleine groepen 

respondenten niet té sterk doorweegt in de resultaten. Immers, hoe kleiner een subgroep in de 

steekproef is, des te groter is het individuele gewicht dat de personen in de betreffende 

subgroep zullen hebben na weging. Hierdoor stijgt de kans dat de antwoorden van deze 

personen de resultaten zullen vertekenen. Aangezien er weinig respondenten waren met als 

                                                           
770 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/bestat2/  
771 Dit wordt bevestigd door onderzoeksbureau M.A.S op basis van hun jarenlange ervaring. 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/bestat2/
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woonplaats het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook weinig respondenten in de 

leeftijdscategorie 75 jaar of ouder, werd beslist hen niet op te nemen in de berekening van de 

wegingscoëfficiënten (hun wegingscoëfficiënt zou immers veel te groot zijn). Middels 

toekenning van wegingscoëfficiënt ‘1’ zijn zij echter wel in de steekproef en zo ook in de 

resultaten vertegenwoordigd. In tabel 2 en tabel 3 wordt de verhouding naar woonplaats en 

leeftijd weergegeven voor respectievelijk de populatie en de steekproef. In tabel 4 zijn 

vervolgens de wegingscoëfficiënten opgenomen die hieruit volgen. Zo kan bijvoorbeeld 

worden afgelezen dat respondenten van 45 tot 54 jaar woonachtig in Antwerpen 

oververtegenwoordigd zijn in de steekproef: zij maken immers 5,7% uit van de populatie 

t.o.v. 8,0% in de steekproef. Hun wegingscoëfficiënt bedraagt 0,7 (=5,7/8,0), zijnde minder 

dan 1, waardoor de antwoorden van de respondenten in deze subgroep iets minder gewicht 

zullen hebben in de resultaten. Omgekeerd, kan worden vastgesteld dat respondenten tussen 

65 en 74 jaar uit West-Vlaanderen ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, aangezien zij 

slechts 1,7% uitmaken ten opzichte van 2,9% in de populatie. Zij dienen aldus meer gewicht 

te krijgen in de resultaten, hetgeen wordt bereikt door hun een wegingscoëfficiënt van 1,7 toe 

te kennen (=2,9/1,7). 

Tabel 3: Verdeling van de populatie naar leeftijd en woonplaats 

Verdeling in de populatie 

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-

Vlaanderen 18-34 

jaar 

0,083 0,038 0,067 0,049 0,050 

35-44 

jaar 

0,051 0,024 0,043 0,032 0,031 

45-54 

jaar 

0,057 0,029 0,047 0,036 0,037 

55-64 

jaar 

0,051 0,027 0,041 0,032 0,035 

65-74 

jaar 

0,038 0,019 0,031 0,023 0,029 

 

Tabel 4: Verdeling van de gerealiseerde steekproef naar leeftijd en woonplaats 

Verdeling in de steekproef 

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-

Vlaanderen 18-34 

jaar 

0,074 0,035 0,064 0,051 0,051 

35-44 

jaar 

0,063 0,026 0,047 0,040 0,037 

45-54 

jaar 

0,080 0,026 0,072 0,051 0,052 

55-64 

jaar 

0,035 0,014 0,031 0,023 0,026 

65-74 

jaar 

0,030 0,011 0,027 0,019 0,017 
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Tabel 5: Wegingscoëfficiënten 

Wegingscoëfficiënten 

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-

Vlaanderen 18-34 

jaar 

1,1208558 1,0810583 1,0486801 0,9664689 0,9841548 

35-44 

jaar 

0,8075350 0,9543718 0,9186892 0,8055204 0,8320601 

45-54 

jaar 

0,7165412 1,1257246 0,6514172 0,7065564 0,7246791 

55-64 

jaar 

1,4681925 1,9735404 1,3435735 1,3837241 1,3440083 

65-74 

jaar 

1,2646597 1,6260531 1,1465571 1,2252224 1,6662480 

 

224. In het kader van dit onderzoek zijn enkel de resultaten relevant van de respondenten 

die op de selectievraag (vraag 1) van de enquête positief geantwoord hebben en hiermee te 

kennen gaven met een wagen te rijden waarvoor ze zelf een autoverzekering hebben gesloten. 

In de loop van de enquête vielen 213 personen af door vroegtijdig met het beantwoorden van 

de vragenlijst te stoppen. De netto responsgraad bedraagt dus 15,7%. Bovendien antwoordden 

533 personen “neen” of “ik weet het niet” op de selectievraag waardoor zij de rest van de 

vragenlijst niet konden invullen. Uiteindelijk werden 1073 vragenlijsten volledig ingevuld en 

teruggestuurd. Het zijn dan ook enkel de gewogen resultaten van deze personen die verder 

gerapporteerd zullen worden.  

  

§ 5. Vragenlijst  

 

A. Duidelijke en begrijpelijke opstelling 

 

225. De vragen werden, in samenspraak met het onderzoeksbureau M.A.S.
772

, zo eenvoudig 

mogelijk geformuleerd, zonder afbreuk te doen aan de juridische correctheid. Ook de 

antwoordcategorieën zijn op dezelfde wijze opgesteld. Er werd voornamelijk gewerkt met 

vaste antwoordcategorieën. Slechts tweemaal werd een open vraag gesteld. Zo werd in de 

eerste plaats gevraagd bij welke verzekeringsmaatschappij de bevraagde een autoverzekering 

heeft afgesloten. Er werden verschillende opties weergegeven. Indien de 

verzekeringsmaatschappij van de bevraagde niet tussen de verschillende opties stond, kon 

deze aangegeven om welke verzekeringsmaatschappij het gaat. Verder werd de vraag gesteld 

of de bevraagde meent over een beter inzicht inzake de autoverzekering te beschikken 

                                                           
772 De inhoud van de vragenlijst werd volledig zelf opgesteld. Om te garanderen dat de vragenlijst begrijpelijk zou zijn voor 

alle bevraagden gaf M.A.S. feedback inzake duidelijkheid en verstaanbaarheid. Op basis van deze feedback werd de 

vragenlijst aangepast.  
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omwille van een beroep of opleiding. Indien de respondent ‘ja’ antwoordde op deze vraag 

moest hij aangegeven om welk beroep of opleiding het gaat. Wanneer er meerdere 

antwoordmogelijkheden zijn, werd dit aangegeven in de vraagstelling. Voor de meerderheid 

van de vragen werd er steeds voorzien in de drie antwoordmogelijkheden: “Ja”, “Neen” en “Ik 

weet het niet”. Er werd geopteerd voor het incorporeren van een antwoordcategorie ‘ik weet 

het niet’ om te vermijden dat respondenten die het antwoord niet weten, zouden gokken. Voor 

de lay-out van de vragenlijst werd beroep gedaan op de expertise van het onderzoeksbureau 

M.A.S. Deze lay-out beoogde eenvoudig, logisch en duidelijk te zijn.  

Om de verstaanbaarheid van de vragenlijst de garanderen is enerzijds ondersteuning 

geboden door het onderzoeksbureau M.A.S. Anderzijds werd de vragenlijst ook besproken 

met enkele experten uit de verzekeringssector.
773

 Deze laatste gaven feedback op het vlak van 

inhoudelijke correctheid en gaven hun inzicht omtrent de verstaanbaarheid van de enquête 

voor verzekerden/verzekeringnemers. In één van de gesprekken werd gewezen op de 

moeilijkheid om zowel verzekerden, die geen verzekeringnemer zijn als verzekeringnemers te 

bevragen a.d.h.v. deze vragenlijst. Tot slot werd de vragenlijst uitgetest in een pretest in de 

vorm van een verstaanbaarheids- en interpretatieonderzoek. Hierin werd ook nagegaan in 

welke mate de vragenlijst resultaatsgericht is. Deze pretest bestond uit een aantal face-to-face 

interviews met niet-experten, uitgevoerd door het onderzoeksbureau M.A.S. Hierin werden 

een aantal respondenten geïnterviewd aan de hand van het ontwerp van de vragenlijst alsof dit 

reële interviews zouden zijn. Vervolgens werd dit met de respondenten besproken. Dit moest 

toelaten te achterhalen waar zich eventuele onduidelijkheden situeerden.  

Uit de pretest bleek dat de vragen in de enquête over het algemeen moeilijk werden 

bevonden. De geïnterviewden gaven aan dat dit niet steeds lag aan de vraagstelling maar 

vooral te maken had met de materie. Waar werd aangegeven dat de vraag moeilijk was of niet 

begrepen werd, zijn aanpassingen doorgevoerd. Zo werd de vraag met betrekking tot wie de 

verzekerde personen zijn in de polis BA Auto verwijderd. De omvang van de dekking werd 

namelijk reeds bevraagd in een andere vraag, zodat het preventie-instrument ‘uitsluitingen’ 

reeds aan bod kwam. Vooral de vragen met betrekking tot de schadebeperkingsplicht en de 

reddingskosten werden moeilijk bevonden. In de oorspronkelijke vraagstelling werden geen 

voorbeelden gegeven. Om de vraag te verduidelijken, werden voorbeelden toegevoegd in de 

definitieve vragenlijst. Verder werden nog enkele onduidelijkheden i.v.m. bepaald 

woordgebruik weggewerkt. Tot slot bleek uit de pretest dat zowel het bevragen van de 

                                                           
773 De vragenlijst werd in een vroeg stadium (juli en december 2015) voorgelegd aan een directielid van een grote 

verzekeraar en een directielid van Assuralia.  
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verzekerden, die geen verzekeringnemer zijn als de verzekeringnemers aanleiding gaf tot 

moeilijkheden. Deze bevinding gaf, samen met de hiervoor aangegeven argumenten
774

, 

aanleiding tot het beperken van de populatie tot de verzekeringnemers van een BA 

autoverzekering.  

 

B. Inhoudelijke onderverdelingen 

 

226. Er werd gekozen voor een gestandaardiseerde vragenlijst. In de eerste plaats werd de 

selectie-vraag “rijdt u met een auto waarvoor u zelf een autoverzekering heeft gesloten?” 

gesteld, om vast te stellen of de bevraagde deel uitmaakt van de onderzoekspopulatie. Indien 

het antwoord negatief was of indien de respondent de antwoordcategorie “ik weet het niet” 

aanduidde, moet de rest van de vragenlijst niet meer worden ingevuld. Vervolgens werd 

afgetoetst welke verzekeringen de respondent heeft gesloten met betrekking tot de wagen 

waar hij (meestal) mee rijdt. Deze vraag werd voornamelijk gesteld om de verzekeringnemer 

er attent op te maken dat aan de auto meerdere verzekeringen verbonden kunnen zijn. Dit om 

bij het verder beantwoorden van de vragenlijst, waarbij de vragen uitsluitend focussen op de 

BA Auto, vergissingen te vermijden. Daarnaast geeft de antwoordcategorie “ik weet het niet” 

toch ook een inzicht in de basiskennis van de verzekeringnemer omtrent de door hem 

afgesloten polissen. Verder kan de enquête ingedeeld worden in vier groepen van vragen. 

Deze groepen werden in de enquête onderscheiden van elkaar met behulp van een inleidende 

zin.  

De eerste groep betreft vragen omtrent de informatieoverdracht van de algemene 

voorwaarden. Deze antwoorden zeggen enerzijds iets over de informatieverlening aan de 

verzekeringnemer bij het sluiten van een verzekering. Anderzijds kunnen deze antwoorden 

gekruist worden met de antwoorden op de kennisvragen en eventueel zo correlaties 

blootleggen tussen beiden.  

Een tweede en grootste groep vragen test de kennis van de bevraagde in verband met 

een bepaald preventie-element in de autoverzekeringspolis.  

De derde groep vragen betreft enkele meningsvragen in verband met het vertrouwen in 

verzekeringsmaatschappijen.  

                                                           
774 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §3.  
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De vragenlijst werd afgesloten met enkele achtergrondvragen, dewelke de 

mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar significante verschillen tussen verschillende 

subgroepen.  

Omwille van de leesbaarheid en de logica van de volgorde, werd soms van deze 

opsplitsing tussen de vier groepen afgeweken. Zo werden bijvoorbeeld de achtergrondvragen 

over hoe lang geleden de respondent zijn of haar laatste autoverzekering gesloten heeft en bij 

welke verzekeringsmaatschappij, bij de vragen naar kennisname van de algemene 

voorwaarden geplaatst. Hieronder wordt voor elke vraag uit de vier groepen een 

verantwoording gegeven waarom deze in de enquête werd opgenomen.  

 

1. Vragen inzake informatieverstrekking 

 

227. In de eerste plaats werden dus enkele vragen gesteld in verband met de kennisname 

van de algemene voorwaarden bij de verzekeringspolis. Vooreerst werd gepolst of en op 

welke wijze de verzekeringnemer kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden 

bij de verzekeringspolis. De respondenten konden één of meerdere van deze 

antwoordmogelijkheden aanduiden: “De verzekeringstussenpersoon heeft u de algemene 

voorwaarden van uw autoverzekering: persoonlijk afgegeven; bezorgd met de post; 

toegestuurd per e-mail; verwezen naar de website van de verzekeringsmaatschappij; niet 

bezorgd of verwezen of ik weet het niet (meer)”. De vraag werd onder meer opgenomen om 

een zicht te krijgen op de informatiepraktijken van verzekeraars en 

verzekeringstussenpersonen. Daarnaast kan nagegaan worden of er een verschil bestaat in 

kennis van de polisvoorwaarden tussen respondenten die de polisvoorwaarden wel gekregen 

hebben, of er naar verwezen zijn en de respondenten die ze noch gekregen hebben, noch 

ernaar verwezen zijn of die het niet (meer) weten. Dezelfde argumentatie geldt voor vraag 8 

waarin gevraagd werd of de respondent gewezen is op de belangrijkste punten van de 

autoverzekering. Tot slot werd gepolst of de respondenten de algemene voorwaarden gelezen 

hebben. Een positief antwoord werd bovendien gedifferentieerd naargelang het ogenblik en de 

volledigheid van het lezen. Wanneer zou blijken dat de verzekeringnemer de algemene 

voorwaarden niet leest, kan men zich de vraag stellen of preventie via de algemene 

voorwaarden wel mogelijk is. Indien echter zou blijken dat de algemene voorwaarden niet 

gelezen worden maar de inhoud toch goed gekend is, dan kan men besluiten dat de kennis 

verspreid wordt via andere kanalen. Ook het ogenblik van het lezen van de voorwaarden is 
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interessant. Indien deze niet gelezen worden bij het afsluiten van de polis maar na het 

schadegeval, is het moeilijk om te verantwoorden dat zij ex ante kunnen aanzetten tot 

zorgvuldig gedrag.  

 

2. Vragen inzake kennis 

 

228. Een tweede en grootste categorie van vragen betreft de kennisvragen. Hoewel de 

tweede en derde vraag in de enquête niet onder de tussentitel met kennisvragen stonden 

gegroepeerd, omwille van redenen van overzichtelijkheid en verstaanbaarheid, zeggen zij 

uiteraard ook iets over de kennis van de respondenten. Zo geeft de “ik weet het niet” categorie 

in de tweede vraag aan of verzekeringnemers al dan niet op de hoogte zijn van de soort 

verzekeringen die zij sloten met betrekking tot hun wagen. De derde vraag in verband met het 

al dan niet verplichte karakter van bepaalde verzekeringen gerelateerd aan de wagen, betreft 

uiteraard ook een kennisvraag.  

De overige kennisvragen kunnen teruggevonden worden onder vraag 10 tot en met 27. 

Het betreft telkens andere preventie-instrumenten die terug te vinden zijn in de 

verzekeringswetgeving en/of de verzekeringspolis. Hieronder wordt een overzicht gegeven 

van de verschillende preventie-instrumenten die teruggevonden kunnen worden in de BA 

Auto en de vragen die in de enquête werden gesteld om de kennis van deze preventie-

instrumenten te toetsen. 

 

a. Premiedifferentiatie 

 

229. Vraag 10 toetste of de verzekeringnemer zich bewust is van het feit dat zijn 

schadeverleden een invloed heeft op de hoogte van de premie. De vraag luidde als volgt: 

“Denkt u dat uw verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, rekening zal houden met de 

schade die u in het verleden als autobestuurder heeft veroorzaakt, voor het bepalen van de 

hoogte van de premie?”. Door een hogere premie aan te rekenen bij een aanwezig 

schadeverleden en een lagere bij een blanco schadeverleden tracht de verzekeraar de 

verzekeringnemer aan te zetten tot het vermijden van schadegevallen. Deze risicodifferentiatie 

kan echter enkel preventief werken wanneer de verzekeringnemer weet dat schadegevallen 

leiden tot een hogere premie.  
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 Ook vraag 11 bevroeg de kennis in verband met de mogelijkheid van de verzekeraar 

om de premie af te stemmen op het risico. Zo werd de vraag gesteld of de verzekeraar de 

mogelijkheid heeft om de oorspronkelijke premie te verhogen op de jaarlijkse 

premievervaldag, wanneer de bevraagde het voorbije jaar als bestuurder van de verzekerde 

auto, foutief schade heeft veroorzaakt.
775

 Het antwoord op deze vraag verschaft ook een 

inzicht in de kennis van de verzekeringnemer van het bonus malus systeem. 

 

b. Opzeg na schadegeval 

 

230. De WAM-verzekeraar heeft onder de wettelijke voorwaarden de mogelijkheid om de 

polis op te zeggen na het zich voordoen van het schadegeval. In vraag 12 werd gepeild naar 

de kennis van dit opzeggingsrecht. Door de verzekeraar de mogelijkheid te geven om de polis 

op te zeggen na schadegeval wordt een nadelig gevolg gehecht aan het zich voordoen van het 

schadegeval, hetgeen de verzekeringnemer ervan moet weerhouden schadegevallen te 

veroorzaken.  

 

c. Risicoverzwaring 

 

231. In vragen 14 en 15 werd getest of de verzekeringnemer weet dat hij de verzekeraar op 

de hoogte moet brengen van het feit dat zijn meerderjarig kind, dat net zijn of haar rijbewijs 

gehaald heeft, ook regelmatig met het voertuig zal rijden en of de verzekeringnemer weet dat 

dit gepaard kan gaan met een premieverhoging. Door de mogelijkheid van de verzekeraar om 

de premie te verhogen of de polis op te zeggen bij de verzwaring van het risico worden er 

nadelige gevolgen gehecht aan het vergroten van het risico. Op die manier probeert de 

verzekeraar het verhogen van het risico te beperken. Opnieuw kan dit enkel een effect hebben 

op het gedrag van de verzekeringnemer wanneer deze op de hoogte is van de nadelige 

gevolgen van de risicoverzwaring.  

 

d. Risicovermindering  

 

232. Vraag 13 toetste de kennis van de respondent van de regeling inzake 

risicovermindering. De wetgever tracht de verzekeringnemer aan te zetten tot vermindering 

                                                           
775 Zie vraag 11.  
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van het risico door hem te belonen met het recht op een premievermindering wanneer hij kan 

aantonen dat het risico aanzienlijk en blijvend verminderd is en de verzekeraar, indien die 

vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou 

hebben verzekerd. Deze beloning kan enkel aanzetten tot het beperken van het risico wanneer 

men deze beloning kent. Één van de segmentatiecriteria voor de BA Auto is de woonplaats.
776

 

De premie zal variëren naargelang het al dan niet stedelijk gebied waarin de 

verzekeringnemer woont. Dit criterium werd in vraag 13 bevraagd als toepassing van de 

risicovermindering.  

 

e. Omvang van dekking/ Uitsluitingen  

 

233. Vraag 16 peilde naar de kennis bij de verzekeringnemer van de uitsluitingen in de 

polis. Uitsluitingen zijn preventie-instrumenten omdat de verzekeraar aangeeft dat niet 

zomaar elke schade door eender wie veroorzaakt, zal gedekt worden. De verzekeraar hoopt zo 

de verzekeringnemer aan te zetten tot het vermijden van schadegevallen. Bepaalde schade die 

het gevolg is van het ongeval, zal namelijk nog steeds bij de verzekeringnemer/verzekerde 

zelf blijven liggen. Opnieuw is de kennis van deze uitsluitingen bepalend opdat de uitsluiting 

een (bijkomend) motief kan vormen voor de verzekeringnemer om zich zorgvuldig te 

gedragen. De uitsluitingen werden bevraagd aan de hand van de vraag of bepaalde 

schadeposten al dan niet door de BA Auto gedekt worden. Het betrof: de materiële schade aan 

de auto van de verzekeringnemer waarmee die het ongeval heeft veroorzaakt; de materiële 

schade die met de auto van de verzekeringnemer wordt veroorzaakt aan een andere wagen; de 

lichamelijke schade die met de auto van de verzekeringnemer wordt veroorzaakt aan de 

inzittenden van het aangereden voertuig; de lichamelijke schade aan een passagier van de auto 

van de verzekeringnemer waarmee deze het ongeval heeft veroorzaakt; de schade aan de 

persoonlijke bagage van een passagier van de auto van de verzekeringnemer waarmee deze 

het ongeval heeft veroorzaakt; de morele schade aan de passagiers van de auto van de 

verzekeringnemer ten gevolge van het ongeval en de schade die de verzekeringnemer oploopt, 

als bestuurder van zijn auto waarmee hij het ongeval veroorzaakte. Slechts enkele van de 

betreffende schadeposten worden effectief uitgesloten van dekking in de WAM-verzekering. 

Om echter variatie aan te brengen in de correcte antwoorden, werden ook de andere 

schadeposten bevraagd. 

                                                           
776 Zie bijvoorbeeld voor KBC Verzekeringen: 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/Segmentatiebeleid-KBC-Verzekeringen.pdf  

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/Segmentatiebeleid-KBC-Verzekeringen.pdf
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f. Verhaalsrecht  

 

234. Art. 24 en 25 Modelovereenkomst geven de verhaalsmogelijkheden van de WAM-

verzekeraar weer.
777

 Het betreft een limitatieve lijst van verhaalsgronden.
778

 Deze 

verhaalsgronden geven uiting aan de omstandigheid dat de verzekeraar zijn prestatie ten 

aanzien van de verzekeringnemer had kunnen weigeren of verminderen op grond van de 

overeenkomst of de wet, maar op grond van de regeling inzake de niet-tegenwerpelijkheid 

van excepties aan de benadeelde, deze benadeelde toch heeft moeten vergoeden.
779

 Bepaalde 

van deze weigerings- of verminderingsgronden, waar het verhaalsrecht op rust, vormen 

sancties voor het niet-naleven van bepaalde in de modelovereenkomst en in de WAM-wet 

opgenomen verplichtingen of verboden. Enkel wanneer de verzekeringnemer op de hoogte is 

van het feit dat de verzekeraar de uitbetaalde schadevergoeding (gedeeltelijk) kan 

terugvorderen, wanneer de verzekeringnemer of verzekerde zich niet aan bepaalde 

verplichtingen houdt, zal deze sanctie een bijkomend motief kunnen zijn om de verplichtingen 

na te komen.  

Vragen 17 tot 22 peilden naar de kennis van de sanctie van het verhaal voor telkens 

een andere specifieke verplichting of specifiek verbod. In de eerste plaats werd getest of de 

respondent weet dat de autoverzekeraar (een deel van)
780

 de aan de benadeelde uitbetaalde 

schadevergoeding kan terugvorderingen, indien hij/zij als bestuurder van een wagen in 

dronken toestand foutief schade veroorzaakt. Dronken met de wagen rijden is een geval van 

grove schuld waarbij de verzekeraar zijn dekking kan weigeren.
781

 De verzekeraar vergoedt 

het slachtoffer wel maar zal daarna (een deel van) de prestatie kunnen terugvorderen van de 

verzekerde. De verzekeraar zal zijn verhaalsrecht in dit geval enkel kunnen uitoefenen 

wanneer hij een oorzakelijk verband bewijst tussen de dronkenschap en het ongeval.
782

 

Aangezien deze toevoeging de vraagstelling echter te lang en te ingewikkeld zou maken werd 

gekozen voor de formulering “loopt u het risico dat…”. Deze formulering liet toe bijkomende 

                                                           
777 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3, a.  
778 De Modelovereenkomst is namelijk van dwingend recht. Overeenkomstig art. 1 KB 14 december 1992 kan hier enkel van 

afgeweken worden in het voordeel van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die betrokken is bij de uitvoering 

van het contract.  
779 Zie art. 151 en 152 Verzekeringswet 2014. Zie hieronder meer onder Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5.  
780 Gezien de beperking van het bedrag van het verhaalsrecht in art. 24 Modelovereenkomst werd in de vraagstelling steeds 

“een deel van” toegevoegd. 
781 Art. 25, 2°, b) Modelovereenkomst.  
782 Dronkenschap vormt namelijk een geval van grove schuld waarvoor een oorzakelijk verband vereist is. Zie : Deel IV, 

Hoofdstuk III, Afdeling, Onderafdeling 2, §2, C.  
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voorwaarden weg te laten uit de vraagstelling zonder afbreuk te doen aan de juridische 

correctheid van de vraag.  

Vragen 18 tot 21 peilden naar de kennis van de gevolgen van het niet nakomen van 

concrete verplichtingen en het overtreden van concrete verboden in de polis. De betreffende 

situaties worden gesanctioneerd met een verval van recht waardoor de verzekeraar zijn 

verhaalsrecht zal kunnen uitoefenen. Men kan de verplichtingen ook onbewust naleven 

zonder op de hoogte te zijn van de verplichtingen of sanctie. De sanctie kan echter geen 

motief vormen voor naleving wanneer men de sanctie niet kent. Concreet werd de kennis van 

art. 25, 3°, b-d Modelovereenkomst bevraagd. Het betreft het rijden zonder te beschikken over 

een geldig rijbewijs, op het ogenblik van het schadegeval niet over een geldig keuringsbewijs 

beschikken en het vervoeren van meer passagiers dan reglementair toegelaten. In functie van 

de verstaanbaarheid werd in vraag 18 met betrekking tot het keuringsbewijs de mogelijkheid 

voor de verzekerde om de afwezigheid van het oorzakelijk verband aan te tonen, weggelaten 

uit de vraagstelling. Om diezelfde reden werd ook in vraag 21 niet de mogelijkheid van de 

verzekerde om aan te tonen dat de feiten zich hebben voorgedaan in strijd met zijn 

onderrichtingen of buiten zijn medeweten, opgenomen. In beide gevallen werd de juridische 

correctheid van de vraag opnieuw gegarandeerd door de formulering “loopt u het risico 

dat…”. Vraag 22 vormt een voorbeeld van een verkeersrechtelijke overtreding die niet leidt 

tot een verval van recht aangezien ze niet werd opgenomen in de modelpolis en geeft dus 

geen aanleiding tot een verhaalsrecht voor de verzekeraar. Het was interessant om na te gaan 

of op deze vraag even vaak “ja” zou worden geantwoord dan op de vorige vijf vragen.  

 

g. Eigen risico 

 

235. Een volgend preventie-instrument waar de verzekeraar vaak gebruik van maakt betreft 

de vrijstelling of franchise. Het gaat over een bedrag dat de verzekeringnemer / verzekerde ten 

laste moet nemen bij een schaderegeling van een ongeval. Door gebruik te maken van een 

vrijstelling legt de verzekeraar een eigen risico bij de verzekerde. De verzekeraar hoopt zo de 

verzekerde aan te zetten tot zorgvuldig gedrag. De verzekerde zal namelijk in geval van een 

schadegeval, zelf een deel van de financiële gevolgen moeten dragen. Deze vrijstelling kan 

enkel een bijkomend motief vormen om schadegevallen te vermijden wanneer men weet dat 

de verzekeraar in een vrijstelling heeft voorzien. In de BA Auto wordt in de regel niet 

voorzien in een franchise. Aangezien hier slechts voor bepaalde chauffeurs uitzonderingen op 



155 

 

bestaan, kon in de enquête niet de vraag gesteld worden of de BA Auto in een franchise 

voorziet. Het antwoord op deze vraag zou mogelijks namelijk niet 100% eenduidig zijn voor 

alle bevraagden. Om dit preventie-instrument toch te kunnen betrekken in de vragenlijst werd 

in vraag 23 algemeen getest of de respondenten weten wat een franchise of vrijstelling is. De 

respondent kon kiezen tussen drie mogelijke definities of “ik weet het niet” aanduiden.  

 

h. Verzekeringsplafond  

 

236. Verder stipuleren verzekeraars in de polis vaak een verzekeringsplafond. Het bedrag 

van de schade die deze grens overschrijdt, zal de verzekeraar niet op zich nemen. In de BA 

autoverzekering wordt enkel het bedrag van de stoffelijke schade en het bedrag van de schade 

aan persoonlijke kleding en bagage van vervoerde personen beperkt.
783

 Opnieuw wordt op 

deze manier een eigen risico gelegd op de verzekerde. Wanneer het ongeval een hoge 

schadevergoeding tot gevolg heeft, zal de verzekerde zelf een deel moeten dragen. Opnieuw 

tracht de verzekeraar op deze wijze de verzekerde aan te zetten tot het vermijden van 

schadegevallen. Hiertoe dient de verzekerde wel te weten dat een deel van het risico bij 

hem/haar zal blijven liggen. In vraag 24 werd dan ook voor verschillende schadeposten 

gevraagd of de verzekeraar deze zal dekken ongeacht het bedrag.  

 

i. Schadebeperkingsplicht en reddingskosten 

 

237. In vraag 25 tot 27 werd tot slot getest of de verzekeringnemer zich bewust is van de 

sancties en beloningen die verbonden worden aan het al dan niet naleven van zijn 

schadebeperkingsplicht. Deze plicht houdt in dat hij alle redelijke maatregelen moet nemen 

om bij een schadegeval alle gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen. 

Doet de verzekerde dit niet, dan heeft de verzekeraar de mogelijkheid om zijn prestatie te 

weigeren (in geval van bedrieglijk opzet) of te verminderen ten belope van zijn geleden 

nadeel. Deze regel beoogt niet het oorspronkelijke schadegeval te vermijden, maar heeft wel 

het oogmerk de omvang van de schade te beperken. Deze maatregel kan opnieuw slechts een 

bijkomend motief vormen wanneer de verzekerde op de hoogte is van de sanctie. Om de 

vraag te verduidelijken werd het voorbeeld van het vrijmaken van de rijbaan na een ongeval 

gegeven. De verzekerde heeft echter geen schadevoorkomingsplicht. Om na te gaan of hij/zij 

                                                           
783 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, B, 3, a.  
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dit weet werd vraag 26 gesteld. Om de vraag te verduidelijken werd het voorbeeld van het 

tijdig vervangen van de autobanden gegeven. Om de verzekerde extra aan te zetten om zijn 

schadebeperkingsplicht na te komen zal de verzekeraar de kosten, die de schadebeperkings- 

en voorkomingsmaatregelen met zich meebrengen, dragen, indien aan bepaalde voorwaarden 

voldaan is. Deze beloning kan echter enkel een bijkomend motief zijn om de 

schadebeperkingsplicht na te komen wanneer de verzekerde dit weet. Daarom werd deze 

kennis in vraag 27 getest. Opnieuw werd ter verduidelijking het voorbeeld van het vrijmaken 

van het rijbaan na een ongeval gegeven.  

 

3. Meningsvragen 

 

238. Zoals gezegd, bestond de derde groep van vragen uit een aantal meningsvragen. 

Hierboven werd ook reeds aangegeven dat onderzoek is gebleken dat de legitimiteit van een 

instantie die regels oplegt een belangrijke invloed heeft op de vraag op de regel zal nageleefd 

worden. Het vertrouwen in deze instantie vormt een onderdeel van de legitimiteit.
784

 Deze 

vaststelling maakt het interessant om na te gaan hoe het gesteld is met het vertrouwen van de 

verzekeringnemer in zijn verzekeringsmaatschappij. Om hier een zicht op te krijgen werden in 

de enquête drie stellingen gegeven: “Het hebben van een verzekering geeft mij een gerust 

gevoel op financieel vlak”; “Ik vertrouw er op dat de verzekeringsmaatschappij zal instaan 

voor de financiële gevolgen van een schadegeval dat ik heb veroorzaakt”; 

Verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om bij een schadegeval niet of zo weinig 

mogelijk uit te betalen”. De respondenten konden telkens vier mogelijke antwoorden 

aanduiden: “hellemaal akkoord”; “akkoord”; “niet akkoord” en “hellemaal niet akkoord”.  

 

4. Achtergrondvragen 

 

239. Tot slot werden verschillende achtergrondenvragen gesteld aan de respondenten. Dit 

om de representativiteit van de enquête te garanderen. Daarnaast konden op die manier de 

respondenten ingedeeld worden in meerdere subgroepen met als doel op zoek te gaan naar 

significante verschillen in de beantwoording van o.a. de kennisvragen. Enerzijds werd ervoor 

gekozen om een aantal achtergrondvragen te stellen die in voorgaand kennisonderzoek van 

belang gebleken zijn. Het betreft geslacht, leeftijd, hoogst behaalde diploma en vooraf 

                                                           
784 Zie omtrent het belang van legitimiteit voor nalevingsgedrag: Deel III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3.  
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bestaande kennis.
785

 In verband met de leeftijd kon de bevraagde een leeftijd aanduiden van 

18 tot en met 90 jaar. Wat het hoogst behaalde diploma betreft kon de bevraagde kiezen 

tussen: “lagere school”; “middelbaar onderwijs”; bachelor/kandidatuur; master/licentiaat en 

doctor. Anderzijds werden een aantal bijkomende achtergrondvariabelen bevraagd die 

interessant zijn in verhouding tot de kennis van de bevraagde. In de eerste plaats werd 

gevraagd hoe lang het geleden was sinds het sluiten van de BA Auto verzekering.
786

 

Mogelijks kan verwacht worden dat, hoe kleiner het tijdsverloop sinds de contractsluiting, hoe 

verser de informatie van de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon in het geheugen zit. Ten 

tweede werd gevraagd of er al dan niet beroep werd gedaan op een verzekeringstussenpersoon 

voor het sluiten van het verzekeringscontract. Het is namelijk interessant om na te gaan of 

mensen die bijvoorbeeld kunnen rekenen op de steun van een makelaar al dan niet beter 

geïnformeerd zijn. Aansluitend werd ook gevraagd bij welke verzekeringsmaatschappij de 

polis werd afgesloten. Dit om na te gaan of er opmerkelijke verschillen vast te stellen zijn 

tussen respondenten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens kan verwacht 

worden dat mensen die reeds ervaring hebben met de afwikkeling van een door hen 

veroorzaakt schadegeval door hun autoverzekeraar, mogelijks een betere kennis hebben van 

bepaalde polisbedingen. Omwille van deze reden werd ook naar de aanwezigheid van deze 

ervaring gevraagd. Bijkomend werd ook de vraag gesteld of de respondent al dan niet meent 

over een beter inzicht te beschikken inzake de autoverzekering door het uitoefenen van een 

bepaald beroep of het volgen van een bepaalde opleiding. Personen die “ja” antwoordden op 

deze vraag moesten ook aangeven om welk beroep of welke opleiding het gaat. Het is 

interessant om na te gaan of deze subgroep ook effectief de kennisvragen beter 

beantwoordt.
787

 Tot slot werd gevraagd naar de postcode van de gemeente van de respondent. 

Deze vraag werd hoofdzakelijk gesteld om de representativiteit te kunnen garanderen. Toch 

werden ook kruisingen tussen deze vraag en de kennisvragen uitgevoerd om op zoek te gaan 

naar mogelijke significante verschillen.  

 

Onderafdeling 2.  Analyse  

 

                                                           
785 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
786 De respondent kreeg de keuze tussen volgende antwoordmogelijkheden: minder dan 3 jaar; 3 tot 5 jaar; 5 tot 10 jaar; 10 

tot 20 jaar.  
787 Uiteindelijk antwoordde 7,4% van de respondenten positief op deze vraag. De steekproef bevat dus duidelijk slechts een 

beperkt aantal respondenten die reeds bekend waren met de inhoud van de autoverzekering. Er is dus geen bias op dit vlak.  
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240. In de eerste plaats werden frequentietabellen opgesteld. Deze geven per vraag weer 

hoeveel respondenten een bepaalde antwoordmogelijkheid aanduidden. Zowel het aantal 

respondenten als het percentage respondenten worden aangegeven in deze tabel. Deze 

tabellen maakten het o.a. mogelijk om bij de kennisvragen na te gaan welk percentage van de 

respondenten het juiste antwoord kon geven.  

 

241. Daarnaast werden er verschillende kruisingen uitgevoerd die weergegeven worden in 

kruistabellen. Zo werden enerzijds zowel alle vragen i.v.m. de achtergrondkenmerken
788

 als 

de vragen i.v.m. het verkrijgen en het lezen van de algemene voorwaarden
789

, gekruist met de 

kennisvragen.  

De achtergrondkenmerken hebben betrekking op het geslacht, de leeftijd, het hoogst 

behaalde diploma, het uitoefenen van een beroep dat volgens de respondent een bijkomend 

inzicht geeft in verzekeringen, voorgaande ervaring met schadegevallen door de respondent 

veroorzaakt, de duurtijd sinds het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, de 

verzekeringsmaatschappij en het al dan niet beroep hebben gedaan op een 

verzekeringstussenpersoon voor het afsluiten van de polis. De andere vragen hebben 

betrekking op de kennisname van de algemene voorwaarden.  

Door de antwoorden op deze vragen te kruisen met de antwoorden op de 

kennisvragen
790

 in de vragenlijst, kon nagegaan worden of er verschillen in kennis bestaan, 

naargelang de verschillende achtergrondkenmerken en naargelang het al dan niet 

verkrijgen/gewezen worden op of het lezen van de algemene voorwaarden van de 

verzekeringspolis.  

Verder werden een aantal achtergrondvragen gekruist met de vragen in verband met de 

informatieverstrekking en de meningsvragen. Zo werd bijvoorbeeld nagegaan of er 

significante verschillen vast te stellen zijn in de beantwoording van vragen 7 en 8 naargelang 

bij welke verzekeringsmaatschappij de respondent aangesloten is en of de respondent al dan 

niet beroep heeft gedaan op een verzekeringstussenpersoon. Bijkomend kon bijvoorbeeld 

nagegaan worden welke kenmerken van de respondenten positief gecorreleerd zijn aan het 

lezen van de algemene voorwaarden bij de polis.  

Voor de kruising van bepaalde vragen werden bepaalde antwoordcategorieën 

samengenomen of weggelaten. Zo werd voor het zoeken naar significante verschillen 

naargelang bij welke verzekeringsmaatschappij de respondent zijn BA Auto heeft afgesloten, 
                                                           
788 Het betreft vragen 4-6 en de vragen achteraan de vragenlijst i.v.m. de persoonsgegeven.  
789 Het betreft vragen 7-9.  
790 Het betreft vraag 3 en 10-27. 
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een selectie gemaakt van zes verzekeringsmaatschappijen.
791

 Het betreft de zes 

maatschappijen die het vaakst werden aangeduid of opgegeven door de respondenten. Enkel 

voor deze maatschappijen was de groep van respondenten groot genoeg om betrouwbare 

uitspraken te doen.
792

 Wat de door de respondenten opgegeven postcode betreft, werd een 

onderverdeling gemaakt naargelang de provincie.
793

 Voor de variabele ‘diploma’ werden 

enerzijds de respondenten die enkel de lagere school afmaakten samengenomen met de 

respondenten die een diploma middelbaar onderwijs verwierven en anderzijds de 

respondenten met een masterdiploma en bevraagden met een doctortitel samengenomen. Voor 

het kruisen van vraag 7 en 9 met de kennisvragen werden ook bepaalde antwoordcategorieën 

samengenomen. Deze verschillende antwoordcategorieën werden opgesteld om de 

bevraagden de mogelijkheid te geven om een voor hen zo correct mogelijk antwoord te geven. 

Op het niveau van de resultaten was het echter vooral van belang na te gaan of er een verschil 

is tussen mensen die de algemene voorwaarden bezorgd kregen of er naar verwezen zijn 

enerzijds en de bevraagden bij wie dit niet het geval is anderzijds, ongeacht de wijze waarop 

dit gebeurde. Om deze reden werden voor vraag 7 de eerste vier antwoordmogelijkheden 

samengenomen. Hetzelfde geldt voor vraag 9, waar we vooral trachtte na te gaan of er een 

verschil is tussen mensen die beweren de polis te hebben gelezen of niet, ongeacht of dit al 

dan niet volledig was en ongeacht het ogenblik. Voor het kruisen van vraag 9 met de 

kennisvragen werden daarom de eerste zes antwoordmogelijkheden samengenomen. Een 

bijkomend argument voor deze keuze is het feit dat de verschillende subgroepen die we 

wilden vergelijken te klein waren om alle antwoordmogelijkheden apart te houden.  

Tot slot werden enkele bijkomende kruisingen uitgevoerd. Zo werd nagegaan of 

mensen met een omniumverzekering ook vaker denken dat de materiële schade aan de eigen 

wagen waarmee het ongeval veroorzaakt is, zal gedekt worden in de BA Auto. Hoewel 

duidelijk vermeld werd in de enquête dat de vragenlijst enkel betrekking heeft op de 

autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, kan men verwachten dat verzekeringnemers 

die over een omniumverzekering beschikken, waarin de schade aan de eigen wagen wel 

gedekt wordt, zich bij het beantwoorden van deze vraag kunnen vergissen. Hetzelfde 

gebeurde voor de bevraagden die aangeven te beschikken over een ‘ongevallenverzekering 

bestuurder’ en de vraag in verband met de dekking van de eigen schade aan de bestuurder van 

de wagen die het schadegeval veroorzaakte.  

                                                           
791 KBC Verzekeringen; Baloise; AG Insurance; DVV; Ethias en AXA.  
792 KBC: 140; Ethias 143; Baloise: 115; AXA 181; AG: 104; DVV: 93.  
793 West-Vlaanderen; Oost-Vlaanderen; Antwerpen; Limburg; Vlaams Brabant.  
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Enkel significante verschillen worden weergeven in de resultaten. De significantie-

toets die werd uitgevoerd, betreft de Chi-kwadraat toets (SPSS: Chi-square tests of 

independence). Deze toets is geschikt wanneer minstens twee categorische variabelen met 

elkaar gekruist worden. Categorische variabelen nemen als waarde geen getallen aan, maar in 

plaats daarvan bijvoorbeeld kenmerken, categorieën of klassewaarden. Aangezien het de 

bedoeling was om enkel categorische variablen zoals  bijvoorbeeld man/vrouw, ja/neen, enz. 

met elkaar te kruisen, is deze toets geschikt voor dit onderzoek. De Chi-kwadraat toets 

onderzoekt of de data onafhankelijk zijn, m.a.w. of er al dan niet een verband/samenhang is 

tussen twee variabelen. Deze toets geeft geen causaliteit aan tussende variabelen. Gezien het 

niet de bedoeling was van dit onderzoek om causale verbanden te achterhalen, vormde dit een 

bijkomend argument om deze toets te hanteren. Het significatieniveau voor deze toets werd 

vastgesteld op 0,05.  

 

Tabel 6: Voorbeeld Chi- kwadraat toets  voor de antwoorden op de vraag ‘Heeft u een BA 

Autoverzekering afgesloten voor de wagen waar u mee rijdt’ naargelang geslacht 

 

 

 

Wanneer de chi-kwadraat toets aangeeft dat er wel degelijk een samenhang is tussen twee 

variabelen, wordt middels paarsgewijs testen van de gelijkheid van kolomproporties verder 

onderzocht waar de verschillen zich exact bevinden (SPSS: Compare column proportions (z-

tests) Bonferroni Method). Het significantieniveau (d.i. alpha) voor deze tweede toets 

bedraagt ook 0,05. 

 

Tabel 7: Voorbeeld Compare column proportions toets voor de antwoorden op de vraag ‘Heeft u een 

BA Autoverzekering afgesloten voor de wagen waar u mee rijdt’ naargelang geslac
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794
 

Onderafdeling 3.  Resultaten  

 

242. De resultaten van de enquête worden steeds per vraag weergegeven. Enerzijds wordt 

een overzicht gegeven van de resultaten die afgelezen kunnen worden uit de 

frequentietabellen. Zoals gezegd, gegeven deze resultaten voor elke vraag aan door hoeveel 

respondenten een bepaalde antwoordcategorie werd aangeduid. De resultaten worden steeds 

besproken aan de hand van het percentage van bevraagden die een bepaald antwoord gaven 

op een bepaalde vraag.  

- Wanneer 90 tot 100% van de respondenten een bepaalde antwoordcategorie 

aanduidden wordt dit hieronder aangegeven als een overgrote meerderheid.  

- 80 tot 90% correcte antwoorden vormt een grote meerderheid.  

- 70 tot 80% betreft een overtuigende meerderheid.  

- 60 tot 70% wordt een gewone meerderheid genoemd.  

- 50 tot 60% is een beperkte meerderheid.  

- Alles onder 50% is een minderheid.  

Anderzijds wordt per vraag een overzicht gegeven van de differentiaties die afgelezen kunnen 

worden uit de kruistabellen. Per onderzochte variabele wordt nagegaan of deze al dan niet 

aanleiding geeft tot significante verschillen. Waar relevante significante verschillen worden 

vastgesteld, wordt de kruistabel weergegeven.  

 

§ 1. Vragen inzake informatieverstrekking:  

 

 Vraag 7: “Voor volgende vraag zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Heeft de 

verzekeringsmakelaar/ verzekeringsagent of de verzekeringsmaatschappij u: 

o de algemene voorwaarden van uw autoverzekering persoonlijk afgegeven  

o de algemene voorwaarden van uw autoverzekering toegestuurd per post  

o de algemene voorwaarden van uw autoverzekering toegestuurd per e-mail  

                                                           
794 Uit dit voorbeeld blijkt dat significant meer mannen dan vrouwen ‘ja’ antwoordden op de vraag of ze een BA 

Autoverzekering hebben afgesloten voor de wagen waar zij mee rijden.  
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o uitdrukkelijk verwezen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de 

website van de verzekeringsmaatschappij  

o de algemene voorwaarden niet bezorgd noch er naar verwezen  

o ik weet het niet (meer)” 

 

243. Algemeen - Een overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat de 

verzekeringsmakelaar of verzekeringsmaatschappij hen de algemene voorwaarden heeft 

bezorgd (91,6%). Het grootste deel hiervan zou de voorwaarden persoonlijk hebben gekregen 

(54,2%). 28,6% kreeg de algemene voorwaarden per post en 8,8% per e-mail. Slechts 3% van 

de respondenten zou verwezen zijn naar de website. Slechts 1,6% van de bevraagde meent de 

algemene voorwaarden noch gekregen te hebben, noch er naar verwezen te zijn. 11,8% weet 

het niet (meer).  

 

Tabel 8: Frequentietabel vraag 7  

 

 

244. Differentiaties - Met betrekking tot het bezorgd krijgen van of verwezen worden naar 

de algemene voorwaarden (AV), wordt op zoek gegaan naar significante verschillen 

naargelang de bevraagde al dan niet beroep heeft gedaan op verzekeringstussenpersoon en 

naargelang de opgegeven verzekeringsmaatschappij. Het beroep op een 

verzekeringstussenpersoon blijkt geen invloed te hebben op het beantwoorden van deze vraag. 

Wat het verschil in verzekeringsmaatschappij betreft, blijkt dat de klanten van Baloise 

significant vaker aangeven de AV te hebben gekregen dan klanten van Ethias.  

 

Tabel 9: Kruising vraag 7 en vraag 5 
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 Vraag 8: “Heeft uw verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of 

verzekeringsmaatschappij u attent gemaakt op de belangrijkste punten (van de 

algemene voorwaarden) van uw autoverzekering?”  

 

245. Algemeen - Een beperkte meerderheid (54,9%) beweert dat hun 

verzekeringsmakelaar/agent/maatschappij hen op de hoogte heeft gebracht van de 

belangrijkste punten van de polisvoorwaarden. 45,1% antwoordt ‘neen’ op deze vraag of weet 

het niet (meer).  

 

Tabel 10: Frequentietabel vraag 8 

 

 

246. Differentiaties - Ook hier worden kruisingen uitgevoerd met de achtergrondvragen in 

verband met het beroep op een verzekeringstussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij. 

Opvallend is dat hier de tussenkomst van een verzekeringstussenpersoon wel invloed heeft op 

het beantwoorden van deze vraag. Mensen die namelijk aanduiden dat zij beroep deden op 

een tussenpersoon, geven namelijk ook, significant vaker dan andere bevraagden, aan dat zij 

attent werden gemaakt op de belangrijkste punten van de AV.  

 

Tabel 11: Kruising vraag 8 en vraag 6 

 

 

Met betrekking tot het verschil in verzekeringsmaatschappij bleek dat de klanten van 

KBC significant vaker menen attent te zijn gemaakt op de belangrijkste punten van de polis 

dan de klanten van Ethias.  

 

Tabel 12: Kruising vraag 8 en vraag 5 
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 Vraag 9: “Heeft u de algemene voorwaarden van uw BA Autoverzekering gelezen? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  

o Ja, bij het afsluiten van de polis: volledig / gedeeltelijk  

o Ja, op het ogenblik van een schadegeval: volledig / gedeeltelijk  

o Ja, op een ander moment: volledig / gedeeltelijk  

o Neen  

o Ik weet het niet (meer)” 

 

247. Algemeen - Een beperkte meerderheid van de bevraagden zegt de polis geheel of 

gedeeltelijk te hebben gelezen (51,5%). Het grootste deel van deze groep doet dit op het 

ogenblik van het afsluiten van de polis (39,6%). Voor de 2,6% die de polis slechts lezen op 

het ogenblik van de schade, kan niet aangenomen worden het lezen van de polis nog een 

preventief effect kan hebben. Slechts 22,3% van de bevraagde zegt de polis volledig te 

hebben gelezen. Een grote groep geeft toe de polis noch geheel noch gedeeltelijk te hebben 

gelezen (39,7%). 9,2% van de bevraagden weet het niet (meer).  

 

Tabel 13. Frequentietabel vraag 9  

 

 

248. Differentiaties - Met betrekking tot deze vraag wordt gezocht naar significante 

verschillen tussen personen die de polis al dan niet gelezen hebben naargelang leeftijd, 

geslacht, diploma, voorgaande kennis en ervaring met een door zichzelf veroorzaakt 

schadegeval. De variabelen ‘diploma’ en ‘provincie’ geven geen aanleiding tot relevante 

verschillen. De variabele ‘geslacht’ daarentegen wel. Zo blijkt dat mannen significant vaker 

aangeven de polis gedeeltelijk gelezen te hebben op het ogenblik van het schadegeval of op 

een ander moment dan vrouwen. Er kan evenwel niet gesteld worden dat mannen over het 
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algemeen significant vaker aangeven de polis te hebben gelezen dan vrouwen. Vrouwen 

gegeven significant vaker aan het niet (meer) te weten.  

 

Tabel 14: Kruising vraag 9 naargelang geslacht 

 

 

Wat de variabele ‘leeftijd' betreft geven respondenten tussen 65 en 74 jaar oud 

significant vaker aan de polis te hebben gelezen dan jongere bevraagden.  

 

Tabel 15: Kruising vraag 9 en vraag 31 

 

 

Tot slot blijkt ook dat het aangegeven inzicht in de autoverzekering door een beroep of 

opleiding en de ervaring met voorgaande schadegevallen in fout, positief gecorreleerd te zijn 

met het lezen van de polis.  

 

Tabel 16: Kruising vraag 9 en vraag 34 

 

Tabel 17: Kruising vraag 9 en vraag 35 

 

§ 2. Vragen inzake kennis (van preventie-instrumenten) 

A. Algemeen  

 

 Vraag 2: “Duid aan welke verzekering(en) werd(en) afgesloten met betrekking tot de 

auto waar u (meestal) mee rijdt.”  
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Burgerlijke 

aansprakelijkheid 

Auto 

Ja Neen Ik weet het niet 

Mini-omnium Ja Neen Ik weet het niet 

Omniumverzekering Ja Neen Ik weet het niet 

Rechtsbijstand Ja Neen Ik weet het niet 

Ongevallenverzekering 

bestuurder 

Ja Neen Ik weet het niet 

 

249. Algemeen - Om conclusies te trekken over het kennisniveau van de verzekeringnemer, 

is vooral de beantwoording van de eerste deelvraag interessant. Elke respondent die 

deelneemt aan de enquête en “ja” heeft geantwoord op de selectievraag, dient namelijk ook 

aan te geven dat er een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Auto werd gesloten. Voor 

de overige afgesloten verzekeringsovereenkomsten is vooral de “ik weet het niet” categorie 

interessant. Deze geeft weer hoeveel verzekeringnemers toegeven niet te weten of zij de 

betrokken verzekeringen al dan niet hebben gesloten. Of de respondenten die “ja” of “neen” 

antwoordden correct geantwoord hebben, kan niet gecontroleerd worden, aangezien we van 

de respondenten niet zeker weten voor welke aanvullende dekkingen zij gekozen hebben.  

5,3% van de respondenten weet niet of hij een BA autoverzekering heeft gesloten. 

1.4% beantwoordt deze vraag negatief. Nochtans beantwoordden deze respondenten de 

selectievraag of men zelf een autoverzekering heeft afgesloten met betrekking tot de wagen 

waar men zelf mee rijdt, positief. Per definitie hebben deze mensen dus wel een BA 

autoverzekering. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat mensen niet weten wat er 

met een “Burgerlijke aansprakelijkheid Auto” bedoeld wordt.  

 

Tabel 18: Frequentietabel vraag 2a 

 

 

3,2% weet niet of men al dan niet een mini-omnium verzekering heeft gesloten en 

1,5% weet niet of men over een omniumverzekering beschikt. Een grote meerderheid beweert 

het dus wel te weten, al kan de juistheid van deze antwoorden niet gecontroleerd worden.  

 

Tabel 19: Frequentietabel vraag 2b 
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Tabel 20: Frequentietabel vraag 2c  

 

 

5,2% weet niet of men een rechtsbijstandsverzekering heeft gesloten.  

 

Tabel 21: Frequentietabel vraag 2d 

 

 

Opvallend zijn toch wel de resultaten voor de ongevallenverzekering bestuurder. Het 

betreft een bijkomende dekking voor de schade aan de bestuurder die de schade heeft 

veroorzaakt, die standaard niet wordt gedekt. 63,3% van de respondenten geeft aan over zulke 

verzekering te beschikken. Dit is opvallend gezien het geen ruim verspreide verzekering 

betreft. 19,7% weet het niet. Een betrekkelijk grotere groep van respondenten weet het 

antwoord op deze vraag dus niet. 

 

Tabel 22: Frequentietabel vraag 2e 

 

 

250. Differentiaties – Voor elke verzekeringsovereenkomst, behalve voor de mini-omnium 

duiden vrouwen significant vaker de antwoordcategorie “ik weet het niet” aan. Ook 

significant meer mannen duiden bij de vraag of ze beschikken over een BA autoverzekering 

het correcte antwoord ‘ja’ aan.
795

  

 

Tabel 23: Kruising vraag 2a en vraag 32 

                                                           
795 Dit antwoord is correct gezien de respondenten die deze vraag beantwoorden reeds ‘ja’ antwoorden op de selectievraag. 

Indien men geen BA Auto had gesloten, moest men de vragenlijst niet verder invullen.  
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Wat de leeftijdsvariabele betreft valt op dat de jongste categorie van 18-34 jaar voor 

elke verzekering, behalve de omniumverzekering, significant vaker het antwoord niet weet 

dan één of meerdere oudere leeftijdscategorieën. De respondenten met een leeftijd tussen 45 

en 74 jaar geven significant vaker dan de respondenten tussen 18 en 34 jaar het correcte 

antwoord ‘ja’ op de vraag of men beschikt over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 

auto.  

 

Tabel 24: Kruising vraag 2a en vraag 31 

 

 

De hoogte van het behaalde diploma is niet positief gecorreleerd aan het feit dat men 

zich bewust is van het feit dat men beschikt over een BA Auto. Respondenten met een hoger 

diploma antwoorden niet significant vaker ‘ja’ op deze vraag. Respondenten met master of 

een doctorstitel beweren significant minder vaak over een ongevallenverzekering bestuurder 

te beschikken dan personen zonder hoger onderwijs of met een bachelor.  

Buiten het feit dat respondenten uit de provincie Limburg significant vaker menen te 

beschikken over een omniumverzekering dan de rest van Vlaanderen, blijkt de variabele 

‘provincie’ met betrekking tot deze vraag niet te wijzen of significante verschillen.  

Ook met betrekking tot personen die al dan niet menen een beroep uit te oefenen of 

een opleiding te hebben genoten die hen een beter inzicht verschaft op het vlak van 

autoverzekeringen, zijn er voor deze vragen geen relevante verschillen op te merken. Wat wel 

opvalt is dat personen die menen over een extra inzicht inzake autoverzekeringen te 

beschikken, significant minder vaak beweren over een ongevallenverzekering bestuurder te 

beschikken.  

Het al dan niet hebben van ervaring met schadegevallen die men zelf veroorzaakt 

heeft, leidt wel tot een aantal significante verschillen. Mensen met ervaring weten significant 

vaker dat zij effectief beschikken over een BA Auto. Mensen zonder ervaring antwoorden 

significant vaker ‘ik weet het niet’, dan mensen met ervaring. Dit is het geval voor de BA 
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autoverzekering, de rechtsbijstandverzekering en de ongevallenverzekering bestuurder. Tot 

slot menen mensen met ervaring significant vaker dan mensen zonder ervaring te beschikken 

over een ongevallenverzekering bestuurder.  

 

Tabel 25: Kruising vraag 2a en vraag 35 

 

 

 Vraag 3: “Zijn volgende autoverzekeringen verplicht in België?” 

 

Burgerlijke 

aansprakelijkheid 

Auto 

Ja Neen Ik weet het niet 

Mini-omnium Ja Neen Ik weet het niet 

Omniumverzekering Ja Neen Ik weet het niet 

Rechtsbijstand Ja Neen Ik weet het niet 

Ongevallenverzekering 

bestuurder 

Ja Neen Ik weet het niet 

 

251. Algemeen - Een grote meerderheid weet dat de BA Auto verplicht is (89,6%). 

Hiermee scoren de respondenten van deze studie beter dan de voorgaande onderzoeken 

waarin deze kennis getest werd.
796

 Verder weet een overgrote meerderheid dat de mini-

omnium (94,7%) en de omnium verzekering (96,1%) niet verplicht zijn. Over het al dan niet 

verplicht karakter van de rechtsbijstandverzekering en de ongevallenverzekering bestuurder 

bestaat er meer onzekerheid. Een meerderheid van de respondenten weet wel dat deze 

verzekeringen niet verplicht zijn (respectievelijk 64,1% en 68,4%). Toch ligt het aantal 

respondenten die het juiste antwoord geven hier duidelijk veel lager dan voor de andere 

verzekeringen.  

 

Tabel 26: Frequentietabel vraag 3a 

 

Tabel 27: Frequentietabel vraag 3b 

                                                           
796 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
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Tabel 28: Frequentietabel vraag 3c 

 

Tabel 29: Frequentietabel vraag 3d 

 

Tabel 30: Frequentietabel vraag 3e 

 

 

252. Differentiaties - Voor elke verzekering duiden mannen significant vaker het correcte 

antwoord aan dan vrouwen.  

 

Tabel 31: Kruising vraag 3a en vraag 32 

 

Tabel 32: Kruising vraag 3b en vraag 32 

 

Tabel 33: Kruising vraag 3c en vraag 32 

 

Tabel 34: Kruising vraag 3d en vraag 32 

 

Tabel 35: Kruising vraag 3e en vraag 32 
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Wat de leeftijd betreft valt op dat de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar significant vaker 

het juiste antwoord geeft dan bepaalde andere leeftijdscategorieën. Hetzelfde geldt voor de 

leeftijdscategorie 55 tot 64 jarigen met betrekking tot de rechtsbijstandverzekering en de 

ongevallenverzekering bestuurder. Zie bijvoorbeeld voor de BA Auto:  

 

Tabel 36: Kruising vraag 3a en vraag 31 

 

 

Noch het behaalde diploma, noch de provincie waar de respondent woonachtig is, 

blijken een significante invloed te hebben op het correct beantwoorden van deze vraag.  

Hetzelfde geldt voor de variabele ‘zelf ingeschatte voorafgaande kennis door beroep of 

opleiding’. Enkel de vraag of de rechtsbijstandverzekering verplicht is wordt significant vaker 

correct beantwoord door mensen die menen voorafgaande kennis te hebben, dan mensen die 

aangeven dit niet te hebben.  

 

Tabel 37: Kruising vraag 3d en vraag 34 

 

 

De variabele ‘ervaring schadegevallen’ leidt daarentegen wel tot enkele significante 

verschillen. Zo weten respondenten die wel reeds ervaring hebben met schadegevallen die zij 

zelf veroorzaakten beter dat het hebben van een BA autoverzekering verplicht is. Deze 

subgroep weet ook beter dat de rechtsbijstandverzekering en de ongevallenverzekering 

bestuurder niet verplicht zijn.  

 

Tabel 38: Kruising vraag 3 BA auto naargelang ervaring 
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Tabel 39: Kruising vraag 3d en vraag 35 

 

Tabel 40: Kruising vraag 3e en vraag 35 

 

 

Wat de verschillen per verzekeringsmaatschappij betreffen, valt op dat 

verzekeringnemers van KBC Verzekeringen, AXA en Baloise significant vaker dan 

respondenten die zich lieten verzekeren bij Ethias onterecht denken dat de 

rechtsbijstandsverzekering een verplichte verzekering is. Verder weten verzekeringnemers bij 

Ethias ook significant vaker dan klanten van KBC dat de ongevallenverzekering bestuurder 

niet verplicht is.  

 

Tabel 41: Kruising vraag 3d en vraag 5 

 

Tabel 42: Kruising vraag 3e en vraag 5 

 

 

Het tijdsverloop sinds het afsluiten van de polis blijkt ook geen significante invloed te 

hebben op het correct beantwoorden van de vragen.  

Het feit dan men beroep deed op een verzekeringstussenpersoon, leidt ook niet tot het 

correct beantwoorden van deze vragen.  
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Respondenten die aangeven de algemene voorwaarden bezorgd gekregen hebben of 

ernaar verwezen zijn, beantwoorden elk van deze vragen significant vaker juist dan 

respondenten die aangeven niet (meer) te weten of ze de algemene voorwaarden hebben 

ontvangen of er naar verwezen zijn. Er kan evenwel niet vastgesteld worden dat personen die 

aangeven de algemene voorwaarden verkregen te hebben of er naar verwezen zijn, deze 

vragen beter beantwoorden dan de respondenten die aangeven de algemene voorwaarden niet 

ontvangen te hebben of er niet naar verwezen te zijn. Zie bijvoorbeeld voor de BA Auto: 

 

Tabel 43: Kruising vraag 3a en vraag 7 

 

 

Zowel respondenten die menen gewezen te zijn op de belangrijkste punten van hun 

polis door hun verzekeringsmaatschappij of -tussenpersoon als respondenten bij wie dit niet 

het geval is, weten beter dan personen die aangaven dit niet meer weten dat de 

rechtsbijstandsverzekering en de ongevallenverzekering bestuurder niet verplicht is. Men kan 

echter niet vaststellen dat de vragen beter beantwoord worden wanneer men extra info heeft 

gekregen van de verzekeringstussenpersoon of -maatschappij.  

 

Tabel 44: Kruising vraag 3d en vraag 8 

 

Tabel 45: Kruising vraag 3e en vraag 8 

 

 

Gelijkaardige resultaten werden gevonden voor de variabele ‘lezen van de algemene 

voorwaarden’. Enkel het feit dat de BA Auto verplicht is, wisten personen die de polis hebben 

gelezen beter dan respondenten die aangeven dit niet gedaan te hebben en dan respondenten 

die aangeven het niet (meer) weten. Verder is het feit dat de rechtsbijstandsverzekering en de 
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ongevallenverzekering bestuurder niet verplicht zijn beter gekend bij respondenten die de 

polis hebben gelezen en respondenten die deze niet hebben gelezen tegenover respondenten 

die aangaven dit niet meer te weten. Men kan echter niet concluderen dat het lezen van de 

polis leidt tot het beter beantwoorden van deze vragen.  

 

Tabel 46: Kruising vraag 3a en vraag 9 

 

Tabel 47: Kruising vraag 3d en vraag 9 

 

Tabel 48: Kruising vraag 3e en vraag 9 

 

 

B. Premiedifferentiatie 

 

 Vraag 10: “Denkt u dat uw verzekeringsmaatschappij, bij het afsluiten de verzekering, 

rekening zal houden met de schade die u in het verleden als autobestuurder heeft 

veroorzaakt, voor het bepalen van de hoogte van de premie?” 

 

253. Algemeen - Een grote meerderheid (85,5%) beantwoordt deze vraag correct door ‘ja’ 

aan te duiden. 7,9% antwoordt fout en 6,6% weet het niet.  

 

Tabel 49: Frequentietabel vraag 10 

 

 

254. Differentiaties - Wat het geslacht betreft geven noch mannen, noch vrouwen 

significant vaker het correcte of foute antwoord. Vrouwen duiden wel significant vaker de ‘ik 

weet het niet’ categorie aan.  



175 

 

 Met betrekking tot de verschillende leeftijdscategorieën zijn er geen relevante 

significante verschillen op te merken. Hetzelfde geldt voor volgende variabelen: hoogst 

behaalde diploma, provincie, voorafgaande kennis door beroep/opleiding, ervaring 

schadegeval, al dan niet beroep gedaan op een verzekeringstussenpersoon, 

verzekeringsmaatschappij, al dan niet gewezen zijn op belangrijkste punten van algemene 

voorwaarden en al dan niet de algemene voorwaarden gelezen.  

 Wat het tijdsverloop sinds het afsluiten van de laatste polis betreft, antwoorden 

bevraagden die de polis minder dan drie jaar geleden gesloten beter op de vraag dan 

respondenten die de verzekering langer dan drie jaar geleden zijn aangegaan.  

 

Tabel 50: Kruising vraag 10 en vraag 4 

 

 

 Verzekeringnemers die menen de algemene voorwaarden wel op een bepaalde wijze 

ontvangen te hebben of er naar verwezen zijn, beantwoorden deze vraag wel vaker correct dan 

personen die niet (meer) weten of ze de algemene voorwaarden ontvangen hebben of er naar 

verwezen zijn.  

 

 Vraag 11: “Heeft uw verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om de oorspronkelijke 

premie te verhogen op de jaarlijkse premievervaldag, wanneer u het voorbije jaar, als 

bestuurder van de verzekerde auto, foutief schade heeft veroorzaakt?” 

 

255. Algemeen - Een gewone meerderheid van de respondenten kent het juiste antwoord op 

deze vraag. Toch is er een beduidende groep van 39% van de respondenten die ‘neen’ 

antwoordt of het meent niet te weten. 

 

Tabel 51: Frequentietabel vraag 11  
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256. Differentiaties - Zowel geslacht, voorgaande kennis door beroep of opleiding als 

ervaring met een voorgaand schadegeval geven aanleiding tot significante verschillen. Zo 

geven mannen significant vaker het correcte antwoord op bovenstaande vraag dan vrouwen. 

 

Tabel 52: Kruising vraag 11 en vraag 32 

 

  

De twee andere variabelen inzake voorgaande kennis en ervaring met schadegevallen blijken 

positief gecorreleerd aan het juiste antwoord op deze vraag. 

 

Tabel 53: Kruising vraag 11 en vraag 34 

 

Tabel 54: Kruising vraag 11 en vraag 35 

 

 

Wat de verschillen per verzekeringmaatschappijen betreft, valt op dat klanten van AG 

significant vaker menen dan de klanten van de andere verzekeringsmaatschappijen dat de 

verzekeraar de premie niet zal verhogen na schadegeval.  

 

Tabel 55: Kruising vraag 11 en vraag 5 

 

 

Verschil in leeftijd, diploma en provincie zijn daarentegen niet relevant. Verder kan 

niet gesteld worden dat volgende variabelen aanleiding geven tot het significant vaker correct 

beantwoorden van de kennisvraag: kleiner tijdsverloop sinds sluiten polis; beroep doen op een 
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verzekeringstussenpersoon; AV krijgen of ernaar verwezen worden, gewezen worden op de 

belangrijkste punten van de AV en de AV gelezen hebben.  

C. Opzeg na schadegeval 

 

 Vraag 12: “Heeft uw verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om uw 

autoverzekering op te zeggen nadat hij de schade heeft moeten vergoeden ten gevolge 

van een ongeval dat door u als bestuurder van de verzekerde auto foutief werd 

veroorzaakt?” 

 

257. Algemeen - Op deze vraag zijn de antwoorden zéér verdeeld. Slechts 32,4% van de 

respondenten kent het correcte antwoord op deze vraag en duidt ‘ja’ aan. 30,9% antwoordt 

‘neen’ en 36,7% weet het niet. Er kan besloten worden dat deze vraag door een meerderheid 

niet correct kan beantwoord worden.  

 

Tabel 56: Frequentietabel vraag 12 

 

 

258. Differentiaties - Mannen blijken deze vraag vaker correct te beantwoorden dan 

vrouwen.  

 

Tabel 57: Kruising vraag 12 en vraag 32 

 

 

Verder is de variabele ‘voorgaande kennis door opleiding of beroep’ positief gecorreleerd aan 

het geven van een correct antwoord.  

 

Tabel 58: Kruising vraag 12 en vraag 34 
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Leeftijd, diploma, verzekeringsmaatschappij, ervaring met schadegevallen en 

provincie duiden niet op relevante significante verschillen. Verder kan ook niet gesteld 

worden dat volgende variabelen aanleiding geven tot een betere kennis van het juiste 

antwoord op deze vraag: kleiner tijdsverloop sinds sluiten polis; beroep doen op een 

verzekeringstussenpersoon; AV krijgen of ernaar verwezen worden, gewezen worden op de 

belangrijkste punten van de AV en de AV gelezen hebben.  

D. Risicoverzwaring  

 

 Vraag 14: “Bent u verplicht uw verzekeringsmaatschappij tijdens de looptijd van uw 

autoverzekering te melden dat uw meerderjarig kind, die net zijn/haar rijbewijs heeft, 

ook regelmatig met het verzekerde voertuig zal rijden?”  

 

 Vraag 15: “Kan uw verzekeringsmaatschappij, na uw mededeling dat het voertuig ook 

regelmatig door uw meerderjarig kind die net zijn/haar rijbewijs heeft, zal gebruikt 

worden, een premieverhoging vragen?”  

 

259. Algemeen - De mededelingsplicht van de risicoverzwaring lijkt gekend te zijn bij een 

gewone meerderheid van de respondenten (68,5%). Toch is het m.i. opvallend dat nog steeds 

31,4% dit niet weet of incorrect beantwoordt. De gevolgen van deze mededeling lijken echter 

veel minder bekend. Slechts 40,6% geeft het correcte antwoord op deze vraag. 19,4% 

antwoordt ‘neen’ en 40% heeft toe het niet te weten.  

 

Tabel 59: Frequentietabel vraag 14 

 

Tabel 60: Frequentietabel vraag 15  

 

 

260. Differentiaties - Personen onder de 75 jaar zijn beter op de hoogte van deze 

mededelingsplicht dan 75-plussers.  
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Tabel 61: Kruising vraag 14 en vraag 31 

 

 

Vrouwen geven vaker toe dan mannen dat ze niet op de hoogte zijn van deze 

mededelingsplicht. Hetzelfde geldt voor respondenten met een masterdiploma of doctorstitel 

tegenover respondenten zonder dergelijk diploma. Mensen die aangeven te beschikken over 

een beter inzicht inzake verzekering omwille van een beroep of opleiding beantwoorden beide 

vragen ook beter.  

 

Tabel 62: Kruising vraag 14 en vraag 34 

 

Tabel 63: Kruising vraag 15 en vraag 34 

 

 

Zowel provincie; verzekeringsmaatschappij; tijdsverloop sinds afsluiten polis; al dan 

niet beroep gedaan op een tussenpersoon; AV gekregen/ernaar verwezen en voorgaande 

ervaring, hebben geen invloed op het correct beantwoorden van deze vragen. Ook 

respondenten die gewezen zijn op de belangrijkste punten van hun polis of aangeven hun 

polis gelezen te hebben beantwoorden deze vragen niet vaker correct dan personen waarbij dit 

niet gebeurd is. Wel beantwoorden beide categorieën deze vragen vaker correct dan personen 

die niet (meer) weten of ze op de belangrijke punten gewezen zijn of de polis gelezen hebben. 

Zie bijvoorbeeld: 

 

Tabel 64: Kruising vraag 15 en vraag 8 
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E. Risicovermindering  

 

 Vraag 13: “Wist u dat u aan uw verzekeringsmaatschappij een premievermindering 

kan vragen voor uw autoverzekering wanneer u verhuist van de stad naar het 

platteland?” 

  

261. Algemeen - Een overtuigende meerderheid van 71,8% geeft toe dit niet te weten.  

 

Tabel 65: Frequentietabel vraag 13 

 
 

262. Differentiaties - Mannen geven significant vaker aan dan vrouwen dat ze dit wisten. 

 

Tabel 66: Kruising vraag 13 en vraag 32  

 
 

Personen tussen 45 en 64 jaar geven ook vaker dan personen tussen 18 en 34 jaar aan 

op de hoogte te zijn van de dit recht.  

 

Tabel 67: Kruising vraag 13 en vraag 31 

 
 

Mensen die menen voorgaande kennis te hebben; reeds ervaring te hebben met zelf 

veroorzaakte schadegevallen of de algemene voorwaarden te hebben gelezen, menen ook 

significant vaker dat ze kennis hebben van dit recht.  

 

Tabel 68: Kruising vraag 13 en vraag 34 
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Tabel 69: Kruising vraag 13 en vraag 35 

 

Tabel 70: Kruising vraag 13 en vraag 9 

 

 

Wat het bezorgen van of verwijzen naar de AV en gewezen worden op de 

belangrijkste punten ervan betreft, kunnen enkel significante verschillen vastgesteld worden 

met de personen die de ‘ik weet het niet (meer)’ categorie aanduidden.  

Diploma, verzekeringsmaatschappij, tijdsverloop sinds afsluiten polis; beroep op 

verzekeringstussenpersoon en provincie geven dan weer geen significante verschillen weer.  

F. Dekkingsomvang /Uitsluitingen 

 

 Vraag 16: “Stel u veroorzaakt een ongeval als bestuurder van de wagen waarvoor u 

een BA Autoverzekering afsloot. Worden de volgende schadeposten door uw BA 

Autoverzekering gedekt?” 

 

De materiële schade aan uw auto waarmee 

u het ongeval heeft veroorzaakt 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De materiële schade die met uw auto wordt 

veroorzaakt aan een andere wagen 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De lichamelijke schade die met uw auto 

wordt veroorzaakt aan een voetganger 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De schade die met uw auto veroorzaakt 

wordt aan de inzittenden van het 

aangereden voertuig  

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De lichamelijke schade aan een passagier 

van uw auto waarmee u het ongeval heeft 

veroorzaakt 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De schade aan de persoonlijke bagage van 

een passagier van uw auto waarmee u het 

ongeval heeft veroorzaakt 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De morele schade aan de passagiers van uw Ja Neen Ik weet het 
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auto ten gevolge van het ongeval  niet 

De schade die uzelf oploopt, als bestuurder 

van uw auto waarmee u het ongeval 

veroorzaakte  

Ja Neen Ik weet het 

niet 

 

263. Algemeen - Een (over)grote meerderheid weet dat de materiële schade aan het 

aangereden voertuig en de lichamelijke schade aan voetgangers of inzittenden van het 

aangereden voertuig vergoed worden.  

 

Tabel 71: Frequentietabel vraag 16b 

 

Tabel 72: Frequentietabel vraag 16c

 

Tabel 73: Frequentietabel vraag 16d

 

Minder overtuigend zijn het aantal correcte antwoorden op de vraag of materiële 

schade aan de eigen wagen en schade aan de bestuurder van de eigen wagen vergoed worden. 

De antwoorden op deze vragen zijn echter net belangrijk omdat zij betrekking hebben op 

uitsluitingen en dus op preventie-instrumenten. Een gewone meerderheid beantwoordt deze 

vragen wel correct. Toch denkt bijvoorbeeld 22% van de respondenten dat de schade aan de 

eigen wagen gedekt is door de standaard BA Auto.  

Tabel 74: Frequentietabel vraag 16a

 

Hierbij moet wel vermeld worden dat respondenten met een omniumverzekering deze vraag 

significant vaker fout beantwoorden dan bevraagde zonder omniumverzekering. Bij deze 

personen kan er mogelijk verwarring ontstaan zijn over het feit dat de kennisvragen enkel 

betrekking had op de BA Auto.  
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Tabel 75: Kruising vraag 16a en vraag 2c

 

Nog meer bevraagden (26,5%) denken dat ook de schade aan de bestuurder van de eigen 

wagen vergoed zal worden.  

Tabel 76: Frequentietabel vraag 16h

 

Ook dit resultaat moet genuanceerd worden door de vaststelling dat personen die in het begin 

van vragenlijst aangaven over een ongevallenverzekering bestuurder te beschikken, 

significant vaker onterecht ‘ja’ antwoorden op deze vraag dan bevraagden die hier niet over 

dergelijke bijkomende dekking beweren te beschikken.  

Tabel 77: Kruising vraag 16h en vraag 2d

 

Over de lichamelijk, materiële (bagage en kleding) en morele schade aan passagiers 

van de eigen wagen, bestaat nog meer onzekerheid. Voor beide schadeposten wordt de 

antwoordcategorie ‘neen’ het meest aangeduid (respectievelijk 44,6 en 45,4%) gevolgd door 

de categorie ‘ik weet het niet’. Slechts 19,3% respectievelijk 16,3% van de bevraagden kan 

een correct antwoord geven op deze vragen.  

Tabel 78: Frequentietabel vraag 16e

 

Tabel 79: Frequentietabel vraag 16f
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Tabel 80: Frequentietabel vraag 16g

 

264. Differentiaties - Voor de eerste vier schadeposten kunnen mannen significant vaker 

een juist antwoord geven dan vrouwen. Zij weten dus beter dat materiële schade aan de eigen 

wagen niet gedekt is maar materiële schade aan de aangereden wagen, lichamelijke schade 

aan de voetganger en aan de passagiers van beide wagens wel gedekt zijn. Verder weten 

mannen ook beter dan vrouwen dat de eigen schade aan de bestuurder niet gedekt is en dat de 

verzekeraar wel voor de schade aan de persoonlijke bagage van de passagiers van de eigen 

wagen zal instaan. Voor de overige schadeposten kan niet aangetoond worden dat het geslacht 

een invloed heeft op de correcte beantwoording van de vragen. Zie bijvoorbeeld voor de 

verschillen tussen mannen en vrouwen m.b.t. de vraag over materiële schade aan de eigen 

wagen en de vraag over de schade aan de bestuurder: 

 

Tabel 81: Kruising vraag 16a en vraag 32 

 

Tabel 82: Kruising vraag 16h en vraag 32 

 

 

Exacte dezelfde opsplitsing kan gemaakt worden voor de invloed van de leeftijd. Of de 

eerste vier schadeposten al dan niet gedekt zijn, is beter geweten bij respondenten ouder dan 

34 jaar dan bij de respondenten tussen 18 en 34 jaar oud. Voor de tweede en de derde 

schadepost geldt deze vaststelling echter niet voor de 75-plussers. Zie bijvoorbeeld de 

verschillen voor naar leeftijd m.b.t. de vraag over de materiële schade aan de eigen wagen: 

 

Tabel 83: Kruising vraag 16a en vraag 31 
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Het korte tijdsverloop sinds het sluiten van de laatste polis is niet positief gecorreleerd 

het correct beantwoorden van de vragen. Respondenten die de polis minder dan 3 jaar geleden 

afsloten, antwoorden zelfs significant vaker fout op de vraag in verband met de dekking van 

de materiële schade aan de eigen wagen en de schade aan de bestuurder van de wagen die het 

schadegeval veroorzaakte. Wel beantwoordt deze categorie van respondenten vaker de vraag 

in verband de dekking van de morele schade van passagiers correct. 

 

Tabel 84: Kruising vraag 16a en vraag 4 

 

Tabel 85: Kruising vraag 16h en vraag 4  

 

Tabel 86: Kruising vraag 16g en vraag 4 

 

 

Opnieuw lijkt de hoogte van het behaalde diploma weinig of geen invloed uit te 

oefenen op het correct beantwoorden van de vragen. Enkel het feit dat noch materiële schade 

aan de eigen wagen, noch schade aan de bestuurder van de eigen wagen gedekt wordt door de 

BA Auto, lijkt beter gekend te zijn bij de respondenten met een master- of doctorstitel. Dat 

ook de lichamelijke schade van passagiers in de eigen wagen gedekt wordt, is dan weer beter 

gekend bij personen die maximum een diploma middelbaar onderwijs bekwamen. 

 

Tabel 87: Kruising vraag 16a en vraag 33 



186 

 

 

Tabel 88: Kruising vraag 16h en vraag 33 

 

Tabel 89: Kruising vraag 16e en vraag 33 

 

 

De verschillen tussen de bepaalde verzekeringsmaatschappijen zijn ook vrij beperkt. 

Zo weten klanten van Ethias wel beter dan verzekeringnemers bij AXA en DVV dat materiële 

schade aan de eigen wagen niet gedekt is. Verzekeringnemers bij Ethias scoren ook beter dan 

klanten van AXA op de vraag of de lichamelijke schade aan passagiers van de aangereden 

wagen wordt gedekt.  

 

Tabel 90: Kruising vraag 16a en vraag 5 

 

Tabel 91: Kruising vraag 16d en vraag 5 

 

 

Het beroep op een verzekeringstussenpersoon leidt niet tot het vaker correct 

beantwoorden van de vragen. Enkel het feit dat lichamelijke schade van passagiers van de 

eigen wagen waarmee het ongeval werd veroorzaakt gedekt is, is beter geweten bij personen 

die beroep deden op een verzekeringstussenpersoon. De vraag of de materiële schade aan een 
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andere wagen wordt gedekt door de BA Auto, wordt dan weer vaker correct beantwoord door 

respondenten die geen beroep deden op een verzekeringstussenpersoon.  

 

Tabel 92: Kruising vraag 16e en vraag 6 

 

Tabel 93: Kruising vraag 16b en vraag 6 

 

 

Het feit dat men de algemene voorwaarden bezorgd kreeg of naar de vindplaats werd 

verwezen, is niet positief gecorreleerd aan het correct beantwoorden van deze vragen. Wel 

beantwoorden deze respondenten deze vragen significant vaker correct dan personen die het 

niet (meer) weten.  

Ook het feit dat men gewezen werd op de belangrijkste punten geeft geen aanleiding 

tot het beter beantwoorden van deze vragen. Enkel het feit dat lichamelijke schade van 

passagiers van de eigen wagen gedekt wordt, is beter gekend bij personen die attent gemaakt 

werden op de belangrijkste punten van hun polis. Echter personen die niet gewezen werden op 

de belangrijkste punten weten beter dat de materiële schade aan de eigen wagen en de schade 

aan de bestuurder van de eigen wagen niet gedekt is.  

 

Tabel 94: Kruising vraag 16e en vraag 8 

 

Tabel 95: Kruising vraag 16a en vraag 8 

 

Tabel 96: Kruising vraag 16h en vraag 8 
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Het lezen van de polis leidt dan weer tot een betere kennis van het feit dat lichamelijke 

en morele schade aan passagiers van de eigen wagen waarmee het ongeval wel veroorzaakt, 

gedekt is. Dat de schade aan de bestuurder van de eigen wagen niet gedekt is, weten 

respondenten die aangaven de polis niet te hebben gelezen dan weer beter.  

 

Tabel 97: Kruising vraag 6e en vraag 9 

 

Tabel 98: Kruising vraag 16g en vraag 9 

 

Tabel 99: Kruising vraag 16h en vraag 9 

 

 

De provincie waar de respondent woont, heeft geen invloed op het al dan niet 

aanduiden van het juiste antwoord op deze vragen.  

Het feit dat de respondenten aangeven dat ze voorgaande kennis hebben van 

verzekeringen door hun beroep of opleiding of ervaring hebben met zelf veroorzaakte 

schadegevallen is dan weer wel duidelijk positief gecorreleerd aan het correct beantwoorden 

van de meeste van deze vragen. Zie bijvoorbeeld m.b.t. de vraag omtrent de schade aan de 

bestuurder en de schade aan de eigen wagen: 

 

Tabel 100: Kruising vraag 16a en vraag 34 
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Tabel 101: Kruising vraag 16h en vraag 34 

 

Tabel 102: Kruising vraag 16a en vraag 35 

 

Tabel 103: Kruising vraag 16h en vraag 35 

 

 

G. Verhaalsrecht (grove schuld; verval van recht) 

 

 Vraag 17: “Stel u veroorzaakt als bestuurder van een wagen in dronken toestand 

foutief schade aan een andere wagen. Loopt u dan het risico dat uw autoverzekeraar 

(een deel van) de aan het slachtoffer uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen 

terugeisen?”  

 

 Vraag 18: “Stel u veroorzaakt als bestuurder van een wagen, die niet over een geldig 

keuringsbewijs beschikt, foutief schade aan een andere wagen. Loopt u dan het risico 

dat uw autoverzekeraar (een deel van) de aan het slachtoffer uitbetaalde 

schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?”  

 

 Vraag 19: “Stel u veroorzaakt als bestuurder van een wagen foutief schade aan een 

andere wagen. Op het ogenblik van het schadegeval zitten er meer passagiers in de 

auto dan toegelaten. Loopt u dan het risico dat uw autoverzekeraar een deel van de 

uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?”  
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 Vraag 20: “Stel uw rijbewijs werd ingevolge een verkeersovertreding ingetrokken door 

de rechtbank. Tijdens deze intrekking rijdt u toch met de wagen en u veroorzaakt 

foutief een ongeval met schade aan een ander voertuig. Loopt u dan het risico dat uw 

autoverzekeraar (een deel van) de uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen 

terugeisen?”  

 

 Vraag 21: “Stel iemand van uw gezin, die geen (geldig) rijbewijs heeft, veroorzaakt 

foutief een ongeval met uw auto waarvoor u een autoverzekering afsloot. Loopt u dan 

het risico dat uw autoverzekeraar (een deel van) de aan het slachtoffer uitbetaalde 

schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?”  

 

 Vraag 22: “Stel u bent aan het telefoneren tijdens het rijden (zonder hands free) en u 

veroorzaakt foutief een ongeval met schade aan een andere wagen. Loopt u dan het 

risico dat uw autoverzekeraar (een deel van) de uitbetaalde schadevergoeding bij u 

zal komen terugeisen?” 

 

 

265. Algemeen - Vraag 17 tot en met 22 hebben telkens betrekking op het verhaalsrecht 

van de verzekeraar. Toch zijn duidelijk niet alle verhaalsgronden even goed gekend bij de 

bevraagden. Een meerderheid van de bevraagden weet wel steeds dat de beschreven situaties 

kunnen leiden tot een verhaalsrecht. Toch wordt de ene vraag door een meer overtuigende 

meerderheid correct beantwoord dan de andere.  

Zo weet een overtuigende/grote meerderheid dat zich dronken of met een ingetrokken 

rijbewijs op de rijbaan begeven met de wagen aanleiding kan geven tot een verhaalsrecht van 

de verzekeraar (79,7% respectievelijk 80,6%).  

 

Tabel 104: Frequentietabel vraag 17 

 

Tabel 105: Frequentietabel vraag 20 

 

 

De vraag of de verzekeraar zich onder bepaalde voorwaarden ook tegen de 

verzekeringnemer kan keren wanneer een andere verzekerde zonder geldig rijbewijs met zijn 

wagen reed, wordt al minder vaak correct beantwoord (70,7%).  
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Tabel 106: Frequentietabel vraag 21 

 

 

Noch minder overtuigend zijn de correcte antwoorden op de vraag of de afwezigheid 

van een geldig keuringsbewijs aanleiding kan geven tot verhaal (66,3%).  

 

Tabel 107: Frequentietabel vraag 18 

 

 

Slechts een beperkte meerderheid van 53,4% weet het dat vervoeren van meer dan het 

wettelijk aantal toegelaten passagiers ook aanleiding kan geven tot het terugvorderen van een 

deel van de schadevergoeding door de verzekeraar.  

 

Tabel 108: Frequentietabel vraag 19 

 

 

Van het telefoneren tijdens het rijden denkt dan weer 48,1% van de respondenten 

onterecht dat het een verhaalsrecht oplevert aan de verzekeraar. Slechts een minderheid van 

21,3% van de bevraagden kan deze vraag correct beantwoorden. Hoewel de meerderheid deze 

vraag dus niet juist kan beantwoorden, blijkt wel dat veel minder bevraagden denken dat 

telefoneren een verhaalsgrond oplevert dan in de andere gevallen.  

 

Tabel 109: Frequentietabel vraag 22 
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266. Differentiaties - Opnieuw beantwoorden mannen bepaalde vragen significant beter dan 

vrouwen. Zo weten zij beter dat dronkenschap en rijden zonder geldig keuringsbewijs 

inderdaad tot een verhaalsrecht kunnen leiden en telefoneren achter het stuur niet. Over de 

andere verhaalsgronden zijn zij niet beter op de hoogte dan vrouwen.  

 

Tabel 110: Kruising vraag 17 en vraag 32 

 

Tabel 111: Kruising vraag 18 en vraag 32 

 

Tabel 112: Kruising vraag 22 en vraag 32 

 

 

Opnieuw leiden noch leeftijd, noch tijdsverloop sinds sluiten van de polis, noch 

diploma, noch provincie tot relevantie significante verschillen.  

Ook het zelf aangegeven van een betere inzicht inzake verzekeringen door een beroep 

of opleiding of de ervaring met schadegevallen kan slechts voor een beperkt aantal 

verhaalsgronden in verband gebracht worden met een correct antwoord. Zo weten bevraagden 

die aangaven over een voorgaande kennis te beschikken, beter dat dronkenschap en het 

vervoeren van een onwettig aantal personen in de wagen aanleiding geeft tot een 

verhaalsrecht dan bevraagden die dit niet menen over zulke voorgaande kennis te beschikken. 

 

Tabel 113: Kruising vraag 17 en vraag 34 

 

Tabel 114: Kruising vraag 19 en vraag 34 
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Voorgaande ervaring met schadegevallen leidde dan weer tot een betere kennis van de 

verhaalsgronden dronkenschap, geen geldig keuringsbewijs en ingetrokken rijbewijs.  

 

Tabel 115: Kruising vraag 17 en vraag 35 

 

Tabel 116: Kruising vraag 18 en vraag 35 

 

Tabel 117: Kruising vraag 20 en vraag 35 

 

 

Het verschil van verzekeringsmaatschappij leidde slechts tot beperkte verschillen. Zo 

weten verzekeringnemers die zich verzekerden bij KBC, AXA of Ethias beter dan personen 

die zich verzekerden bij DVV dat dronken rijden tot een verhaalsrecht kan leiden. Klanten bij 

Baloise weten dan weer beter dan klanten van AG dat de verzekeringnemer ook kan 

aangesproken door de verzekeraar wanneer een andere verzekerde bestuurder niet over een 

geldig rijbewijs beschikt.  

 

Tabel 118: Kruising vraag 17 en vraag 5 

 

Tabel 119: Kruising vraag 21 en vraag 5 
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Het beroep op een verzekeringstussenpersoon geeft opnieuw geen aanleiding tot het 

beter beantwoorden van deze vragen. Respondenten die geen beroep deden op een 

tussenpersoon denken enkel vaker dan anderen onterecht dat telefoneren (zonder hands free) 

aanleiding geeft tot een verhaalsrecht voor de verzekeraar.  

 

Tabel 120: Kruising vraag 22 en vraag 6 

 

 

Het feit dat men de AV bezorgd kreeg of naar de vindplaats verwezen werd, heeft 

geen positief effect op het correct beantwoorden van deze vragen.  

Ook het attent maken op de belangrijkste punten van de AV of het lezen ervan heeft 

slechts een beperkte invloed. Verzekeringnemers die aangeven gewezen te zijn op de 

belangrijkste punten van de AV, weten enkel beter dat de verzekeraar een verhaalsrecht heeft 

wanneer men zich met een ingetrokken rijbewijs op de rijbaan begeeft. Respondenten die 

aangeven de polis gelezen te hebben, weten dan weer beter dan personen die dit niet deden dat 

het vervoeren van meer passagiers dan toegelaten, aanleiding geeft tot een verhaalsrecht.  

 

Tabel 121: Kruising vraag 20 en vraag 8 

 

Tabel 122: Kruising vraag 19 en vraag 9 
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H. Eigen risico 

 

 Vraag 23: “Wat is een franchise/vrijstelling? 

o Een bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitbetaalt ingeval van een 

schaderegeling bij ongeval 

o Een bedrag dat ik zelf, als verzekerde, ten laste moet nemen bij een schaderegeling 

van een ongeval  

o Een premie die ik betaal voor het afsluiten van een verzekeringscontract 

o Ik weet het niet”  

 

267. Algemeen - Een overgrote meerderheid van de bevraagden kan de correcte 

omschrijving aanduiden van een franchise of vrijstelling. (95,6%) 

 

Tabel 123: Frequentietabel vraag 23 

 

 

268. Differentiaties - Enkel leeftijd en voorgaande ervaring met schadegevallen geven 

aanleiding tot significante verschillen. Zo kunnen significant meer bevraagden tussen 45-75 

jaar het correcte antwoord aanduiden dan personen tussen 18-34 jaar. Verder is voorgaande 

ervaring positief gecorreleerd met het geven van het correcte antwoord op deze vraag.  

 

Tabel 124: Kruising vraag 23 en vraag 31 

 

Tabel 125: Kruising vraag 23 en vraag 35 

 

 

Geslacht; diploma; verzekeringsmaatschappij; al dan niet verzekeringstussenpersoon; 

provincie; tijdsverloop sinds afsluiten polis; al dan niet AV verkregen of verwezen; al dan niet 

AV gelezen en beweerde bestaande kennis, geven geen significante verschillen weer. 
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Opvallend is dat personen die niet attent gemaakt werden op de belangrijkste punten van de 

polis, significant vaker de juiste omschrijving van een franchise aanduiden dan personen die 

het tegengestelde aangeven.  

I. Verzekeringsplafond 

 

 Vraag 24: “Zal de autoverzekeraar de volgende schade dekken ongeacht het bedrag: 

 

Lichamelijke schade van de 

tegenpartij waar u schade 

aan veroorzaakt hebt? 

Ja Neen Ik weet het niet 

Persoonlijke kleding van 

vervoerde personen waar u 

schade aan veroorzaakt 

hebt?  

Ja Neen Ik weet het niet 

Persoonlijke bagage van 

vervoerde personen waar u 

schade aan veroorzaakt 

hebt? 

Ja Neen Ik weet het niet” 

 

 

269. Algemeen - Dat lichamelijk schade onbeperkt gedekt wordt, is bij een overtuigende 

meerderheid van 73,8% van de bevraagden gekend. Het verzekeringsplafond dat echter 

bestaat voor persoonlijke kleding en bagage lijkt echter veel minder gekend. Slechts 45%, 

respectievelijk 43,8% van de bevraagden is hiervan op de hoogte. De meerderheid weet dit 

niet of meent dat er geen plafond bestaat.  

 

Tabel 126: Frequentietabel vraag 24a 

 

Tabel 127: Frequentietabel vraag 24b 

 

Tabel 128: Frequentietabel vraag 24c 
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270. Differentiaties - Het geslacht geeft deze keer geen aanleiding tot relevante significante 

verschillen. Mannen denken vaker dat verzekeraars ook persoonlijke kleding en bagage 

onbeperkt zullen dekken en antwoorden dus vaker fout op deze vragen terwijl vrouwen vaker 

toegeven het niet te weten.  

Wat de variabele leeftijd betreft zijn 18- tot 44-jarigen beter op de hoogte van het 

verzekeringsplafond dan 75-plussers. Respondenten die hun verzekeringsovereenkomst 

minder dan 3 jaar geleden sloten weten dan weer beter dat de schade aan persoonlijke kleding 

begrensd kan worden, dan personen die hun polis minstens 3 jaar geleden afsloten.  

 

Tabel 129: Kruising vraag 24b en vraag 31 

 

Tabel 130: Kruising vraag 24b en vraag 4 

 

 

Noch het behalen van een hoger diploma; noch het aangeven van een bestaande kennis 

inzake verzekeringen door beroep of opleiding; noch het verschil van 

verzekeringsmaatschappij; noch de informatieverstrekking inzake de algemene voorwaarden; 

noch het lezen van de AV, blijkt positief gecorreleerd te zijn aan het op de hoogte zijn van de 

verzekeringsplafonds. De provincie waar de bevraagde woont, leidt opnieuw niet tot relevante 

significante verschillen. Opvallend is dat mensen die geen beroep deden op een 

tussenpersonen beter op de hoogte zijn van het verzekeringsplafond voor persoonlijke bagage.  

 

Tabel 131: Kruising vraag 24c en vraag 6 

 

 

Mensen die aangeven ervaring te hebben met voorgaande schadegevallen zijn echter 

wel beter op de hoogte van het plafond voor schade aan persoonlijk bagage en kleding van 
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passagiers. Zij denken echter ook vaker onterecht dan anderen dat ook lichamelijke schade 

begrensd is.  

 

Tabel 132: Kruising vraag 24b en vraag 35 

 

Tabel 133: Kruising vraag 24c en vraag 35 

 

Tabel 134: Kruising vraag 24a en vraag 35 

 

 

J. Schadebeperkingsplicht en reddingskosten 

 

 Vraag 25: “Kan de verzekeringsmaatschappij zijn uitbetaling weigeren of verminderen 

wanneer u als veroorzaker van het ongeval niet spontaan alle redelijke maatregelen 

heeft genomen om de gevolgen van het schadegeval te beperken of te voorkomen? 

Denk bijvoorbeeld aan het initiatief om de rijbaan vrij te maken na een ongeval.”  

 

 Vraag 26: “Kan de verzekeringsmaatschappij zijn uitbetaling weigeren of verminderen 

wanneer u niet spontaan de banden van uw auto tijdig heeft laten vervangen om 

slipgevaar te voorkomen?”  

 

 Vraag 27: “Zal de verzekeringsmaatschappij de kosten vergoeden van alle dringende 

en redelijke maatregelen die u neemt om de gevolgen van het schadegeval te beperken 

of te voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan de kosten die gemaakt werden voor het 

vrijmaken van de rijbaan na een ongeval.” 

 

271. Algemeen - Vragen 25 tot en met 27 hebben betrekking op de schadebeperkingsplicht 

en de daaraan verbonden reddingskosten. Opvallend is dat deze vragen duidelijk minder 

correct beantwoord worden dan de overige kennisvragen. Het valt ook op dat deze vragen 
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steeds het vaakst de ‘ik weet het niet’- categorie wordt aangeduid (45,8%; 37,1%; 48,7%). De 

sanctie op het niet-nakomen van de schadebeperkingsplicht is slechts gekend door een kleine 

minderheid van 14,8%.  

 

Tabel 135: Frequentietabel vraag 25  

 

 

Vreemd is dat er meer respondenten wel menen dat de verzekeraar de 

verzekeringnemer kan sanctioneren wegens het niet nemen van schadevoorkomende 

maatregelen (28,7%).  

 

Tabel 136: Frequentietabel vraag 26 

 

 

De tegemoetkoming van de verzekeraar voor het nakomen van de 

schadebeperkingsplicht is wat beter gekend (33,4%).  

 

Tabel 137: Frequentietabel vraag 27 

 

 

22,4% van de bevraagden die weten dat de verzekeraar de schadebeperkingsplicht kan 

sanctioneren weten ook dat de verzekeraar zal instaan voor de reddingskosten. Een 

overtuigende meerderheid van de respondenten die weten dat de verzekeraar sanctionerend 

kan optreden, weet dus niet dat de verzekeraar wel zal instaan voor de reddingskosten.  

 

Tabel 138: Kruising vraag 25 en vraag 27 
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272. Differentiaties - Mannen weten significant vaker dan vrouwen dat er geen 

schadevoorkomingplicht bestaat en dat de verzekeraar wel zal instaan voor de reddingskosten. 

In beide gevallen duiden zij echter ook vaker het foute antwoord aan dan vrouwen. Vrouwen 

duiden dan weer vaker ‘ik weet het niet’ aan.  

 

Tabel 139: Kruising vraag 26 en vraag 32 

 

Tabel 140: Kruising vraag 27 en vraag 32 

 

 

Noch leeftijd, noch provincie geeft relevante significante verschillen aan. 

Respondenten die hoger onderwijs genoten kunnen wel vaker correct antwoorden op 

de vraag of de verzekeraar zijn prestatie kan weigeren of verminderen bij het niet nakomen 

van de schadebeperkingsplicht dan respondenten met enkel een diploma middelbaar 

onderwijs.  

 

Tabel 141: Kruising vraag 25 en vraag 33 

 

 

Ook personen die aangeven over voorgaande kennis te beschikken door een opleiding 

of beroep antwoorden vaker correct op deze vraag. Verder bestaat er ook een positieve 
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correlatie tussen deze variabele en het correct beantwoorden van de vraag i.v.m. de 

reddingskosten.  

 

Tabel 142: Kruising vraag 25 en vraag 34 

 

Tabel 143: Kruising 27 en vraag 34 

 

 

Respondenten die aangaven reeds ervaring te hebben met schadegevallen zijn ook 

beter op de hoogte van deze tegemoetkoming door verzekeraars maar antwoorden tegelijk ook 

vaker fout op deze vraag.  

 

Tabel 144: Kruising vraag 27 en vraag 35 

 

 

Het verschil van verzekeringsmaatschappij leidt niet tot relevante verschillen. Enkel 

zijn verzekeringnemers bij AXA wel vaker op de hoogte van het feit dat de reddingskosten 

door de verzekeraar gedekt worden, dan verzekeringnemers bij DVV.  

 

Tabel 145: Kruising vraag 27 en vraag 5 

 

 

Tot slot duiden de overige variabelen ook niet op relevante significante verschillen.  
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§ 3. Meningsvragen 

 

 Vraag 28: “Het hebben van een verzekering geeft mij een gerust gevoel op financieel 

vlak.”  

 

 Vraag 29: “Ik vertrouw er op dat de verzekeringsmaatschappij zal instaan voor de 

financiële gevolgen van een schadegeval dat ik heb veroorzaakt.”  

 

 Vraag 30: “Verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om bij een 

schadegeval niets of zo weinig mogelijk uit te betalen.” 

 

273. Algemeen - Er werd een (over)grote meerderheid gevonden die het eens was met de 

eerste twee stellingen (89,4%; respectievelijk 91,9%). Toch ging 10,6% respectievelijk 8,1% 

van de bevraagden niet of hellemaal niet akkoord met deze stellingen. Dit komt neer op 120, 

respectievelijk 92 van de 1137 bevraagden.  

 

Tabel 146: Frequentietabel vraag 28 

 

Tabel 147: Frequentietabel vraag 29 

 

 

Rekening houdend met de vergoedende functie van aansprakelijkheidsverzekeringen moeten 

deze resultaten m.i. evenwel nog beter. Verzekeringnemers zullen vooral een 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten met het oog op het veilig stellen van het eigen 

vermogen. Dit vormt het voorwerp van de aansprakelijkheidsverzekering. Vanuit de 

verzekeringssector zou ernaar gestreefd moeten worden dat iedereen akkoord gaat met deze 

eerste twee stellingen.  

Wat de derde stelling betreft, lijken de meningen veel meer verdeeld. Een kleine 

meerderheid van 59,8% van de respondenten gaat akkoord met de stelling. 40,1% gaat hier 

niet mee akkoord. Deze resultaten zijn vatbaar voor meerdere interpretaties.
797

 Wanneer de 

bevraagde er is van uitgegaan dat de verzekeraar zal trachten zo weinig mogelijk uit te betalen 

                                                           
797 Dit werd pas gerealiseerd na het uitsturen van de enquête.  
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aan de benadeelde, is akkoord gaan met deze stelling niet noodzakelijk tegenstrijdig met 

akkoord gaan met de eerste twee stellingen. De bevraagde denkt dan mogelijks dat deze 

houding van de verzekeraar geen invloed heeft op zijn eigen vermogen. Wanneer de 

bevraagden evenwel menen dat de verzekeraars er altijd alles aan zullen doen om zo weinig 

mogelijk schade te moeten vergoeden, ook tegenover hun verzekerden, lijkt het akkoord gaan 

met deze stelling weg tegenstrijdig met het akkoord gaan met de vorige twee stellen en is het 

verschil in meningen opvallend.  

 

Tabel 148: Frequentietabel vraag 30 

 

 

274. Differentiaties – De variabelen geslacht en provincie hebben geen significante invloed 

op het beantwoorden van deze vraag.  

Wat de variabele leeftijd betreft, valt op dat de jongste leeftijdscategorie tussen 18 en 

34 jaar minder vertrouwen hebben in het feit dat de verzekeraar instaat voor de financiële 

gevolgen van het schadegeval dan respondenten vanaf 45 jaar.  

 

Tabel 149: Kruising vraag 28 (1) en vraag 31 

 

Tabel 150: Kruising vraag 28 (2) en vraag 31  

 

 

Verder blijkt dat bevraagden die geen hoger onderwijs volgden er ook meer van 

overtuigd zijn dat verzekeraars er alles aan zullen doen om niet of zo weinig mogelijk te 

moeten uitbetalen.  

 

Tabel 151: Kruising vraag 30 en vraag 33 
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De variabele die het duidelijkste verschil aanduidt, is de ervaring met een voorgaande 

schadegeval. Personen die aangeven dat zij ervaring hebben met schadegevallen die zij zelf 

veroorzaakten, hebben meer vertrouwen in verzekeringsmaatschappijen. Deze vaststelling is 

positief voor de verzekeringssector.  

 

Tabel 152: Kruising vraag 29 (1) en vraag 35 

 

Tabel 153: Kruising vraag 29 (2) en vraag 35 

 

§ 4. Conclusie 

 

275. Algemeen - In verband met de kennisname van de algemene voorwaarden kunnen 

volgende vaststellingen worden gemaakt. De meeste respondenten menen de algemene 

voorwaarden ofwel bezorgd te hebben gekregen ofwel ernaar verwezen te zijn op de website 

van de maatschappij. Iets meer dan de helft van de respondenten meent door de maatschappij 

of tussenpersoon gewezen te zijn gewezen op de belangrijkste punten van de algemene 

voorwaarden en ongeveer de helft van de bevraagden geeft aan de algemene voorwaarden 

geheel of gedeeltelijk gelezen te hebben.  

Om een overzicht te geven van de kennis van de bevraagden inzake de preventie-

instrumenten in de polisvoorwaarden worden de vragen hieronder gerangschikt naargelang 

het percentage van de respondenten die de vraag correct konden beantwoorden. Relevant voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvraag is om na te gaan of de preventie-instrumenten 

gekend zijn bij de verzekeringnemers van de autoverzekering.  
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Een overgrote meerderheid van de respondenten weet dat noch de mini-omnium, noch 

de omniumverzekering verplicht zijn. Ook het feit dat de materiële schade aan de aangereden 

wagen gedekt wordt, is bij een overgrote meerderheid bekend. Dit laatste resultaat is dus veel 

beter dan de 39% in de Nederlandse studie van Pricewise.
798

 Deze vragen hebben echter geen 

betrekking op preventie-instrumenten van de verzekeraar. De franchise of vrijstelling vormt 

daarentegen wel een preventie-instrument. Een overgrote meerderheid van de bevraagden kon 

de correct omschrijving van een franchise aanduiden. Verzekeringnemers weten over het 

algemeen dus wel wat een franchise/vrijstelling is. Dit resultaat ligt hoger dan de bevindingen 

van een voorgaande studie bij leerlingen van het zesde jaar secundair onderwijs.
799

 Er kon 

evenwel niet getest worden of verzekeringnemers ook weten of er een vrijstelling wordt 

toegepast in hun verzekeringspolis. Men kan uit de resultaat dus niet met zekerheid afleiden 

dat verzekeringnemers kennis hebben van de het nadelige gevolg dat de verzekeraar hecht aan 

het zich voordoen van het schadegeval, namelijk dat de verzekerde zelf een deel van de 

schade zal moeten dragen in de vorm van een vrijstelling. 

Verder zijn er preventie-instrumenten waarvan een grote meerderheid van de 

bevraagden op de hoogte is. Het betreft het feit dat de premie zal fluctueren naargelang het 

schadeverleden van de verzekeringnemer en dat de verzekeraar over een verhaalsrecht 

beschikt wanneer de verzekeringnemer zich met zijn wagen op de baan begeeft wanneer zijn 

rijbewijs is ingetrokken. Voor een grote meerderheid verzekeringnemers kan het feit dat de 

premie hoger ligt naargelang het schadeverleden mogelijks dus een (bijkomend) motief 

vormen om schade te vermijden en zich dus zorgvuldig te gedragen. Ook kan mogelijks het 

verhaalsrecht van de verzekeraar naar aanleiding van een ingetrokken rijbewijs voor deze 

verzekeringnemers een (bijkomend) motief vormen om enkel met de wagen te rijden wanneer 

men over een geldig rijbewijs beschikt. De aanwezigheid van kennis vermijdt dat deze 

preventie-instrumenten nooit preventie kunnen werken. Uit deze resultaten kan evenwel niet 

afgeleid worden dat deze preventie-instrumenten hun doel bereiken. Uit voorgaand onderzoek 

is immers gebleken dat kennis alleen vaak niet voldoende is om gedragsbeïnvloeding teweeg 

te brengen.
800

  

De verhaalsgronden inzake dronkenschap en afwezigheid van een geldig rijbewijs bij 

de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, zijn ook gekend door een overtuigende 

meerderheid. Voor deze verzekeringnemers hebben deze verhaalsrechten dus het potentieel 

om een (bijkomend) motief te vormen om niet dronken met de wagen te rijden en om te 
                                                           
798 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
799 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
800 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 2. Onderafdeling 2.  
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vermijden dat andere verzekerden zonder geldig rijbewijs rijden met de wagen waarvoor de 

verzekeringnemer een verzekering sloot. Dit betekent evenwel niet dat deze preventie-

instrumenten ook effectief gedragsbeïnvloeding teweeg zullen brengen.  

Voor de overige preventie-instrumenten begint de kennis echter sterk af te nemen. 

Voor volgende preventie-instrumenten kon er slechts een gewone meerderheid het correcte 

antwoord aanduiden: de uitsluiting van de materiële schade aan de eigen wagen; het 

verhaalsrecht van de verzekeraar bij afwezigheid van een geldig keuringsbewijs en het feit dat 

de premie kan verhogen na schadegeval. Voor deze verzekeringnemers kan dus bijvoorbeeld 

de uitsluiting van schade aan de eigen wagen een (bijkomend) motief vormen om zich in het 

algemeen schade-vermijdend op te stellen, wetende dat een deel van de schade zelf gedragen 

zal moeten worden. Voor een beduidend grote groep van verzekeringnemers kan dit 

preventie-instrument evenwel nooit preventief werken, aangezien zij veronderstellen dat deze 

schade wel gedekt is of aangeven dit niet te weten. Hetzelfde geldt voor een grote groep van 

verzekeringnemers waarvoor het verhaalsrecht op grond van de afwezigheid van een geldig 

keuringsbewijs geen (bijkomend) motief kan vormen om de verplichting na te leven om de 

wagen te onderhouden en dus te onderwerpen aan een controle ter verkrijging van het 

keuringsbewijs. Tot slot blijkt ook voor een grote groep verzekeringnemers het feit dat de 

premie kan verhoogd worden na het zich voordoen van een schadegeval, geen (bijkomend) 

motief te kunnen vormen om schadegevallen te vermijden.  

Slechts een beperkte meerderheid was op de hoogte van de uitsluiting van de schade 

aan de bestuurder van de eigen wagen en het verhaalsrecht van de verzekeraar bij het 

vervoeren van meer passagiers dan toegelaten. Voor een beduidend grote groep van 

verzekeringnemers zal deze uitsluiting dus geen preventie effect kunnen hebben. Een grote 

groep verzekeringnemers zal ook niet (bijkomend) aangezet kunnen worden tot naleven van 

het passagiersmaximum in de wagen door het bestaan van dit verhaalsrecht.  

De overige bevraagde preventie-instrumenten waren slechts bij een minderheid van de 

respondenten gekend. Het betreft het verzekeringsplafond voor persoonlijke kleding en 

bagage; de vragen in verband met de schadebeperkingsplicht en de reddingskosten; het 

opzegmogelijkheid van de verzekeraar na schadegeval; de risicovermindering en het feit dat 

de verzekeraar de premie kan verhogen na de mededeling van een risicoverzwaring. Voor de 

meerderheid van de verzekeringnemers kunnen deze preventie-instrumenten dus nooit hun 

preventiedoel bereiken. Wanneer deze verzekeringnemers zich toch schade-vermijdend 

zouden gedragen of zouden trachten het risico zo klein mogelijk te houden, kunnen zij hiertoe 

niet (bijkomend) aangezet zijn door deze preventie-instrumenten.  
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Wat de meningsvragen betreft kan op basis van de eerste twee stelling besloten 

worden dat een grote meerderheid van de verzekeringnemers vertrouwen heeft in het feit dat 

verzekeringsmaatschappijen hun vermogen veilig stellen tegen risico’s. Dit komt overeen met 

de bevinding in een onderzoek van Brocom waaruit bleek dat 89% van de Belgen gerust is 

over zijn verzekering.
801

 

 

276. Differentiaties - Met betrekking tot de vragen inzake informatieverstrekking, is het 

vooral interessant dat verzekeringnemers die aangeven beroep te hebben gedaan op een 

verzekeringstussenpersoon ook significant vaker menen gewezen te zijn op de belangrijkste 

punten van hun verzekeringspolis. Verder geven mannelijke verzekeringnemers, respondenten 

met voorgaande kennis inzake verzekeringen en verzekeringnemers met ervaring met 

schadegevallen significant vaker aan de polis te hebben gelezen.  

Hierboven werd ook telkens weergegeven welke variabelen aanleiding gaven tot 

significante verschillen met betrekken tot het correct beantwoorden van de kennisvragen. De 

variabele die het vaakst aanleiding gaf tot significante verschillen bij het beantwoorden van de 

kennisvragen, is het geslacht. Zo werden 20 van de 33 kennisvragen significant vaker juist 

beantwoord door mannen dan door vrouwen. Deze bevinding sluit aan bij voorgaand 

onderzoek.
802

 Daarnaast bleek dat vrouwen significant vaker de ‘ik weet het niet’-categorie 

aanduidden dan mannen. Deze vaststelling bevestigt ook voorgaand onderzoek.
803

 Twee 

andere variabelen die vaak positief gecorreleerd waren aan het correct beantwoorden van de 

kennisvragen zijn het aangegeven inzicht in verzekeringen door een beroep of opleiding en de 

ervaring met een zelf veroorzaakt schadegeval. Respondenten met voorgaande kennis hebben 

17 van de 33 kennisvragen significant beter beantwoord dan respondenten zonder voorgaande 

kennis. Wanneer mensen dus aangeven reeds over een zeker inzicht te beschikken inzake 

verzekeringen door hun opleiding of beroep blijkt dit tot op zekere hoogte ook te kloppen. 

Ook deze bevinding komt overeen met een aantal studies over financiële geletterdheid waarin 

de eigen ingeschatte kennis een goede voorspeller bleek van het kennisniveau.
804

 Verder blijkt 

dat mensen die aangeven reeds te maken hebben gehad met schadegevallen die zij zelf 

veroorzaakte, 19 van de 33 kennisvragen beter kunnen beantwoorden dan mensen zonder 

ervaring.  

                                                           
801 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
802 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
803 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1. 
804 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1. 
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Al de overige kruisingen konden geen duidelijke en constante verschillen weergeven. 

In de gevallen waar leeftijd een significante rol speelde, valt wel op dat meestal de 

leeftijdscategorieën boven 34 jaar de vraag beter konden beantwoorden dan personen tussen 

18 en 34 jaar. De studies over financiële geletterdheid gaven aanleiding tot een gelijklopende 

vaststelling.
805

 Men kan dus zeker niet besluiten dat jonge bestuurders, voor wie het afsluiten 

van het verzekeringscontract vaak het minst lang gelden is, de kennisvragen beter konden 

beantwoorden dan oudere bestuurders. Deze vaststelling hangt samen met de bevinding dat 

het verschil in duurtijd sinds het sluiten van de polis weinig aanleiding geeft tot significante 

verschillen in het correct beantwoorden van de kennisvragen. Ook voor de overige variabelen 

konden er weinig of geen positieve correlaties gevonden worden met de kennis van de 

autoverzekering. Het betreft: hoogst behaalde diploma
806

; provincie; 

verzekeringsmaatschappij; al dan niet beroep doen op een verzekeringstussenpersoon; het 

verkrijgen van de algemene voorwaarden of er naar verwezen worden; gewezen worden op de 

belangrijkste punten van de polis en het lezen van de polis. Hieruit kunnen enkele interessante 

conclusies getrokken worden. In de eerste plaats kan er geen verzekeringsmaatschappij 

aangeduid worden waarvan de verzekeringnemers duidelijker beter geïnformeerd zijn dan de 

rest. Ten tweede lijkt het feit dat men beroep heeft gedaan op een verzekeringstussenpersoon 

ook geen invloed hebben op het kennisniveau. Erg opvallend is de vaststelling dat er geen 

significante verschillen op het vlak van kennis van de polis kunnen aangewezen worden 

tussen respondenten die de algemene voorwaarden ter beschikken hebben gehad en/of 

gewezen zijn op de belangrijkste punten en/of ze gelezen hebben en personen die negatief 

antwoorden op deze vragen. Er kunnen enkel significante verschillen vastgesteld worden 

tussen verzekeringnemers die positief antwoordden op deze vragen en respondenten die 

aangeven het niet (meer) te weten. De algemene voorwaarden dragen dus niet bij tot een 

betere kennis van de inhoud van de polis. Mogelijks kan dit te wijten zijn aan de wijze waarop 

algemene voorwaarden worden opgesteld en dat deze niet correct begrepen worden door 

verzekeringnemers. Dit werd evenwel niet getest. Voor de preventie-instrumenten die wel 

goed gekend zijn bij verzekeringnemers maar het lezen van de algemene voorwaarden geen 

effect heeft op deze kennis, moet vastgesteld worden dat verzekeringnemers hun kennis via 

andere kanalen verwerven.  

                                                           
805 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1. Opvallend is dat in de studies naar wetskennis personen met jonge leeftijd het wel 

beter deden.  
806 Het feit dat opleiding weinig of geen positieve correlaties had met kennis van preventie-instrumenten sluit niet aan bij 

voorgaand onderzoek waarin dit wel een relevante variabele bleek te zijn.  
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Wat tot slot de meningsvragen betreft valt op dat vooral jongere respondenten en 

verzekeringnemers die geen hoger onderwijs genoten weinig vertrouwen hebben in 

verzekeringsmaatschappijen. Vooral opvallend is de bevinding dat respondenten met ervaring 

inzake schadegevallen significant meer vertrouwen hebben in verzekeraars dan respondenten 

zonder ervaring. Deze vaststelling is positief voor verzekeraars.  

 

HOOFDSTUK III. HOE WORDT DE KENNIS VAN DE 

VERZEKERINGNEMER/VERZEKERDE VAN DE VERZEKERINGSPOLIS 

BEVORDERD?  

 

AFDELING 1. INFORMATIE –EN TRANSPARANTIEPLICHTEN VAN DE 

VERZEKERAAR EN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSOON  

 

Onderafdeling 1.  Inleiding 

 

277. In Hoofdstuk I van Deel III werd vooropgesteld dat kennis van het preventie-

instrument bij de verzekerde een noodzakelijke voorwaarde vormt voor de doeltreffendheid 

van het preventie-instrument. In Hoofdstuk II werd vastgesteld dat het bestaande onderzoek 

aantoont dat de kennis inzake verzekeringen beperkt is. Uit de uitgevoerde enquête is 

bijkomend gebleken dat bepaalde preventie-instrumenten in de verplichte verzekering inzake 

motorrijtuigen bij vele verzekeringnemers van deze verzekering niet gekend zijn. In dit 

verband is het interessant om vast te stellen dat het aantal informatieplichten die worden 

opgelegd aan de verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon de laatste jaren erg gestegen is. 

Het verzekeringscontract vormt dan ook vaak een toetredingscontract, waarbij de toetredende 

partij, de verzekeringnemer, veelal geen zeggenschap heeft over de inhoud van de 

overeenkomst.
807

 Dit geldt voornamelijk voor verzekeringsovereenkomsten die gesloten 

worden met consumenten. De informatieplicht van de verzekeraar is gericht op het herstel van 

het evenwicht tussen de professionele verzekeraar en de leek verzekeringnemer.
808

 In deze 

afdeling wordt nagegaan in welke mate de informatieplichten die voornamelijk door de 

wetgever, maar ook door de verzekeringssector aan de verzekeringsonderneming en de 

verzekeringstussenpersoon worden opgelegd, de verzekeringnemer/verzekerde inlichten 

omtrent de polisvoorwaarden met inbegrip van de preventie-instrumenten. Hiertoe wordt een 

                                                           
807 Zie hierover Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 3.  
808 A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in 

Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 74. 
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overzicht gegeven van de verschillende informatie- en transparantieplichten die rusten op de 

verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon, hun onderlinge verhouding en de sancties die 

worden verbonden aan de niet-nakoming. Dit overzicht tracht geen volledige weergave te 

geven van alle informatieplichten. De focus wordt gelegd op de relevante informatie –en 

transparantieplichten die van toepassing zijn bij aansprakelijkheidsverzekeringen en die 

mogelijks de kennis van de verzekeringnemer/verzekerde over de polisvoorwaarden kunnen 

vergroten. Hierbij worden ook de resultaten van de enquête betrokken. Daarnaast wordt ook 

gewezen op de eigen verantwoordelijkheden van de verzekeringnemer/verzekerde om zelf 

informatie in te winnen. Tot slot wordt ingegaan op de kritiek op en de twijfels aan de 

doeltreffendheid van de informatieplichten voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen. 

 

Onderafdeling 2. Bronnen van informatieplichten voor de 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon 

 

278. Informatieplichten voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen werden 

opgenomen in een reeks van verschillende wetten, KB’s, richtlijnen en codes. Hieronder 

wordt een opdeling gemaakt naargelang de bron waar de informatieplicht kan teruggevonden 

worden. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de informatieplichten uit het 

verzekeringsrecht, het consumentenrecht, het gemeen recht en zelfregulering van de sector. 

Telkens wordt de focus gelegd op plichten die de verzekeringnemer/verzekerde kennis 

kunnen verschaffen over de polisvoorwaarden die preventie-instrumenten bevatten.  

 

§ 1. Informatieplichten in het verzekeringsrecht 

 

279. Hieronder worden achtereenvolgens de informatieplichten uit de Verzekeringswet 

2014, de verzekeringsMiFID en de Verzekeringsdistributierichtlijn besproken. Verschillende 

informatieplichten uit de Verzekeringswet 2014 vloeien evenwel voort uit de 

verzekeringsMiFID. Omwille van deze reden komen bepaalde informatieplichten die 

besproken worden onder “Informatieplichten Verzekeringswet 2014” opnieuw voor onder 

“Informatieplichten verzekeringsMiFID”. Er wordt op gewezen dat de 

Verzekeringsdistributierichtlijn (hierna IDD) nog dient omgezet te worden in nationaal recht. 

Op grond van art. 42, §1 IDD diende dit oorspronkelijk uiterlijk op 23 februari 2018 te 

gebeuren. Deze datum werd ondertussen evenwel opgeschoven naar 1 juli 2018. De nationale 
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omzettingswet dient ten laatste in werking te treden op 1 oktober 2018. Zowel de MiFID-

verplichtingen als IDD zullen opgenomen worden in het herwerkt deel 6 Verzekeringswet 

2014.
809

  

A. Informatieplichten Verzekeringswet 2014 

 

1. De verzekeraar  

 

280. In de Verzekeringswet 2014 worden verschillende (pre-)contractuele 

informatieplichten opgelegd aan de verzekeraar. Overeenkomstig art. 5, 1° Verzekeringswet 

2014 is de verzekeraar “elke persoon of onderneming die als contractspartij 

verzekeringsovereenkomst(en) aanbiedt, ongeacht de beroepshoedanigheid van deze persoon 

en ongeacht of bij het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van actuariële 

technieken”. Deze informatieplichten kunnen op verschillende plaatsen in de wet worden 

teruggevonden. Hieronder wordt een overzicht gegeven. Er wordt bijkomend nagegaan of 

deze informatieplichten ertoe leiden dat de verzekeringnemer wordt ingelicht omtrent de 

preventie-instrumenten die terug te vinden zijn in de polisvoorwaarden.  

 

a. Deel 3, Titel II, Hoofdstuk 2 Verzekeringswet 2014: Informatie (art. 29-38 

Verzekeringswet 2014) 

 

281. De Verzekeringswet 2014 bevat in art. 29-38 een gedetailleerde regeling betreffende 

de (pre-)contractuele informatieplichten van de verzekeraar. Een deel van deze 

informatieplichten was reeds terug te vinden in art. 15 KB 22 februari 1991
810

. Art. 29-38 

Verzekeringswet 2014 geven uitvoering aan de Richtlijn Solvency II.
811

  

De verzekeraar moet deze plichten enkel naleven met betrekking tot 

verzekeringsovereenkomsten waarvan het risico, dan wel de verbintenis in België gelegen 

is.
812

 De vermelde bepalingen bevatten niet enkel informatieverplichtingen die voor het 

                                                           
809 https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf  

. 
810 BS 11 april 1991.  
811 Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3361/1, 29; Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad, 25 november 

2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II); J.-C. 

ANDRE-DUMONT, “L’exercice des activités d’assurance sous l’angle prudentiel au regard de la loi du 4 avril 2014” in B. 

DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Brussel, Larcier, 2015, 46. 
812 Art. 29 Verzekeringswet 2014; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 488; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 18.  

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf
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sluiten van de verzekeringsovereenkomst dienen te worden vervuld
813

, maar ook tijdens de 

looptijd van de overeenkomst
814

 en bij de beëindiging ervan.
815

  

In het kader van aansprakelijkheidsverzekeringen zijn art. 32-34 Verzekeringswet 

2014 van belang. Wat opvalt is dat de informatieplichten enkel ten aanzien van de 

verzekeringnemer gelden en niet ten aanzien van de verzekerde, die niet de verzekeringnemer 

is. Dit is logisch omdat de verzekeraar enkel contact heeft met de verzekeringnemer en hij 

met deze partij een contract sluit. Het zou voor de verzekeraar erg moeilijk zijn om deze 

informatie te verstrekken aan iedere verzekerde, aangezien hij deze niet allemaal kent. 

Aangezien de verzekeraar de verzekerden, die geen verzekeringnemer zijn, moeilijk kan 

bereiken via de algemene voorwaarden, zullen de preventie-instrumenten die hierin vervat 

zitten moeilijk hun preventiedoel kunnen bereiken bij deze groep verzekerden. Met 

betrekking tot de inlichtingen die overeenkomstig art. 32 Verzekeringswet 2014 moeten 

verschaft worden, wordt er enkel melding gemaakt van de verzekeringnemer die een 

natuurlijke persoon is. De betreffende informatieplichten dienen dus niet voldaan te worden 

ten aanzien van de verzekeringnemer die een rechtspersoon is. Geen van de in deze 

bepalingen beschreven informatieplichten kunnen de verzekeringnemer een beter inzicht 

geven in de preventie-instrumenten die besloten zijn in de contractvoorwaarden van de polis. 

Op de inhoud van deze informatieverplichtingen wordt daarom niet verder ingegaan. Voor 

verzekeringen uit de groep activiteiten “leven” zijn de informatieverplichtingen veel ruimer. 

Zo zal deze verzekeraar voor het sluiten van de overeenkomst de verzekeringnemer o.a. 

minstens moeten inlichten omtrent de omschrijving van de verzekeringsdekking
816

 en de 

wijze van uitoefening van het recht van opzegging
817

. Deze verzekeraar zal de 

verzekeringnemer tijdens de looptijd van de overeenkomst ook moeten inlichten omtrent elke 

wijziging van de algemene, speciale en bijzondere voorwaarden.
818

 Dergelijke verplichting 

bestaat niet voor verzekeringen uit de groep activiteiten “niet leven” en dus niet voor 

aansprakelijkheidsverzekeringen. Volgens G. Heirman kunnen echter gelijkaardige 

verplichting voor niet-levensverzekeringen op het gemeen recht worden gesteund.
819

 Hoe het 

                                                           
813 Art. 32, 33 en 35 Verzekeringswet 2014.  
814 Art. 34 en 36 Verzekeringswet 2014.  
815 B. DUBUISSON, “En guise de conclusion …” in B. DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux 

assurances, Brussel, Larcier, 2015, 160; C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en 

in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 18; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 37-40; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 218. 
816 Art. 35, §3, a) Verzekeringswet 2014.  
817 Art. 35, §3, j) Verzekeringswet 2014.  
818 Art. 36, a) Verzekeringswet 2014.  
819 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 492. 
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gemeen recht de informatieverplichtingen van de verzekeraar aanvult, wordt later 

uiteengezet.
820

 Ook anders dan voor levensverzekeringen, waarbij de informatieverstrekking 

uit kracht van de wet schriftelijk dient te gebeuren
821

, heeft de wetgever voor niet-

levensverzekeringen niets bepaald omtrent de wijze waarop de informatie verstrekt dient te 

worden. Ook hier is een schriftelijke informatieverstrekking echter aangewezen, aangezien bij 

een mondelinge informatieverstrekking er zich bewijsproblemen kunnen voordoen.
822

 

 

b. Deel 3, Titel III, Hoofdstuk 2 Verzekeringswet 2014: Segmentatie (art. 45-46 

Verzekeringswet 2014)  

 

282. In de Verzekeringswet 2014 werd een nieuwe regeling ingevoerd met betrekking tot 

de segmentatiecriteria gebruikt door iedere verzekeringsmaatschappij die activiteiten verricht 

in België.
823

 Deze regeling legt nieuwe informatieplichten op aan de verzekeraar wanneer 

deze één van de verzekeringsovereenkomsten opgesomd in art. 43 Verzekeringswet 2014 

afsluit met een consument.
824

 Belangrijk is echter dat deze nieuwe verplichtingen geen 

afbreuk doen aan reeds bestaande regels die de verzekeraar moet naleven, onder meer bij 

wijziging of opzegging van de overeenkomst.
825

 In de memorie van toelichting wordt 

namelijk beklemtoond dat deze nieuwe regels bijkomende verplichtingen omvatten.
826

 Uit de 

betreffende bepalingen komen m.i. duidelijk drie doelen naar voren.  

 

283. Een eerste doel is de verzekeringnemer per type verzekeringsovereenkomst te 

informeren omtrent de criteria die de verzekeraar gebruikt heeft, of in de toekomst zal 

gebruiken, om al dan niet een verzekering aan te bieden, de premie vast te leggen en de 

omvang van dekking te bepalen. Deze informatie dient enerzijds ter beschikking te staan van 

de verzekeringnemer via de website van de verzekeringsmaatschappij.
827

 Op de website van 

elk van de onderzochte verzekeringsmaatschappijen die betrokken werden in de 

                                                           
820 Zie §3 onder deze Onderafdeling.  
821 Art. 37 Verzekeringswet 2014.  
822 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 493. De meeste informatieverplichtingen van art. 32-34 Verzekeringswet 

2014 komen evenwel ook terug in andere bronnen van informatieplichten waarvoor wel vormvereisten worden opgelegd.  
823 Art. 42-46 Verzekeringswet 2014. Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, Doc. 53 nr. 3361/1, 31; B. WEYTS, “Het 

segmentatiebeleid van de verzekeraars: krachtlijnen en wijzigingen ten gevolge van de verzekeringswet van 4 april 2014” in 

T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 38.  
824 Een consument overeenkomstig art. I. 1, 2° WER. Zie B. TOUSSAINT, “Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative 

aux assurances portant sur l’interprétation du contrat d’assurance, la publicité, la tarification et la segmentation”, TBH 2015, 

949. 
825 B. WEYTS, “Het segmentatiebeleid van de verzekeraars: krachtlijnen en wijzigingen ten gevolge van de verzekeringswet 

van 4 april 2014” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 43. 
826 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3361/1, 33. 
827 Art. 45, § 1 Verzekeringswet 2014. 
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polisanalyse
828

 is een link naar een document met de segmentatiecriteria voor o.m. de BA 

Autoverzekering
829

 en de gezinsaansprakelijkheidsverzekering
830

 te vinden.
831

 Opdat deze 

verplichting echter zijn informatiedoel kan bereiken, is het m.i. belangrijk dat deze link 

makkelijk vindbaar is voor de verzekeringsconsument. Deze link is meestal terug te vinden 

onder de titel “segmentatiecriteria” onderaan of in de kantlijn van de webpagina. De 

verzekeraars voldoen dus wel aan de wettelijke verplichtingen maar of deze plicht ook 

effectief de verzekeringsconsument beter informeert, kan betwijfeld worden. De vraag rijst of 

de titel “segmentatiecriteria” door de verzekeringsconsument begrepen wordt. Indien dit niet 

het geval is kan m.i. sterk getwijfeld worden of de consument deze link zal aanklikken. Het 

lijkt mij doeltreffender om op een voor de consument zichtbare of makkelijk vindbare plek 

aan te geven welke criteria invloed uitoefenen op de premie en dit ook op deze manier te 

benoemen.  

Het voordeel van deze informatieplicht is dat de verstrekte informatie zowel door de 

verzekeringnemer, als door de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, als door elke 

andere belanghebbende, kan geraadpleegd worden. Verder moet de verzekeraar de criteria die 

de tariefvoorwaarden en de omvang van dekking beïnvloeden ook uitdrukkelijk vermelden in 

zijn aanbod aan de verzekeringnemer.
832

 Tot slot dient de verzekeraar zowel bij de wijziging 

of opzegging van de verzekeringsovereenkomst omwille van een gewijzigd risico, als bij de 

weigering om te verzekeren, de verzekeringnemer inlichten omtrent de door hem gehanteerde 

segmentatiecriteria die hebben geleid tot zijn voorstel of beslissing.
833

 Deze 

informatieplichten kunnen de verzekeringnemer een inzicht geven in de criteria die een 

invloed hebben op hun contractvoorwaarden.  

Net zoals bij de informatieplichten op grond van art. 29-38 Verzekeringswet 2014, 

gelden deze informatieplichten enkel ten aanzien van de verzekeringnemer. Opnieuw is dit 

logische gezien de onmogelijkheid voor de verzekeraar om deze informatie te bezorgen aan 

elke verzekerde. Hij kent namelijk niet alle verzekerden.  

Deze informatieplichten kunnen er wel toe leiden dat de verzekeringnemer kennis 

krijgt van een aantal preventie-instrumenten van de verzekeraar. Zo wordt bijvoorbeeld de 
                                                           
828 KBC Verzekeringen; Ethias; AXA en AG Insurance.  
829https://www.ethias.be/part/nl/segmentatiecriteria-ethias/segmentatiecriteria-auto.html; 

https://web.wcc.axa.be/wcc/SiteCollectionDocuments/RC%20auto-bestelwagen%20NL_def.pdf; 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/86131N.pdf;   
830https://web.wcc.axa.be/wcc/SiteCollectionDocuments/RCVP-PJVP%20NL_def.pdf; 

https://www.ethias.be/part/nl/segmentatiecriteria-ethias/segmentatiecriteria-familiale.html; 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/86136N.pdf  
831 Dit zijn ook de polissen die vaak worden afgesloten met een consument. Voor de overige onderzochte polissen in de 

polisanalyse zoals de BA Uitbating , BA Architect en BA Advocaat is dit niet het geval.  
832 Art. 46, §1 Verzekeringswet 2014. 
833 Art. 46, §2-4 Verzekeringswet 2014.  

https://www.ethias.be/part/nl/segmentatiecriteria-ethias/segmentatiecriteria-auto.html
https://web.wcc.axa.be/wcc/SiteCollectionDocuments/RC%20auto-bestelwagen%20NL_def.pdf
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/86131N.pdf
https://web.wcc.axa.be/wcc/SiteCollectionDocuments/RCVP-PJVP%20NL_def.pdf
https://www.ethias.be/part/nl/segmentatiecriteria-ethias/segmentatiecriteria-familiale.html
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/86136N.pdf
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verzekeringnemer van een BA Autoverzekering op de hoogte gebracht dat zijn rijervaring en 

schadeverleden factoren zijn waar de verzekeraar rekening mee zal houden bij het bepalen 

van de premie. Wetende dat schadegevallen waarvoor de verzekeringnemer aansprakelijk is 

aanleiding geven tot een premiestijging, zou de verzekeringnemer ertoe kunnen aanzetten om 

schadegevallen te vermijden. De wet zegt echter niets over de precisie waarmee deze criteria 

moeten worden opgegeven. In de praktijk gaan sommige verzekeraars zeer gedetailleerd te 

werk, terwijl anderen enkel zeer ruime criteria vooropstellen.
834

 Erg ruim opgestelde criteria 

kunnen enerzijds tot gevolg hebben dat de verzekeraar de facto toch andere 

segmenteringscriteria toepast dan waaraan de consument zich verwachtte.
835

 Anderzijds zal de 

verzekeringnemer niet steeds duidelijk wordt geïnformeerd over het effect van een bepaald 

segmentatiecriterium. Zo worden bijvoorbeeld het beroep van de verzekeringnemer/ 

hoofdbestuurder en de postcode van zijn woonplaats vaak in de BA Autoverzekering 

aangegeven als criteria die de premie kunnen beïnvloeden. Zonder enige bijkomende 

informatie kan de verzekeringnemer echter niet weten op welke wijze deze criteria de premie 

beïnvloeden. Door enkel aan te geven dat de woonplaats invloed heeft op het bepalen van de 

premie, weet de verzekeringnemer niet dat zijn premie hoger zal zijn wanneer hij in een 

drukke stad woont. De verzekeringnemer kan enkel een duidelijk inzicht krijgen in het 

preventie-instrument risicodifferentiatie wanneer hem duidelijk wordt gemeld dat de premie 

zal stijgen naargelang het risico op een schadegeval groter wordt. De kennis van deze link 

blijkt echter vaak nog afwezig te zijn.
836

 

 

284. Het vergroten van de transparantie over de gebruikte segmentatiecriteria vormt het 

tweede doel van de wetgever.
837

 Overeenkomstig art. 44 Verzekeringswet 2014 dient elke 

segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking objectief 

worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel 

moeten passend en noodzakelijk zijn. De verplichtingen van art. 45 en 46 Verzekeringswet 

2014 vergemakkelijken de controle op de naleving van het verbod op niet objectief 
                                                           
834 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 63. 
835 V. CALLEWAERT, “Les nouvelles règles applicables en matière de segmentation et en assurances de dommage” in B. 

DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi de 4 avril 2014 relative aux assurances, Brussel, Larcier, 2015, 56; B. DUBUISSON, 

“En guise de conclusion … ” in B. DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi de 4 avril 2014 relative aux assurances, Brussel, 

Larcier, 2015, 161. 
836 De meerderheid van de respondenten in de eigen uitgevoerde enquête kon niet correct antwoorden op de vragen inzake 

risicoverzwaring en risicovermindering. De vraag inzake premiedifferentiatie voor het sluiten van het contract werd wel door 

een groter meerderheid correct beantwoord. Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3. Dit werd ook bevestigd 

door K. VAN HULLE, “Slotrede”, op studiedag ALLIC Nieuwe Risico's in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, 30 

oktober 2016.  
837 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht”in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 63. 
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verantwoorde segmentatie.
838

 Het uitgangspunt van deze regeling is namelijk het uitbreiden 

van de bescherming van de consument tegen willekeurige differentiatie.
839

 Daarnaast staat dit 

transparantiedoel ook ten dienste van het doel om de verzekeringnemer te informeren. Dit 

informatiedoel kan namelijk enkel bereikt worden indien de verzekeringnemer de hem 

verleende informatie begrijpt.
840

 Op de transparantieverplichtingen in art. 45-46 

Verzekeringswet 2014 wordt later verder ingegaan. 

 

285. Het derde doel dat de wetgever met deze regeling beoogt, is het opleggen van een 

uitdrukkelijke motiveringsplicht aan de verzekeraar.
841

 Deze verplichting dient zowel het 

informatiedoel als het transparantiedoel. Zo moet de verzekeraar motiveren waarom de 

vastgelegde segmentatiecriteria gehanteerd worden om de verzekering te aanvaarden en de 

premie en de omvang van dekking te bepalen.
842

 Een kijkje op de websites van de 

onderzochte verzekeringsmaatschappij geeft aan dat de ene verzekeraar dit uitgebreider 

motiveert dan de andere. Indien men echter de verzekeringnemer wil aanmoedigen om het 

risico klein te houden door negatieve gevolgen te hechten aan het vergroten van het risico 

onder de vorm van een hogere premie of een beperktere dekkingsomvang, dient de 

verzekeringnemer evenwel op de hoogte te zijn van de link tussen het risico en de premie of 

de dekkingsomvang en de criteria die de verzekeraar in acht neemt om dit risico te begroten. 

Ook het voorstel tot wijziging, de beslissing tot opzegging en de weigering om te verzekeren 

dient gemotiveerd te worden. Ook deze motivering moet, net zoals het voorstel of beslissing 

zelf, op individuele wijze en op een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke 

wijze aan de verzekeringnemer worden medegedeeld. De wetgever heeft uitdrukkelijk 

bepaald wat zeker in deze motivering terug te vinden moet zijn. Zo moet de verzekeraar in het 

bijzonder de bij de beoordeling van het risico gehanteerde gegevens, al dan niet meegedeeld 

door de verzekeringnemer, en de door hem gehanteerde segmenteringscriteria die hebben 

geleid tot het voorstel of de beslissing meedelen.
843

 Indien het een voorstel tot wijziging 

betreft licht dit ook, op een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze, toe 

wat er gebeurt met de lopende verzekeringsovereenkomst naargelang de verzekeringnemer al 
                                                           
838 Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3361/1, 33; B. WEYTS, “Het segmentatiebeleid van de verzekeraars: krachtlijnen en 

wijzigingen ten gevolge van de verzekeringswet van 4 april 2014” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De 

Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41. 
839 J.C. ANDRÉ-DUMONT, “La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances: brève analyse critique”, Forum d’Assurance 

2014, 162.  
840 Zie Onderafdeling 3 onder deze Afdeling.  
841 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 63-64. 
842 Art. 45 Verzekeringswet 2014.  
843 Art. 46, §2-4 Verzekeringswet 2014. Zie B. TOUSSAINT, “Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux 

assurances portant sur l’interprétation du contrat d’assurance, la publicité, la tarification et la segmentation”, TBH 2015, 955. 
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dan niet beslist om op het voorstel in te gaan.
844

 Bij een beslissing tot weigering om te 

verzekeren moet de verzekeraar de weigeringsgrond onder bepaalde voorwaarden toch niet 

meedelen.
845

  

 

286. Deze nieuwe informatieplichten geven echter aanleiding tot kritiek vanuit 

verzekeraarshoek. Zo betwist M. Euben, directeur schadebeheer bij KBC Verzekeringen, dat 

deze transparantie zal leiden tot een betere consumentenbescherming en een betere toegang 

tot verzekeringen onder de vorm van lagere premies.
846

 Hij voorspelt echter dat de opgelegde 

transparantie aanleiding zal geven tot het beperken van segmentatiecriteria waardoor premies 

minder goed afgestemd zullen worden op het risico en bovendien de kans bestaat dat bepaalde 

categorieën zullen geweerd worden.  Gezien de wetgever heeft nagelaten te bepalen hoe 

precies deze segmentatiecriteria dienen beschreven te worden, hebben verzekeraars m.i. 

echter nog steeds de mogelijkheid om de segmentatiecriteria erg ruim te omschrijven op de 

website en de informatiedocumenten aan de verzekeringnemer en in praktijk toch preciezere 

criteria te hanteren. Dergelijke praktijk gaat evenwel in tegen het informatiedoel van de 

wetgever. Op die manier wordt de verzekeringnemer via deze informatieplichten ook niet 

bijkomend ingelicht omtrent de preventie-instrumenten van de verzekeraar.  

 

c. Deel 6, Hoofdstuk 4 Verzekeringswet 2014: Informatievereisten en andere 

gedragsregels (art. 273, §1, 5° en 6°; §§3 en 4; 275 en 276 Verzekeringswet 

2014)  

 

287. Art. 273-279 Verzekeringswet 2014 bevatten informatieverplichtingen en 

gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen. Overeenkomstig art. 276 Verzekeringswet 

2014 zijn evenwel een aantal van deze informatieverplichtingen ook van toepassing op 

verzekeringsondernemingen in hun rechtstreekse contacten met cliënten. In het kader van de 

vraag welke wettelijke informatieplichten kunnen leiden tot een beter inzicht inzake 

preventie-instrumenten bij verzekerden, is vooral de verplichting van art. 273, §3 

Verzekeringswet 2014 van belang. Overeenkomstig deze bepaling moet de 

verzekeringstussenpersoon, maar in haar rechtstreekse contracten met cliënten ook de 

verzekeringsonderneming zelf, de verlangens en behoeften van de cliënt identificeren 

                                                           
844 Art. 46, §2, lid 2 Verzekeringswet 2014.  
845 Art. 46, §4, lid 2 en 3 Verzekeringswet 2014.  
846 M. EUBEN, “Opinie van een verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 170.  
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voorafgaand het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en ervoor te zorgen dat de 

aangeboden verzekeringsovereenkomst aan deze verlangens en behoeften beantwoordt. Om 

deze verplichting te kunnen vervullen hoort de verzekeraar vanzelfsprekend toch in te gaan op 

enkele contractvoorwaarden die ook preventie-instrumenten kunnen bevatten, zoals 

bijvoorbeeld bepaalde uitsluitingen en de dekkingsomvang. De wet bepaalt dat de verzekeraar 

hierbij in het bijzonder rekening moet houden met de door de cliënt verstrekte informatie. M.i. 

moet de verzekeraar ook wel gerichte vragen te stellen om een duidelijk zicht te krijgen op de 

verlangens en behoeften van de cliënt. De informatie die de verzekeraar overeenkomstig art. 

273, §1, 5° en 6° Verzekeringswet 2014 moet meedelen aan de cliënt, dient bovendien op 

papier of een andere duurzame drager
847

 die voor de cliënt beschikbaar en toegankelijk is, te 

worden verstrekt.  

In de Verzekeringswet 2014 wordt niet gepreciseerd wie onder “de cliënt” dient te 

worden begrepen. Er kan nochtans aangenomen worden dat hiermee de verzekeringnemer 

wordt bedoeld.  

Aangezien deze verplicht te verstrekken informatie echter geen betrekking heeft op 

mogelijke preventie-instrumenten van de verzekeraar, zullen deze informatieplichten de 

verzekeringnemer hierover geen bijkomend inzicht kunnen verschaffen.  

 

d. Minimale inhoud verzekeringsovereenkomst  

 

288. Art. 64, §2 Verzekeringswet 2014 bepaalt welke gegevens de 

verzekeringsovereenkomst ten minste moet bevatten. Wanneer de verzekeringsovereenkomst 

de bedoelde gegevens niet (volledig) bevat, vormt het geschrift echter geen afdoend bewijs 

van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst.
848

 Met betrekking tot het informeren van 

de verzekeringnemer over de preventie-instrumenten van de verzekeraar en dus de 

contractvoorwaarden, zijn vooral de verplichte vermelding van de gedekte risico’s en het 

bedrag van de premie of de wijze waarop de premie kan worden bepaald van belang. Uit de 

tekst van de wet blijkt dat het gaat om minimale vermeldingen. Uit de polisanalyse  is echter 

gebleken dat de meeste verzekeringsovereenkomsten veel gedetailleerder de contractuele 

verhouding tussen de verzekeraar en verzekeringnemer beschrijven, met inbegrip van de 

                                                           
847 Zie voorwaarden art. 275, §2 Verzekeringswet 2014.  
848 Zulke verzekeringsovereenkomst kan wel een begin van schriftelijk bewijs vormen. Zie: Art. 64, §1, lid 2 

Verzekeringswet 2014. Zie G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 351 en verwijzingen aldaar.  
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preventie-instrumenten.
849

 Verschillende preventie-instrumenten zijn bovendien van 

contractuele aard. Dit heeft tot gevolg dat de verzekeraar het preventie-instrument 

contractueel moet voorbehouden opdat hij er zich op kan beroepen. Dit geldt onder meer voor 

het contractueel verhaalsrecht
850

, het contractueel verval van recht
851

, gevallen van grove 

schuld op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de polis bepaald
852

 en de opzegmogelijkheid 

na schadegeval
853

. Het feit dat deze preventie-instrumenten in de polis moeten opgenomen 

worden opdat de verzekeraar er zich op kan beroepen, houden een informatieplicht in. Opdat 

de verzekeraar het preventie-instrument kan inroepen zal hij moeten bewijzen dat de 

verzekeringnemer kennis heeft genomen of redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van de 

contractbedingen en deze heeft aanvaard.
854

 De vraag is evenwel of de contractvoorwaarden 

waarin deze informatie is opgenomen, de verzekeringnemer/ verzekerde effectief bereiken en 

zo ja of deze gelezen worden.
855

 

 

e. Bijzondere informatieplichten  

 

289. Naast de hierboven besproken informatie- en transparantieverplichtingen bevat de 

Verzekeringswet 2014 nog enkele specifieke informatieverplichtingen voor specifieke 

situaties.
856

 Zo moet in aansprakelijkheidsverzekeringen de door de verzekeraar uitgegeven 

kwitantie ter finale afrekening de schade-elementen bevatten waarop de afrekening betrekking 

heeft.
857

 Het betreft dus een informatieplicht waarvan de benadeelde ontvanger is en niet de 

verzekeringnemer of de verzekerde. Bovendien heeft het schadegeval in zulke situatie zich 

reeds voorgedaan. Deze informatieplicht informeert de verzekeringnemer/verzekerde dus niet 

omtrent de preventie-instrumenten die de verzekeraar heeft opgenomen in de 

polisvoorwaarden.  

                                                           
849 Zie polisanalyse Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2. Zie ook: M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 

398. 
850Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling Afdeling 1, Onderafdeling 5, §2, B.  
851 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §2, A.  
852 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §2, A.  
853 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 5, §2, A.  
854 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling Afdeling 1, Onderafdeling 5, §2, B. 
855 Omwille van deze reden werden enkele vragen inzake informatieverstrekking opgenomen in de enquête. Zie Deel III, 

Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §5, B, 1. Zie ook Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 8.  
856 A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in 

Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 76; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 497-498. 
857 Art. 148, tweede lid Verzekeringswet 2014. H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst, Antwerpen, Kluwer, 1995, 279; L. SCHUERMANS, De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, RW 1992-93, 689; S. SIMOENS, “Verkeersongevallen: het 

aansprakelijkheidsrecht in beweging?” in Recht halen uit aansprakelijkheid XIX Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 

1992/93, Mys & Breesch, 1993, 318.  
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Verder is de verzekeraar overeenkomstig art. 152, lid 2 Verzekeringswet 2014 ook 

verplicht om zijn voornemen om regres uit te oefenen ter kennis te geven van de 

verzekeringnemer, of in voorkomend geval de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is.
858

 

Het betreft een informatieplicht die uitzonderlijk ook ten aanzien van de verzekerde die niet 

de verzekeringnemer is, dient te worden nagekomen. Hoewel de informatie hier wel aan de 

verzekerde wordt verstrekt, draagt ook deze informatieverplichting niet rechtstreeks bij tot 

een beter inzicht van de verzekeringnemer in de preventie-instrumenten van de verzekeraar. 

Deze plicht dient een ander doel, namelijk de verzekerde op de hoogte stellen dat hij zijn 

eigen verdediging zal moeten organiseren aangezien de verzekeraar de leiding van het geschil 

verliest.
859

 Verder heeft ook in deze situatie het schadegeval zich reeds voorgedaan. Niettemin 

kan de uitoefening van dit verhaalsrecht, gepaard met de kennisgevingsplicht van het 

voornemen van de verzekeraar, de verzekeringnemer eventueel waarschuwen voor de 

toekomst. 

Tot slot kunnen ook bijzondere informatieplichten teruggevonden worden in het bijzonder 

verzekeringsrecht
860

, zoals in de WAM-wet en het KB van 14 december 1992. Belangrijk in 

het kader van informatieverstrekking met betrekking tot de preventie-instrumenten van de 

verzekeraar, is de informatieplicht over het personaliteitsmechanisme van de 

premieberekening overeenkomstig art. 1bis Modelovereenkomst. 

 

2. De verzekeringstussenpersoon 

 

290. Net zoals aan de verzekeraar legt de wetgever ook de verzekeringstussenpersoon 

uitdrukkelijk een reeks (pre)contractuele informatieplichten op. De 

verzekeringstussenpersoon wordt in de Verzekeringswet 2014 gedefinieerd als “elke 

rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale 

wetgeving die activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitoefent, zelfs occasioneel, of die er 

toegang toe heeft”.
861

 Het begrip ‘verzekeringsbemiddeling’ is gedefinieerd in art. 5, 46° 

                                                           
858 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze kennisgevingsverplichting: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, 

Onderafdeling 5, §2, E.  
859 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer 1990-91, 79; Cass. 12 september 2002, TBH 2003, 661; Rb. Brussel 3 februari 

2012, RGAR 2012, 14894; Pol. Gent 7 november 1996, RW 1999-2000, 1243; Rb. Turnhout 27 mei 2004, RW 2004-05, 1189; 

Pol. Gent 5 december 1996, RW 1999-2000, 956; Pol.Brugge 11 april 2003, RW 2006-07, 1612; P.H. DELVAUX, “Les 

assurances de responsabilité. Questions spéciales” in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le 

contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 231.  
860 Hiermee worden de wetten en KB’s bedoeld die enkel van toepassing zijn op specifieke verzekeringscontracten.  
861 Art. 5, 20 ° Verzekeringswet 2014; S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie”, in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 70. 
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Verzekeringswet 2014: “de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over 

verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van 

voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van 

verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”. 

Er kunnen twee types verzekeringstussenpersonen onderscheiden worden. Het betreft 

enerzijds de verzekeringsmakelaar en anderzijds de verzekeringsagent. Het voornaamste 

verschil is dat de verzekeringsmakelaar gekenmerkt wordt door zijn onafhankelijkheid
862

, 

terwijl de verzekeringsagent in naam en voor rekening van één of meerdere 

verzekeringsondernemingen werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling uitvoert
863

. Uit de 

enquête is gebleken dat verzekeringnemers van de WAM-verzekeraar die beroep deden op 

een verzekeringstussenpersoon vaker gewezen werden op de belangrijkste punten van hun 

polis. De tussenkomst van een verzekeringstussenpersoon had evenwel geen positief effect op 

het correct beantwoorden van de kennisvragen.
864

 Hieronder wordt nagegaan in welke mate 

de hierboven besproken informatieplichten voor verzekeraar ook gelden voor 

verzekeringstussenpersonen en welke bijzondere informatieplichten de wetgever bijkomend 

aan de verzekeringstussenpersoon oplegt.  

 

a. Deel 3, Titel II, Hoofdstuk 2 Verzekeringswet 2014: Informatie (art. 29-38 

Verzekeringswet 2014) 

 

291. Het is niet helemaal duidelijk of de (pre-)contractuele informatieplichten van art. 29-

38 Verzekeringswet 2014 zowel gelden in hoofde van de verzekeraar als voor de 

verzekeringstussenpersoon.
865

 In de artikelen 31, 32, 34, 35 en 36 Verzekeringswet 2014 

spreekt de wetgever telkens van “de verzekeraar” die bepaalde inlichtingen of gegevens aan 

de verzekeringnemer dient mee te delen. Zoals gezegd, definieert art. 5, 1° Verzekeringswet 

2014 de verzekeraar als “elke persoon of onderneming die als contractspartij 

verzekeringsovereenkomst(en) aanbiedt, ongeacht de beroepshoedanigheid van deze persoon 

en ongeacht of bij het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van actuariële 

technieken”. Aangezien de verzekeringstussenpersoon geen contractspartij wordt van de 

verzekeringnemer, zullen de informatieplichten beschreven in art. 31, 32, 34, 35 en 36 

                                                           
862 Art. 257, 2° Verzekeringswet 2014.  
863 Art. 257, 3° Verzekeringswet 2014.  
864 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §1.  
865 Zo spreekt bijvoorbeeld C. VAN SCHOUBROECK zowel over de verzekeraar als de verzekeringstussenpersoon: C. VAN 

SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 18.  



222 

 

Verzekeringswet 2014 niet gelden voor de verzekeringstussenpersoon. Aangezien de 

verzekeringnemer evenwel vaak enkel in rechtstreeks contact zal staan met een 

tussenpersoon, zal de verzekeringstussenpersoon deze informatieverplichtingen vaak 

contractueel op zich nemen.  

Art. 30 en 33 Verzekeringswet 2014 houden m.i. echter wel verplichtingen in ten 

aanzien van verzekeringstussenpersonen. Bovendien bepaalt art. 38 Verzekeringswet 2014 dat 

“de Koning, na advies van de FSMA, de vereiste inlichtingen uit art. 32 tot en met 36 

Verzekeringswet 2014 verder kan uitwerken en bijkomende inlichtingen kan bepalen die de 

verzekeraars en/of de tussenpersoon aan de verzekeringnemer moet meedelen voor het sluiten 

van de overeenkomst en gedurende de looptijd ervan, en de wijze waarop dit moet gebeuren”. 

Deze bevoegdheidsdelegatie aan de Koning doelt niet enkel op informatieverplichtingen in 

hoofde van de verzekeraar maar ook in hoofde van de verzekeringstussenpersoon.  

 

b. Deel 3, Titel III, Hoofdstuk 2 Verzekeringswet 2014: Segmentatie (art. 45-46 

Verzekeringswet 2014)  

 

292. De bepalingen inzake segmentatie leggen enkele informatieplichten op aan de 

verzekeraar. Segmentatie is dan ook een activiteit eigen aan de verzekeringsonderneming zelf.  

 

c. Deel 6, Hoofdstuk 4, Afdeling 1 en 2 Verzekeringswet 2014: 

Informatievereisten en andere gedragsregels (art. 273-275 en 277 

Verzekeringswet 2014) 

 

293. Art. 273 Verzekeringswet 2014 bevat een uitdrukkelijke precontractuele 

informatieplicht voor de verzekeringstussenpersoon. Op grond van deze bepaling dient de 

verzekeringstussenpersoon de cliënt een reeks inlichtingen te verschaffen.
866

 Geen van de mee 

te delen inlichtingen hebben echter betrekking op de inhoud van de polisvoorwaarden en dus 

op de preventie-instrumenten gehanteerd door de verzekeraar. Het betreft bijvoorbeeld de 

identiteit en het adres van de verzekeringstussenpersoon en de naam en het adres van de 

instantie waarbij de cliënten en andere belanghebbenden klachten over 

verzekeringstussenpersonen kunnen indienen. Evenwel dient de verzekeringstussenpersoon, 

net zoals de verzekeringsonderneming in zijn rechtstreekse contacten met cliënten, de 

verlangens en behoeften van de cliënt te identificeren en erop toe te zien dat de aangeboden 

                                                           
866 Zie uitgebreid L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 171-174. 
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verzekeringsovereenkomst aan deze verlangens en behoeften beantwoordt. De wet bepaalt dat 

de tussenpersoon hierbij in het bijzonder rekening moet houden met de door de cliënt 

verstrekte informatie. M.i. dient de tussenpersoon ook wel gerichte vragen te stellen om een 

duidelijk zicht te krijgen op de verlangens en behoeften van de cliënt. Daarenboven dient de 

verzekeringstussenpersoon die advies verstrekt, bij die gelegenheid ook de elementen te 

preciseren waarop zijn advies voor een bepaalde verzekeringsovereenkomst is gebaseerd.
867

 

De vervulling van deze informatieverplichtingen kan m.i. de verzekeringnemer wel een 

beperkt inzicht verschaffen in de contractvoorwaarden en dus mogelijks ook in enkele 

preventie-instrumenten van de verzekeraar. Door het aftoetsen van de behoeften van de 

verzekeringnemer kunnen namelijk uitsluitingen en waarborgbeperkingen aan bod komen. 

Gezien de wetgever echter niet bepaalt hoe precies de verzekeringstussenpersoon zijn advies 

dient te motiveren kan de tussenpersoon zijn plicht vervullen op erg algemene wijze. De kans 

dat de verzekeringnemer op grond van deze informatieplicht op de hoogte wordt gebracht van 

alle preventie-instrumenten van de verzekeraar is dan ook erg klein.  

 Art. 275, §1 Verzekeringswet 2014 houdt vorm- en kwaliteitsvoorwaarden in met 

betrekking tot de informatie die de verzekeringstussenpersoon aan de verzekeringnemer moet 

verstrekken op grond van art. 273 en 274 Verzekeringswet 2014. Tot slot bevat art. 277 

Verzekeringswet 2014 een gedragsregel voor de verzekeringstussenpersoon die betrekking 

heeft op de transparantie van de door hem verstrekte informatie. Op deze 

transparantieplichten wordt later ingegaan.
868

  

 

B. Informatieplichten VerzekeringsMiFID 

 

294. De Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten (MiFID) heeft sinds 1 november 

2007 een nieuw juridisch kader gecreëerd voor beleggingsdiensten.
869

 De doelstelling van 

deze regelgeving was dubbel. Enerzijds moesten deze regels de interne markt bevorderen.
870

 

Anderzijds moesten zij garanderen dat de uitvoering van transacties van beleggers aan de 

hoogste normen beantwoordt en dat de integriteit en algemene efficiëntie van het financiële 

                                                           
867 Art. 273, §3 Verzekeringswet 2014.  
868 Zie onderafdeling 3 onder deze Afdeling.  
869 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële 

instrumenten (“Markets in Financial Instruments Directive”), tot wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van 

de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van richtlijn 93/22/EEG 

van de Raad, PB. L. 145 van 30 april 2004, 1-41. 
870 Zie considerans nr. 2 MiFID.  
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stelsel gehandhaafd blijft.
871

 Door de Twin Peaks II-hervorming werden de MiFID-

gedragsregels evenwel geïmplementeerd in de verzekeringssector.
872

 De MIFID-

gedragsregels traden in werking ten aanzien van de verzekeringssector op 1 mei 2015. De 

uitbreiding van het toepassingsgebied van de bancaire MiFID heeft o.a. tot gevolg gehad dat 

verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen bijkomende informatieplichten 

werden opgelegd. De wettelijke grondslag voor de verzekeringsMiFID is te vinden in art. 26, 

2de lid WFT
873

 en art. 277, § 1 Verzekeringswet 2014. De basiswet voor de omzetting van de 

MiFID-gedragsregels in het Belgische recht is de wet op het financieel toezicht van 2 

augustus 2002. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de art. 27 tot 28bis WFT. De Koning 

kreeg de bevoegdheid om, indien nodig, bepaalde gedragsregels buiten toepassing te 

verklaren voor verzekeringsondernemingen, of om te voorzien in een voor hen aangepaste 

versie.
874

 Daarom dienen de art. 26 e.v. WFT en het bijhorende MiFID-KB
875

 steeds samen te 

worden gelezen met twee koninklijke besluiten van 21 februari 2014
876

. Daarnaast 

publiceerde de FSMA een circulaire, als samenvatting van de belangrijkste MiFID-

gedragsregels in de verzekeringssector.
877

 Om de verzekeringsMiFID te kunnen analyseren, 

moeten art. 26 e.v. WFT dus samen worden gelezen met KB N1, KB N2 en ook de circulaire 

van de FSMA. Verder ligt de verzekeringsMiFID ook aan de grondslag van enkele 

informatieplichten die teruggevonden kunnen worden in de Verzekeringswet 2014.
878

  

 

295. Zowel verzekeringsondernemingen
879

 als verzekeringstussenpersonen
880

 moeten zich 

houden aan de MiFID gedragsregels voor zover zij verzekeringsbemiddelingsdiensten
881

 

verstrekken op Belgisch grondgebied.
882

 De MiFID-gedragsregels bevatten een reeks 

informatieplichten voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen. Deze informatieplichten 
                                                           
871 Zie considerans nr. 5 MiFID.  
872 Wet 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de 

bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I), BS 30 augustus 

2013; Wet 31 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van 

de bevoegdheden van de Autoriteit voor financiële diensten en markten en houdende diverse bepalingen (II), BS 30 augustus 

2013. 
873 Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002.  

 
875 KB 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële 

instrumenten, BS 18 juni 2007.  
876 KB 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de art. 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, BS 7 maart 2014 (hierna 

verkort: KB N1); KB 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van 

belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, BS 7 maart 2014 (hierna verkort: KB N2). 
877 Circ. FSMA_2015_14 d.d. 1 september 2015. 
878 Zie bijvoorbeeld art. 273, §3; art. 275; art. 277 Verzekeringswet 2014. Bij onderstaande korte bespreking van de 

informatieplichten die voortvloeien uit de verzekeringsMiFID wordt dus ook verwezen naar de Verzekeringswet 2014.  
879 Art. 26, lid 2 WFT. 
880 Art. 277, §1 Verzekeringswet 2014.  
881 Zie voor invulling: Art. 1, 6° KB N1; art. 1, 8° KB N2; Circ. FSMA 2015, 9-11. 
882 Art. 1, 11° KB N1; art. 2, § 1 KB N2; Circ. FSMA 2015, 8. 
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worden ook omschreven als het inform your customer-principe.
883

 Deze verplichtingen dienen 

nagekomen te worden ten aanzien van “de cliënt”. Zoals gezegd, bevat de Verzekeringswet 

2014 geen definitie van dit begrip. Art. 2, 27° WFT omschrijft “de cliënt” als “iedere 

natuurlijke of rechtspersoon voor wie een beleggingsonderneming of kredietinstelling 

beleggingsdiensten en/of nevendiensten verricht  alsook iedere natuurlijke of rechtspersoon 

die de afnemer is van andere financiële diensten of van financiële producten als bedoeld in de 

betrokken bepaling”. De afnemer van het verzekeringsproduct is m.i. de verzekeringnemer. 

De cliënt is niet noodzakelijk een consument in de zin van het WER.
884

 De verplicht te 

verstrekken informatie door de dienstverlener heeft o.a. betrekking op zijn identiteit
885

; de taal 

waarin gecommuniceerd zal worden
886

; het beleid inzake belangenconflicten
887

 en de 

verzekeringsbemiddelingsdiensten die hij mag verstrekken
888

. Wat betreft de 

informatieverstrekking omtrent de polisvoorwaarden die preventie-instrumenten kunnen 

bevatten, is enerzijds art. 27, §3 WFT, uitgelegd in art. 4, 3° tweede streepje KB N1 van 

belang. Overeenkomstig art. 27, §3 WFT en art. 4, 3° KB N1 dient de dienstverlener van een 

verzekeringsbemiddelingsdienst namelijk informatie verstrekken omtrent de soorten 

verzekeringsovereenkomsten die worden aangeboden, en de ter zake geldende dekkingen en 

voorwaarden. De FSMA stelt dat de cliënt informatie moet ontvangen over de soorten 

verzekeringsovereenkomsten die hij eventueel wenst te sluiten, en dus niet over alle soorten 

verzekeringsovereenkomsten uit het productenaanbod van de dienstverlener.
889

  

 

296. Naast de inhoud van de informatieplichten worden ook verplichtingen omtrent de 

kwaliteit en de vorm van de informatie opgelegd. Hier wordt later op ingegaan.
 890

 Ook het 

tijdstip waarop de informatie de cliënt dient te bereiken, is vastgelegd. De 

informatieverstrekking dient te gebeuren vooraleer de cliënt een 

verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verstrekt.
891

 Het betreft dus precontractuele 

informatieplichten. Het volstaat dat de cliënt de informatie ontvangt in de periode tussen het 

moment waarop hij de dienstverlener contacteert, en het moment waarop hij door een 

verzekeringsovereenkomst gebonden is. De cliënt moet wel over de gepaste tijd beschikken 
                                                           
883 Zie bv. T. GILLIS, “Toepassing van de MiFID-gedragsregels in de verzekeringssector”, T.Verz. 2014, 238. 
884 Parl. St. Kamer, Doc. 53, nr. 2872/001, 18; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 216.  
885 Art. 11, § 1, a) MiFID-KB; art. 8 KB N2. 
886 Art. 11, § 1, b) en c) MiFID-KB; art. 8 KB N2. 
887 Art. 11, § 1, h) MiFID-KB; art. 8 KB N2. 
888 De FSMA voegde dit echter toe in haar circulaire, cf. Circ. FSMA 2015, 23. Men kan deze verplichting ook lezen in het 

meer algemene art. 4, 3° KB N1. 
889 Art. 27, § 3, 2de en 3de streepje WFT; art. 4, 3° KB N1. 
890 Zie onderafdeling 3 van deze Afdeling.  
891 Art. 10, § 1 en 2 MiFID-KB; art. 11 en 13 KB N2. 
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om kennis te nemen van de overeenkomst en diens voorwaarden, zodat hij eventueel 

bijkomende vragen kan stellen.
892

 Bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, mag de 

dienstverlener de verplichte informatie deels verstrekken onmiddellijk nadat de cliënt door 

een verzekeringsovereenkomst gebonden is.
893

 Opdat dienstverleners hun informatieplichten 

correct kunnen nakomen is uiteraard ook vereist dat zijzelf ook over de juiste informatie 

beschikken. Overeenkomstig art. 277, §2 Verzekeringswet 2014 dienen zowel 

verzekeringstussenpersonen als verzekeringsondernemingen ervoor te zorgen dat zij en de 

personen die zij tewerkstellen de essentiële kenmerken kennen van de 

verzekeringsovereenkomsten die zij aanbieden en in staat zijn deze aan de cliënt toe te 

lichten.
894

 Essentiële kenmerken van schadeverzekeringen zijn bijvoorbeeld de voornaamste 

waarborgen en uitsluitingen, de geboden dekking in de tijd bij 

aansprakelijkheidsverzekeringen en de wijze van premieberekening.
895

 Wanneer de 

dienstverlener niet beschikt over de vereiste kennis m.b.t. een concreet verzekeringsproduct 

waarin zijn cliënt geïnteresseerd is, mag hij geen verzekeringsbemiddelingsdiensten 

verstrekken over dat product.  

 

297. Naast het inform your customer-beginsel omvat de verzekeringsMiFID ook een 

zorgplicht of know your customer-beginsel.  De dienstverlener moet namelijk niet enkel 

informatie verstrekken aan de cliënt maar ook informatie inwinnen bij de cliënt. Zo 

identificeert hij, in het bijzonder rekening houdend met de informatie verstrekt door de cliënt, 

de verlangens en behoeften van deze cliënt en ziet hij er op toe dat de aangeboden 

verzekeringsovereenkomst aan deze verlangens beantwoordt.  Zoals gezegd, kan deze 

verplichting mogelijks (beperkt) de kennis van de verzekeringnemer omtrent de 

polisvoorwaarden vergroten.  

 

C. Verzekeringsdistributierichtlijn (IDD) 

 

                                                           
892 Circ. FSMA 2015, 27. 
893 Zie art. art. 10, § 5 MiFID-KB; art. 11 en 13 KB N2; Verslag aan de Koning KB N2, Commentaar bij Art. 11; Circ. 

FSMA 2015, 27-28. 
894 Parl. St. Kamer, Doc. 53, nr. 2872/001, 15; J. DANDOY, “Rémunérations, confl its d’intérêts, rapports aux clients, 

dossiers clients, connaissances requises et sanctions civiles”, For.ass. 2014, 141, waarin de auteur zich beperkt tot de 

verzekeringstussenpersonen. L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 173. Zie in verband met vereiste inzake beroepskennis: art. 259; art. 268, §1, 1° 

en 2° en §2 en art. 270 Verzekeringswet 2014.  
895 S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 139. 
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298. Naast de Verzekeringswet 2014 en de verzekeringsMiFID vormt de 

Verzekeringsdistributierichtlijn 2016
896

 (hierna IDD) een belangrijke bron van 

informatieplichten zowel voor de verzekeraar als voor de verzekeringstussenpersoon.
897

 De 

bepalingen van de IDD moesten uiterlijk op op 23 februari 2018 omgezet zijn in nationale 

wetgeving.
898

 De omzettingsdatum werd later evenwel uitgesteld naar 1 juli 2018. De 

lidstaten zullen de omzettingswet niet later dan vanaf 1 oktober 2018 moeten toepassen. Er 

werd in dit verband een geconsolideerd voorontwerp opgesteld.
899

 Bedoeling is dit 

voorontwerp te integreren in Deel 6 van de Verzekeringswet 2014. Verschillende van de in 

deze richtlijn opgenomen informatieplichten zijn in België echter reeds van toepassing op 

grond van de MiFID-gedragsregels.
900

  

De informatieplicht, die op grond van IDD nieuw zal worden opgelegd, en m.i het 

meeste invloed kan hebben op het verbeteren van de informatieverstrekking inzake preventie-

instrumenten, betreft de verplichting om bij schadeverzekeringsproducten voorafgaand aan 

het sluiten van de overeenkomst een gestandaardiseerd informatiedocument te verstrekken 

aan de klant op papier of op een duurzame drager, met daarin in begrijpelijk vorm de 

relevante informatie over het verzekeringsproduct zodat de klant met kennis van zaken kan 

beslissen.
901

 In de Richtlijn wordt niet verduidelijkt wie onder het begrip “klant” valt. M.i. 

moet hier dezelfde invulling aan gegeven worden als aan het begrip “cliënt” onder MiDIF.  

De Europese wetgever heeft de transparantie van zulk document trachten te 

waarborgen door gedetailleerde transparantievoorschriften op te leggen.
902

  

Naast de transparantie van het document heeft de Europese wetgever ook de inhoud 

van het informatiedocument vastgelegd.
903

 Het document dient volgende gegevens te 

bevatten: informatie over het soort verzekering; een samenvatting van de 

verzekeringsdekking, inclusief de belangrijkste verzekerde risico’s, de verzekerde som en, in 

voorkomend geval, de geografische dekking en een samenvatting van de uitgesloten risico’s; 

wijze en duur van betaling van de premies; belangrijkste uitsluitingen, in welke gevallen geen 

vraag voor schadevergoeding kunnen worden ingediend; verplichtingen bij het begin van de 

overeenkomst; verplichtingen tijdens de looptijd van de overeenkomst; verplichtingen bij 
                                                           
896 Richtlijn (eu) 2016/97 van het Europees parlement en de raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie  
897 Art. 17-30 IDD; S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 97. 
898 Art. 42, par. 1 IDD. 
899 https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf  
900 S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 109. 
901 Art. 20. 4-8 IDD. Zie hierover ook C. VERDURE, “La nouvelle directive sur la distribution d’assurances”, Bank Fin.R. 

2016, afl . 3, 203. 
902 Art. 20.7 IDD. Zie Onderafdeling 3, C.  
903 Art. 20.8 IDD.  

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf


228 

 

aangifte van een schadegeval; de looptijd van de overeenkomst, met vermelding van de begin- 

en einddatum; wijze van beëindiging van de overeenkomst.  

Rekening houdend met deze verplichte inhoud kan dit informatiedocument de 

verzekeringnemer, anders dan vele andere informatieverplichtingen, m.i. wel inzicht geven in 

de verschillende preventie-instrumenten van de verzekeraar. De strikte 

transparantievoorschriften en de bondigheid van zulk document zouden er eventueel voor 

kunnen zorgen dat de verzekeringnemer de moeite neemt om het document door te nemen. Er 

kan alvast niet ontkend worden dat zulk document veel toegankelijker zou zijn dan de 

volledige verzekeringsovereenkomst met inbegrip van de algemene voorwaarden.  

§ 2. Informatieplichten in het consumentenrecht (WER)  

 

299. Een andere bron van informatieverplichtingen voor de verzekeraar is het Wetboek 

Economisch Recht. In het bijzonder bevat art. VI.2 WER tal van informatieplichten. Deze 

informatieplichten gelden voor elke onderneming die handelt met een consument.
904

 Boek VI 

WER is zowel van toepassing op verzekeringsondernemingen als op verzekeringsmakelaars 

en verzekerings(sub)agenten.
905

 Onder consument moet worden verstaan “iedere natuurlijke 

persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 

beroepsactiviteit valt”.
906

 Denk bijvoorbeeld aan de verzekeringnemers van een 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Een rechtspersoon is nooit als een consument te 

beschouwen. Uit deze definitie volgt bijvoorbeeld dat verzekeringsnemers van 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geen consumenten zijn. De informatieplichten van 

art. VI.2 WER zullen bijvoorbeeld nooit nageleefd moeten worden door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Art. VI.2 WER werd uitdrukkelijk van toepassing 

verklaard op verzekeringsovereenkomsten in art. VI.66 WER. Indien de verzekeringnemer 

dus een consument betreft, moeten hem alle inlichtingen worden meegedeeld overeenkomstig 

art. VI.2 WER. Art. VI.2 WER. Het betreft enkel  precontractuele informatieverplichtingen.
907

 

Na de totstandkoming van de overeenkomstig moeten er overeenkomstig het WER geen 

                                                           
904 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch recht (art. VI.2 

WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 68. 
905 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 217.  
906 Art. I.1, 2° WER. 
907 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 499; T. BAES, “Boek VI WER – Marktpraktijken en 

consumentenbescherming: streven naar een maximaal behoud van de WMPC”, TBH 2014, 775; H. DE BAUW, “De 

precontractuele informative voor consumenten” in Wat al dan niet meedelen vòòr het sluiten van het contract? Tendensen in 

het bedrijfsrecht., Brussel, Bruylant, 2006, 98.  
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inlichtingen meer verschaft worden aan de verzekeringnemer. De precontractuele aard van de 

informatieplichten uit het WER hebben tot gevolg dat de inlichtingen moeten meegedeeld 

worden vóór het sluiten van de overeenkomst. Aan deze verplichting is niet voldaan wanneer 

men de consument een document laat ondertekenen of aanvinken waarin deze verklaart 

kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard, 

wanneer de algemene voorwaarden op dat ogenblik niet waren meegedeeld.
908

  

 In art. VI.2, 1°-9° WER is een reeks precontractuele informatieplichten terug te vinden 

waar de verzekeringsonderneming zich in zijn relatie met de verzekeringsconsument moet aan 

houden. Ik licht enkel de informatieplichten toe die verzekeringsconsument inlichten omtrent 

mogelijke preventie-instrumenten vervat in de polisvoorwaarden. Zo moet de verzekeraar, 

overeenkomstig art. VI.2, 1° WER, informatie verstrekken over de voornaamste kenmerken 

van het product, op een wijze die aangepast is aan het gebruikte communicatiemiddel en aan 

het betrokken product.
909

 Zo dient de verzekeraar m.i. informatie te verschaffen omtrent de 

dekkingsomvang van de verzekeringspolis hetgeen de verzekeringnemer reeds inzicht kan 

verschaffen in enkele preventie-instrumenten, zoals uitsluitingen, verzekeringsplafonds en 

franchises. Verder bepaalt art. VI.2, 6° WER dat de onderneming informatie moet geven over 

de duur van de overeenkomst of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of 

automatisch verlengd wordt, over de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst. 

Vooral informatie omtrent de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst geven de 

verzekeringnemer kennis van enkele preventie-instrumenten zoals bijvoorbeeld de opzegging 

na schadegeval. Tot slot bepaalt art. VI.2, 7° WER dat de onderneming desgevallend 

informatie moet verstrekken over de verkoopsvoorwaarden rekening houdend met de door de 

consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met de door de consument meegedeelde of 

redelijkerwijze voorzienbaar gebruik. Met deze informatieplicht is de Belgische wetgever 

verder gegaan dan de Europese Richtlijn Consumentenrechten. Deze plicht houdt in dat de 

verzekeraar de consument moet voorlichten omtrent zijn rechten en plichten die voortvloeien 

uit de verzekeringsovereenkomst. Uit de parlementaire voorbereiding van deze bepaling blijkt 

dat de wetgever vooral de hypothese voor ogen had waarin toetredingscontracten met 

standaardvoorwaarden worden gebruikt.
910

 Verzekeringsovereenkomsten betreffen vaak 

toetredingscontracten. In de rechtspraak werd uit deze verplichting reeds de plicht afgeleid
 
om 

                                                           
908 A. DE BOECK, “General information obligations in Belgian (and French) Law of obligations versus article 2 of Book VI 

‘ Market practices and consumer protection in the Belgian Economic Law Code”, REDC 2013, 402-403. 
909 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch recht (art. VI.2 

WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 76; T. BAES, “Boek VI WER –Marktpraktijken en consumentenbescherming: streven naar een 

maximaal behoud van de WMPC”, TBH 2014, 776.  
910 ParL St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2, 33. 
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de consument in bepaalde gevallen te informeren over de juridische draagwijdte van bedingen 

die werden opgenomen in de contractuele voorwaarden.
911

 Deze verplichting kan mogelijks 

een rol spelen in het inzicht van de verzekeringnemer in de preventie-instrumenten van de 

verzekeraar. Zo zal de verzekeraar de verzekeringnemer bijvoorbeeld moeten inlichten 

omtrent zijn preventieverplichtingen en de gevolgen die verbonden worden aan de niet-

naleving ervan. In art. VI.2. WER wordt niet verduidelijkt op welke wijze de informatie aan 

de consument dient gecommuniceerd dient te worden. Om bewijsproblemen te vermijden is 

een schriftelijke informatiestrekking evenwel aangewezen.
912

 

 

300. Art. VI.2 WER is niet van toepassing op overeenkomsten gesloten op afstand of buiten 

verkoopruimten. Voor de verkoop op afstand van financiële diensten voorziet het WER in een 

aparte regeling die gepaard gaat met bijkomende informatieplichten.
913

 Met uitzondering van 

art. VI.2, 7° en 10° WER komen alle informatievoorschriften van art. VI.2 WER ook voor in 

de informatievoorschriften voor op afstand gesloten overeenkomsten.
914

 De wettelijke 

regeling voor verkoop op afstand van financiële diensten is belangrijk voor 

verzekeringsovereenkomsten, gezien de verkoop op afstand een veel voorkomende praktijk 

betreft in de verzekeringssector. De beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, 

Assuralia heeft een informatiebrochure opgesteld waarin zij de wetgeving omtrent de verkoop 

op afstand van financiële diensten interpreteren en uitleggen. In de informatiebrochure zijn 

richtlijnen te vinden voor verzekeringsondernemingen om aan de verplichtingen van het WER 

te voldoen. Zo bevat de brochure checklists voor de precontractuele informatie die moet 

worden gegeven en standaardclausules die de verzekeraar kan gebruiken.
915

  

De regeling inzake de verkoop op afstand van financiële diensten is van toepassing op 

verzekeringsovereenkomsten die gesloten worden met consumenten. Een verzekering is 

                                                           
911 Gent 15 juni 2001, DCCR 2003, 41; Gent 4 december 2006, Jaarboek Handelspraktijken 2006, 253; Rb. Gent 13 oktober 

2003, NjW 2004, 312; R. STEENNOT, “Overzicht van rechtspraak – Consumentenbescherming 2003-2007”, TPR 2009, 263; 

G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch recht (art. VI.2 

WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 81. 
912 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch recht (art. VI.2 

WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 83; G.L. BALLON, “De verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van de 

documenten betreffende de verkopen van produkten en diensten in de nieuwe wet handelspraktijken” in J. STUYCK en P. 

WYTINCK (eds.), De nieuwe wet handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 1992, 285; J. STUYCK, “Informatie van de 

consument” in Beginselen van Belgisch privaatrecht. Handel –en economisch recht Deel 2. Mededingingsrecht, 

Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 2013, 382. 
913 Zie art. VI.55-VI.57 WER. 

 914 Art. VI.55-VI.57 WER; B. KEIRSBILCK, “Boek VI en XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor 

vrije beroepen” in B. KEIRSBILCK en E. TERRYN (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 155; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 38. 
915 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten  

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
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namelijk een financiële dienst in de zin van art. I.8 WER.
916

 Er is een overeenkomst op 

afstand tussen de onderneming en de consument wanneer aan twee voorwaarden cumulatief is 

voldaan. De overeenkomst moet gesloten zijn in het kader van een door de onderneming 

georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke 

aanwezigheid van de onderneming en de consument. Daarnaast moet tot op en met inbegrip 

van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten uitsluitend gebruik gemaakt worden 

van één of meer technieken van communicatie op afstand.
917

 Het begrip “georganiseerd 

systeem” wordt echter nergens gedefinieerd. Assuralia stelt dat de rechtspraak het begrip 

“georganiseerd systeem” zou kunnen aflijnen. Een georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening impliceert volgens Assuralia dat de verzekeraar of de 

verzekeringstussenpersoon zich niet occasioneel richt op een bepaalde 

verzekeringsconsument maar tegelijkertijd een groot aantal potentiële consumenten tracht te 

bereiken bijvoorbeeld d.m.v. een marketingactie. Dit kan bijvoorbeeld door het versturen van 

een actie via e-mail of post. Verder is er enkel sprake van een verkoop op afstand wanneer tot 

op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten uitsluitend 

gebruik gemaakt werd van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Hieronder 

wordt verstaan, ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming 

en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze 

partijen.
918

 Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan telefoon, fax, briefwisseling via de post, 

internet en e-mail. 

 

301. Zoals gezegd, voorziet het WER in bijzondere precontractuele informatieplichten voor 

de verkoop op afstand van financiële diensten. Deze plichten zijn terug te vinden in art. 

VI.55-VI.57 WER.
919

 Net zoals de informatieplichten in art. VI.2 WER betreft het enkel 

precontractuele informatieplichten. De inlichtingen moeten meegedeeld worden aan de 

verzekeringnemer te gelegener tijd voordat deze gebonden is door een overeenkomst of 

aanbod.
920

 Volgens de parlementaire voorbereidingen dient de verzekeraar de consument zo 

vlug mogelijk inlichten.
921

 Op deze manier kan de consument met volle kennis van zaken 

oordelen over het aanbod. Uit de bewoordingen “te gelegener tijd” blijkt dat de informatie 

dient meegedeeld te worden vanaf de gelegenheid zich voordoet. Volgens de 
                                                           
916 Zie art. I.8, 18° WER.  
917 Art. I.8, 15° WER. 
918 Art. I.8, 16° WER. 
919 Zie ook: J. GODDAER, “De Richtlijn Consumentenrechten – Gevolgen voor de WMPC en de Wet Elektronische 

Handel”, DCCR 2012, 30. 
920 Art. VI.55, §1 WER. 
921 Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2836/001. 
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verzekeringssector zal de informatie verstrekt moeten worden van zodra de verzekeraar zich 

met een aanbod richt aan de consument.
922

 Dit is het geval wanneer bij een marketingactie een 

mail of brief gestuurd wordt naar alle klanten waarin gedetailleerde informatie is opgenomen 

over één of meerdere welbepaalde producten en waarin een antwoordformulier is opgenomen. 

In een dergelijk geval moet de precontractuele informatie onmiddellijk in de eerste brief of 

mail worden opgenomen. Hetzelfde geldt wanneer de consument op de website van de 

onderneming een antwoordformulier kan invullen waardoor het contract wordt gesloten. De 

precontractuele informatie moet dan op de website vermeld zijn.  

Wat de inhoud van de inlichtingen betreft dient in de eerste plaats bepaalde informatie 

omtrent de aanbieder van de financiële dienst worden meegedeeld.
923

 Aangezien deze 

informatie de verzekeringnemer geen kennis zal verschaffen omtrent de preventie-

instrumenten wordt hier niet op ingegaan. Ten tweede moeten een reeks inlichtingen verschaft 

worden omtrent de financiële dienst.
924

 Vooral deze inlichtingen zijn van belang om de 

verzekeringnemer kennis te geven van de in de polisvoorwaarden vervatte preventie-

instrumenten. Zo zal een omschrijving moeten gegeven worden van de belangrijkste 

kenmerken van de financiële dienst.
925

 Op basis van deze informatieplicht kan 

geargumenteerd worden dat informatie dient gegeven te worden omtrent de dekkingsomvang 

en dus o.a. omtrent de uitsluitingen, verzekeringsplafonds en franchises. Verder moet ook 

informatie verschaft worden omtrent de verkoop op afstand. Deze is van belang ter 

bescherming van de verzekeringsconsument maar verschaft hem niet meer kennis omtrent de 

preventie-instrumenten van de verzekeraar.
926

 Tot slot houdt art. VI.55, 4° WER de 

verplichting in om de verzekeringsconsument informatie te verschaffen omtrent de 

rechtsmiddelen.  

Voor de communicatie per spraaktelefonie geldt een bijzondere 

informatieverplichting.
927

 Het heeft geen belang van wie de telefonisch oproep uitgaat. Er 

moet wel steeds voldaan zijn aan de voorwaarden om te spreken van een verkoop op afstand. 

De consument kan in zulk geval uitdrukkelijk instemmen met een beperktere 

informatieverstrekking. De wet bepaalt welke informatie dan minimum dient verstrekt te 

worden. Zo zullen bijvoorbeeld nog steeds de belangrijkste kenmerken van de financiële 

dienst meegedeeld moeten worden.  

                                                           
922 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten  
923 Art. VI.55, 1° WER. 
924 Art. VI.55, 2° WER.  
925 Art. VI.55, 2°, a) WER. 
926 Art. VI. 55, 3° WER.  
927 Zie art. VI.56 WER. 

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
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Overeenkomstig art. VI.57, §1 WER moet de onderneming, te gelegener tijd voordat 

de consument gebonden is door een overeenkomst op afstand of door een aanbod, de 

consument in kennis stellen van alle contractvoorwaarden en van de in art. VI. 55, § 1 WER 

bedoelde informatie, op papier of op een andere voor de consument beschikbare en 

toegankelijke duurzame gegevensdrager. De consument dus alle contractvoorwaarden en de in 

art. VI.55, §1 WER bedoelde informatie ontvangen vóór het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst. Dit betekent dat de verzekeringnemer de algemene voorwaarden 

moet kunnen inlezen vóór de contractsluiting. Net zoals in art. VI.55, §1 WER wordt opnieuw 

gebruik gemaakt van de terminologie “te gelegener tijd”. Enkel indien de overeenkomst op 

verzoek van de consument tot stand kwam via een techniek voor communicatie op afstand die 

niet toelaat de precontractuele informatie en alle contractvoorwaarden op papier of op een 

andere duurzame drager te verstrekken vóór het sluiten van de overeenkomst, moet de 

onderneming deze verplichting onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst naleven.
928

 

Gedurende de contractuele relatie heeft de consument evenwel , ten alle tijde, het recht om de 

contractvoorwaarden op papier te verkrijgen.
929

  

§ 3. Informatieplichten in het gemeen recht  

 

302. De informatieplichten uit het verzekeringsrecht en het consumentenrecht kunnen 

aangevuld worden met gemeenrechtelijke informatieplichten.
930

 De gemeenrechtelijke 

informatieplichten hebben zowel betrekking op de precontractuele fase als op de periode 

gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
931 

Hieronder worden achtereenvolgens de 

verschillende rechtsgronden besproken waarop gemeenrechtelijke informatieplichten kunnen 

steunen, de inhoud van de gemeenrechtelijke informatieplicht en de ontvanger van de 

informatie.  

A. Rechtsgronden  

 

1. Leer inzake wilsgebreken 

 

                                                           
928 Art. VI.57, §2 WER. 
929 Art. VI.57, §3 WER. 
930 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 218. 
931 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 15-55; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 219. 



234 

 

303. Precontractuele informatieplichten kunnen in de eerste plaats steunen op de leer inzake 

wilsgebreken.
932

 Een wilsgebrek heeft tot gevolg dat de verzekeringnemer geen geldige 

toestemming heeft kunnen verlenen tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. De 

belangrijkste wilsgebreken bij tekortkomingen aan de precontractuele informatieplichten zijn  

dwaling en bedrog.
933

  

 

a. Dwaling  

 

304. In de eerste plaats kan dwaling aanleiding geven tot een gebrekkige toestemming. De 

wettelijke grondslag van dwaling vinden we in art. 1110 B.W. Opdat dwaling de toestemming 

van de verzekeringnemer aantast dient aan twee voorwaarden voldaan te zijn. Enerzijds dient 

hij zich te vergissen over de essentiële kenmerken van het voorwerp van de overeenkomst.
934

 

De dwaling moet de zelfstandigheid van het voorwerp van de overeenkomst betreffen.
935

 Dit 

is ieder element dat doorslaggevend is geweest voor een partij om het contract aan te gaan, 

zodat het contract zonder dat element niet gesloten zou zijn.
936

 Anderzijds moet de dwaling 

onverschoonbaar zijn.
937

 Dit wil zeggen dat ieder redelijk nauwlettend en voorzichtig 

contractant de vergissing had kunnen begaan.
938

 Om zich te kunnen beroepen op de dwaling 

dient de verzekeringnemer dus wel zelf ook informatie inwinnen.
939

 Om te vermijden dat de 

verzekeringsovereenkomst zou kunnen worden nietig verklaard wegens dwaling
940

, dient de 

verzekeraar/tussenpersoon er dus voor te zorgen dat de verzekeringnemer bij het sluiten van 

                                                           
932 A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in 

Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 75; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht 

van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 44; 

L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 219; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak 

(1981-1992) Verbintenissen”, TPR 1994, 279. 
933 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2015, 271. 
934 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 44-45. 
935 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 116; P. WERY, Drois des 

obligations, Brussel, Larcier, 2011, 231; P. VAN OMMESLAGHE, Les Obligations, Brussel, Larcier, 2013, 253.  
936 Cass. 27 oktober 1995, RW 1996-97, 298. Wanneer de dwaling wordt ingeroepen wegens de schending van een MiFID-

gedragsregel schept art. 30ter WFT een vermoeden dat de dwaling de zelfstandigheid van het voorwerp van de overeenkomst 

betreft. Zie hieromtrent: S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 146. 
937 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 118; P. WERY, Drois des 

obligations, Brussel, Larcier, 2011, 235; P. VAN OMMESLAGHE, Les Obligations, Brussel, Larcier, 2013, 257; T. VAN 

DYCK en L. DENTURCK, “De burgerlijke sanctie van art. 30ter van Twin Peaks II. De tanden van een papieren tijger?”, 

Bank Fin.R. 2013, 276 en 282. 
938 Cass. 28 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 664; Cass. 6 januari 1944, A.C. 1944, 66 m.b.t. rechtsdwaling van een door juristen 

bijgestane verzekeringsmaatschappij. 
939 Brussel 30 september 2013, TBH 2015, 213, noot A. HAMANN; WILMS, W., "Het recht op informatie in het 

verbintenissenrecht, een grondslagonderzoek", RW 1980-81,493; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 118. 
940 Zie Onderafdeling 5, §3 van deze Afdeling.  
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de overeenkomst op de hoogte is van de essentiële kenmerken van de 

verzekeringsovereenkomst.  

 

b. Bedrog 

 

305. Bedrog vormt een ander wilsgebrek dat een informatieplicht impliceert in hoofde van 

de verzekeraar. Overeenkomstig art. 1116 BW kan bedrog aanleiding geven tot de nietigheid 

van de overeenkomst wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen bewust aangewend, 

van dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen die overeenkomst niet zou 

hebben aangegaan.
941

 Er is sprake van kunstgrepen wanneer de verzekeraar te kwader trouw 

een onjuiste voorstelling geeft of zaken verzwijgt.
942

 Er moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen hoofdbedrog en incidenteel bedrog. Bij hoofdbedrog wordt de toestemming 

verkregen daar waar dat niet het geval geweest zou zijn zonder het aanwenden van de 

kunstgrepen. Het feit dat men door de kunstgrepen tegen meer nadelige voorwaarden 

contracteert, leidt echter slechts tot incidenteel bedrog. Hoewel de wet enkel hoofdbedrog 

voorziet wordt ook incidenteel bedrog aanvaard.
943

 Tot slot moet er op gewezen worden dan, 

anders dan bij de dwaling, er geen verschoonbaarheid geëist wordt voor de nietigheid van de 

overeenkomst op grond van bedrog.
944

 Dit is een gevolg van de regel “fraus omnia 

corrumpit”.  

 

2. Buitencontractuele aansprakelijkheid (art. 1382-1383 BW) 

 

306. De precontractuele informatieplicht kan ook gebaseerd worden op de algemene 

buitencontractuele aansprakelijkheidsregels van art. 1382 en 1383 BW. Deze bepalingen 

worden door de meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer immers erkend als juridische 

grondslag voor de precontractuele aansprakelijkheid.
945

 De algemene zorgvuldigheidsplicht 

                                                           
941 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 119. 
942 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 45.  
943 Zie Cass., 23 december 1926, Pas. 1927, 113; Cass., 8 juni 1978, Pas. 1978, I, 1156; Cass. 13 december 1979, Pas. 1980, 

I, 466; Cass. 21 april 1988, T.B.H. 1991, 203, noot C. JASSOGNE. 
944 Cass. 29 mei 1980, Pas. 1980, I, 1190, noot. 
945 Cass. 10 december 1981, Arr.Cass. 1982, 502; A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: 

wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1978, 75; A. 

DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 193-194; C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 

van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 23; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De 
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verplicht de verzekeraar echter ook om tijdens de uitvoering van het contract zich zorgvuldig 

te gedragen.
946

 Indien de verzekeraar zich dus niet aan zijn informatieplichten houdt, kan de 

verzekeringnemer mogelijks een schadevergoeding verkrijgen. Hiertoe zal hij overeenkomstig 

art. 1382 BW wel de aanwezigheid van een fout, schade en causaal verband moeten 

aantonen.
947

  

 

3. Contractuele aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar  

 

307. Anders dan de informatieplicht van de verzekeraar, is de informatieplicht van de 

verzekeringstussenpersoon uit haar aard
948

 inherent aan de dienstverleningsopdracht van de 

verzekeringstussenpersoon.
949

 De verzekeringstussenpersoon, die optreedt als bemiddelaar, 

heeft de contractuele verbintenis de verzekerde juist in te lichten betreffende de draagwijdte 

van het verzekeringsaanbod.
950

 De rechtsverhoudingen die ontstaan uit de 

verzekeringsmakelaardij worden door de beginselen van het verbintenissen –en het 

contractenrecht beheerst. Het bijeenbrengen van  een verzekeraar en verzekeringnemer en de 

daarmee gepaard gaande informatie –en begeleidingstaak moeten gekwalificeerd worden als 

een aanneming van werk.
951

 Door het miskennen van zijn informatieplicht kan de 

verzekeringstussenpersoon dus een contractuele fout begaan.
952

  

 

4. Goede trouw uitvoering overeenkomst (art. 1134 BW) 

 

308. Naast de algemene zorgvuldigheidsplicht kan de gemeenrechtelijke (pre)contractuele 

informatieverplichting ook gesteund worden op de uitvoering te goede trouw van 

                                                                                                                                                                                     
informatieplicht in verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 44; P. VAN OMMESLAGHE, Droits des 

obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 519; P. WERY, Droit ,des obligations, Brussel, Larcier, 2010, 322. 
946 Art. 1382-1383 BW; Cass. 10 december 1981, Arr.Cass. 1981-82, 502; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de 

verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 502; 

R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992). 

Verbintenissen”, TPR 1994, 431. 
947 Zie Onderafdeling 4 en 5 van deze Afdeling.  
948 Zie: P.A. FORRIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents” in B. 

GLANSDORFF (ed), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du jeune barreau, 1990, 52 en 108. 
949 G. VAN VAERENBERGH, “Informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon: oude en nieuwe verplichtingen” in J. 

ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 244. 
950 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder 

Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, 1602. 
951 H. COUSY, “De rol van de tussenpersoon” in H. COUSY en H. CLASSENS (red.) Verzekering en consument nu, 

Antwerpen, Kluwer, 1980, 74; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 192.  
952 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder 

Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, 1600-1606. 
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overeenkomsten.
953

 Op de grond van de aanvullende werking van de goede trouw kan de 

informatie- en adviesplicht van de beroepsverkoper van verzekeringsproducten inbegrepen 

worden als accessorium van zijn prestatieplicht.
954

 De verplichting om de overeenkomst te 

goeder trouw uit te voeren houdt echter ook in dat ze te goeder trouw dient te worden 

aangegaan.
955

 De goede trouw vormt als het ware een algemeen rechtsbeginsel dat ook de 

ontstaansfase van de overeenkomst beheerst.
956

 De informatieplicht zal worden gegrond op de 

goede trouw teneinde de toestemming van de contracterende partijen te verstevigen.  

 

5. Gebrek instemming contractvoorwaarden 

 

309. Tot slot kan de gemeenrechtelijke informatieplicht ook gesteund worden op  het 

gebrek aan instemming met de contractvoorwaarden, die bij de contractant onbekend of 

onbegrepen waren bij ontstentenis van voorlichting door de aanbieder.
957

 Het aanbod moet 

namelijk een aantal inlichtingen bevatten betreffende de essentiële en substantiële elementen 

van dit contract.
958

 Op grond van de theorie van het aanbod en aanvaarding kan de toepassing 

worden geweerd van bedingen die niet of niet voldoende duidelijk werden gecommuniceerd 

aan de verzekeringnemer.
959

 De leer van het aanbod en de aanvaarding vindt vooral 

toepassing in het kader van de toetredingscontracten, wat verzekeringsovereenkomsten vaak 

zijn.
960

 De bepalingen van toetredingscontracten zijn slechts geldig en verbindend voor 

                                                           
953 Art. 1134, derde lid BW; Antwerpen 23 maart 1998, RW 2000-01, 1600; Antwerpen 3 februari 1997, TBH 1998, 57; 

Bergen 30 juni 1999, T.Verz. 2000, 84; Gent 15 juni 2001, DCCR 2003, 41; A. CAUWENBERGH en G. REMY, 

“Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in Liber Amicorum Hubert Claassens, 

Maklu, Antwerpen, 1998, 75-76; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen 

over (commerciële) contracten”, DAOR 1990, 52; F. DOMONT-NAERT, "L'obligation de renseignement et confiance 

legitime", TBH 1986, 112; H. COUSY, “De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber amicorum Jan 

Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 19; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 502; J.-L. FAGNART, “L’exécution de 

bonne foi des conventions: un principe en expansion”, RCJB 1986, 295 e.v.; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke 

informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, 

Kluwer, 2011, 44; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 295; W. WILMS, “Het recht op informatie 

in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 499-501. 
954 H. COUSY, “De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract”, Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-

Scientia, 1986, 19. 
955 H. COUSY, “De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-

Scientia, 1986, 15, voetnoot 25. 
956 A. DE BOECK, “De precontractuele aansprakelijkheid; een vergelijking tussen het Belgische recht en de Principles of 

European contract law” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 

recht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2002, 81-82; P. VAN OMMESLAGHE, “L’exécution de bonne foi, principe 

général de droit?”, TBBR 1987, p. 101-110. 
957 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 44. 
958 K. FRERIKS, "Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht", TPR 1992, 1197. 
959 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 49-50. 
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partijen indien de wederpartij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze bepalingen of 

daartoe redelijkerwijze de kans had en de wederpartij met deze bepalingen heeft ingestemd.
961

  

 

B. Inhoud informatieplicht. 

1. Verzekeraar 

 

310. Volgens K. Bernauw bestaat de gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar 

uit voorlichting, raadgeving, onderzoek, waarschuwing, beantwoording, motivering en 

bijstand.
962

 De informatie- of voorlichtingsplicht in enge zin heeft betrekking op de 

verstrekking van alle relevante gegevens, die de klant-medecontractant nodig heeft om met 

kennis van zaken te kunnen contracteren en ook in de uitvoering van het contract zijn 

gedragslijn te kunnen bepalen. Deze informatie moet volledig en juist zijn.
963

 en de klant 

toelaten een verantwoorde rationele keuze te maken uit de op de markt aangeboden producten 

(diensten) en deze selectie uit te voeren op grond van vergelijking.
964

 De vraag rijst evenwel 

of de verzekeringnemer in staat is om zulke rationele keuze te maken. In de rechtssociologie 

wordt hieraan getwijfeld.
965

 De voorlichtingsplicht heeft vooral betrekking op de kenmerken 

van het aangeboden product (dienst). Van belang voor de kennis van de verzekeringnemer 

omtrent de preventie-instrumenten, is dat de voorlichtingsplicht ook inhoudt dat de 

verzekeringnemer wordt ingelicht omtrent de contractvoorwaarden.
966

 Op basis deze 

verplichting kan de verzekeraar bijvoorbeeld verplicht worden om in bepaalde 

omstandigheden de aandacht van de verzekeringnemer of de verzekerde te vestigen op de 

kenmerken van de dekking.
967

 Zo werd reeds een schending van de gemeenrechtelijke 

informatieplicht vastgesteld wegens de niet-uitlegging van de draagwijdte van de wijziging 

van de contractvoorwaarden met betrekking tot de sancties op de verplichtingen van de 
                                                           
961 A. GELDHOF, “Toetredingscontracten en algemene contractvoorwaarden”, Comm. Verz. 2010, 5; A. DE BOECK, 

Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 2000, 117; C. DUMONT DE CHASSART, ‘De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden 

‘offline’’ in S. ONGENA (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, 4-30; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, 

“Kroniek van het Verbintenissenrecht (1985-1992)”, RW 1992-93, 1214; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, 

Premier Tome, Brussel, Bruylant, 2010, 503; P. WERY, Droit des obligations, Volume 1, Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2010, 191. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §2, B.  
962 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 15-55; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 219.  
963 A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in 

Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 75. 
964 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 19. 
965 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 1.  
966 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar”, in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 20. 
967 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 295. 
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verzekerde.
968

 Ook het ontbreken van duidelijke en nauwkeurige informatie over de 

aangiftetermijn bij een schadegeval in het buitenland werd op basis van de gemeenrechtelijke 

informatieverplichting gesanctioneerd.
969

 Deze voorlichtingsplicht vormt een 

resultaatsverbintenis en schept een vermoeden van fout in hoofde van de 

informatieschuldenaar.
970

  

De raadgevingsplicht houdt in dat de verzekeraar polst naar de behoeften en noden van 

de kandidaat-verzekeringnemer en op basis daarvan de informatie personaliseert. Omwille 

van de creativiteit die zij vergt, vormt de raadgevingsplicht eerder een middelen- of 

inspanningsverbintenis, hetgeen zijn weerslag heeft op de bewijslastverdeling.
971

 De 

raadgevingsplicht veronderstelt dus ook meteen een onderzoeksplicht. De analyse van de 

noden van de kandidaat-verzekeringnemer hangt uiteraard in belangrijke mate af van de 

feitelijke gegevens zoals medegedeeld en aangereikt door de klant.
972

 Zulke plicht rust ook op 

de verzekeraar op grond van art. 273, §3 Verzekeringswet 2014, maar blijkt een bevestiging te 

vormen van het gemeen recht. In de rechtspraak werd reeds geoordeeld dat de 

informatieplicht met inbegrip van de onderzoeksplicht ook geschonden werd door de 

verzekeraar die geconfronteerd met een tegenstrijdigheid in het verzekeringsvoorstel, zonder 

een vraag tot opheldering of zonder enige informatie over het verschil tussen het 

verzekeringsvoorstel en het aanbod, toch het aanbod doet.
973

 De onderzoekplicht houdt dus 

niet enkel de plicht in om de behoeften van de verzekeringnemer te achterhalen, maar ook de 

plicht om na te gaan of het verzekeringsvoorstel wel degelijk overeenstemt met de behoeften 

van die verzekeringnemer.  

In de rechtspraak wordt verder ook een waarschuwingsplicht opgelegd aan de 

verzekeraar op basis van de gemeenrechtelijke informatieplicht. De verzekeraar dient de 

verzekeringnemer te waarschuwen voor de nefaste gevolgen van bepaalde keuzes of 

handelwijzen van de verzekeringnemer/verzekerde.
974

 Zo werd al geoordeeld dat een 

verzekeraar die niet wees op een duidelijke tegenstrijdigheid tussen de inhoud van het 

verzekeringsvoorstel en de geboden dekking, in strijd handelde met de goede trouw.
975

 Verder 

                                                           
968 Antwerpen 3 februari 1997, TBH 1998, 57; Bergen 30 juni 1999, T.Verz. 2000, 84; Vred. Moeskroen 16 november 1998, 

T.Vred. 1999, 454. 
969 Gent 16 juni 2001, DCCR 2003, 41. 
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werd beslist dat de verzekeraar rechtsmisbruik begaat wanneer hij in de ingebrekestelling 

nalaat zijn verzekerde te wijzen op de betekenis en de draagwijdte van de schorsing van 

dekking.
976

 Dat betekent dat de verzekeraar niet in juridisch jargon maar in klare en duidelijke 

taal aan zijn verzekerde de gevolgen van de niet-betaling van de vervallen premie ter kennis 

moet brengen. Hij moet er hem met name op wijzen dat bij niet-betaling en met ingang van 

een bepaalde datum geen enkel schadegeval meer zal worden gedekt. Een 

waarschuwingsplicht kan van belang zijn in functie van het aanzetten van de 

verzekeringnemer tot het nemen van preventiemaatregelen. Zo werd reeds geoordeeld dat de 

verzekeraar zou moeten nagaan of de preventievoorwaarden effectief werden nageleefd door 

bijvoorbeeld de uitvoering van een inspectie ter plaatse voorafgaand aan de acceptatie van het 

risico.
977

 Zulke verplichting zou de verzekeringnemer ook meteen op de hoogte brengen van 

zijn verplichtingen en van de gevolgen bij niet-naleving.  

Verder hebben de goede trouw en zorgvuldigheidplicht ook tot gevolg dat de 

verzekeraar reageert op vragen van de verzekeringnemer met een relevant en gemotiveerd 

antwoord, binnen een redelijke termijn.
978

  

De rechtspraak steunt vervolgens ook een motiveringsplicht op de gemeenrechtelijke 

informatieplicht. Zo dient elk advies en stellingname van de verzekeraar gemotiveerd worden 

naar de verzekeringnemer toe.
979

 De motiveringsverplichtingen in art. 46 Verzekeringswet 

2014 vormen dus een bevestiging van het gemeen recht.  

 Tot slot kan volgens K. Bernauw ook een bijstandsplicht worden verwacht van de 

verzekeraar. Deze auteur leidt deze plicht af uit art. 106 Verzekeringswet 2014.
980

  

 Om bovenstaande informatieverplichtingen te kunnen nakomen dient de verzekeraar 

bovendien ook zichzelf voldoende te infomeren.
981

 Om de verzekeringnemer/verzekerde 

correct te kunnen inlichten dient hij zelf over voldoende professionele kennis te beschikken. 

Ook deze verplichting wordt bevestigd in de Verzekeringswet 2014.
982
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311. Er moet wel op gewezen worden dat de verzekeraar die steeds beroep doet op 

verzekeringstussenpersonen, deze informatieverplichtingen contractueel kan overdragen naar 

de verzekeringstussenpersoon.  

 

312. Anders dan de informatieplichten op grond van het WER, geldt de gemeenrechtelijke 

informatieplicht niet enkel jegens de verzekeringsconsument, maar ook ten aanzien van de 

beroepsmatig handelende verzekeringnemer/verzekerde.
983

 De diepgang van de informatie 

verschilt wel naargelang de hoedanigheid en de onderlegdheid van de verzekeringnemer. Zo 

wordt van de beroepsmatig handelende verzekeringnemer een hogere onderlegdheid verwacht 

dan van een consument. Hiermee samenhangend wordt ook aangenomen dat de 

aansprakelijkheid van de vakman met betrekking tot informatieverstrekking vermindert in de 

mate dat een specialist geraadpleegd werd door de tegenpartij tijdens de 

onderhandelingsfase.
984

 Tot slot verschilt de intensiteit van de informatieplicht ook 

naargelang de complexiteit van het risico van het verzekeringsproduct.
985

 Zo kan bijvoorbeeld 

verwacht worden dat de verstrekte informatie over een beleggingsproduct diepgaander is dan 

deze m.b.t. een familiale verzekering.  

 

2. Verzekeringstussenpersoon  

 

313. Aangezien de bijstandsverplichting van de verzekeringstussenpersoon inherent is aan 

zijn dienstverlening, zal deze plicht ruimer zijn voor de tussenpersoon dan voor de 

verzekeraar die niet op directe wijze verzekeringen aanbiedt. Verder zal de onafhankelijkheid 

van de verzekeringsmakelaar gevolgen hebben voor zijn adviesverplichting. Zo zal hij o.a. 

een vergelijkende marktanalyse moeten uitvoeren. Voor het overige is de inhoud van de 

informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon op grond van het gemeen recht 

gelijkaardig aan deze van de verzekeringsonderneming. Zo werd in verscheidene uitspraken 

de aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar vastgesteld op grond van een tekortkoming 
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aan de informatieplicht.
986

 Uit deze rechtspraak kan zowel een voorlichtingsplicht, 

raadgevingsplicht, waarschuwingsplicht, onderzoeksplicht en bijstandsplicht afgeleid worden. 

Zo moet de verzekeringstussenpersoon net als de directe verzekeraar alle gegevens en 

informatie verstrekken die voor de verzekerde van belang zijn om met kennis van zaken te 

kunnen oordelen.
987

 Verder werd meermaals beslist dat de verzekeringsmakelaar de 

verzekerde dient in te lichten omtrent de dekkingsomvang. Zo werd de makelaar die, nadat de 

verzekeraar hier zelf op wees, zijn cliënt niet waarschuwde dat een aantal risico’s niet in de 

waarborg was inbegrepen en geen enkele plausibele verklaring had om dit te rechtvaardigen, 

aansprakelijk gesteld.
988

 Verder werd ook een makelaar die bij het afsluiten van een 

brandverzekering zijn cliënt niet informeerde dat het gebouw slechts in reële waarde gedekt 

was, terwijl de cliënt uitdrukkelijk voor nieuwwaarde had gekozen, gedeeltelijk aansprakelijk 

gesteld.
989

  

Uit bovenstaande rechtspraak kan de verplichting worden afgeleid voor de makelaar 

om de verzekerde voor te lichten omtrent de dekkingsomvang en te waarschuwen wanneer 

deze dekkingsomvang niet overeenstemt met zijn verwachtingen. Hiertoe is vereist dat de 

makelaar een onderzoek doet naar de behoeften van de verzekerde en zijn advies daarop 

afstemt.
990

 De verzekeringstussenpersoon moet dus zijn cliënt bijstaan om het risico correct te 

beschrijven via een gerichte vraagstelling, om op basis van die informatie een 

verzekeringsproduct voor te stellen dat het omschreven risico op de meest adequate manier 

dekt.
991

 De onderzoeksplicht houdt echter niet in dat de verzekeringsmakelaar dient na te gaan 

of de gegevens aangereikt door de verzekerde correct zijn.
992

 Deze verplichting werd ook 

uitdrukkelijk opgenomen in de Verzekeringswet 2014.
993

  

Verder riskeert de verzekeringsmakelaar zijn aansprakelijkheid wanneer hij de 

verzekerde niet inlicht omtrent zijn contractuele verplichtingen met inbegrip van zijn 

preventieverplichtingen. Omtrent de vraag of de makelaar van deze informatieplicht ontheven 

                                                           
986 Zie ook: J.F. DROOGHENBROECK En D. SCHUERMANS, “Le devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire 

d’assurances” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (ed.), La responsabilité civile liée à l’information et au conseil, Brussel, 

Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, 17.  
987 Antwerpen 23 november 2005, T. Verz. 2009, 407.  
988 Kh.Hasselt 15 maart 1990, Limb.Rechtsleer 1991, 219.  
989 Brussel 6 september 2006, Nieuw Juridisch Tijdschrift 2007, 34.  
990 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder 

Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, 1602. 
991 G. VAN VAERENBERGH , “Informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon: oude en nieuwe verplichtingen” in J. 

ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 244.  
992 Bergen 27 april 1998, JLMB 1998, 1471; Kh Brussel 2 maart 1989, De Verz. 1989, 241; Kh. Antwerpen 19 april 1996, De 

Verz. 1998, 138; Pol. Brugge 7 maart 2000, Dr.circ.2000, 255.  
993 Zie art. 273, §3.  
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wordt wanneer de verplichtingen duidelijk bedongen zijn, is de rechtspraak niet eenduidig.
994

 

Van de makelaar wordt ook verwacht dat hij de verzekerde waarschuwt wanneer hij deze 

verplichtingen (nog) niet is nagekomen en dat hij de verzekerde wijst op de gevolgen van 

niet-nakoming van deze verplichtingen.
995

 Een waarschuwings- en bijstandsplicht kan ook 

afgeleid worden uit het arrest waarin de makelaar die geen aandacht besteedde aan de 

opzegging van de brandpolis door de verzekeraar, voor 2/3
de

 aansprakelijk werd gesteld. Hij 

moest zijn cliënt immers attent maken op de gevolgen van de opzegging en alles in het werk 

stellen om een andere verzekeraar te vinden.
996

 Verder moet de makelaar de 

verzekeringnemer ook waarschuwen voor de stopzetting van de exploitatie van een bedrijfstak 

door de verzekeringsmaatschappij met de niet-verzekering van de verzekeringnemer tot 

gevolg.
997

  

Om bovenstaande informatieplichten uit te oefenen mag de verzekeringsmakelaar niet 

onkundig zijn wat betreft de kennis van de juridische draagwijdte van documenten die zo 

essentieel zijn voor het uitoefenen van zijn dagelijkse beroepsactiviteit, zoals een 

verzekeringsvoorstel en verzekeringsaanvraag, of het toekennen van een voorlopige 

dekking.
998

 

Bovenstaande informatieplichten hebben steeds betrekking op belangrijke preventie-

instrumenten van de verzekeraar. Deze informatieplichten kunnen de verzekeringnemer 

hierover dus kennis verschaffen. Tot slot zal de makelaar de verzekerde ook moeten inlichten 

omtrent de sancties waarmee hij geconfronteerd kan worden wanneer hij bepaalde informatie 

verzwijgt aan de verzekeraar.
999

 De makelaar riskeert zo bijvoorbeeld zelf aansprakelijk 

gesteld te worden wanneer het verzekeringsvoorstel niet de identiteit van de gebruikelijke 

bestuurder vermeldt.
1000

 Deze informatieplicht heeft in de eerste plaats als doel fraude te 

                                                           
994 Zie bijvoorbeeld: Charleroi 9 november 1994, De Verz. 1995, 650 (“Een dergelijke - 'duidelijke en begrijpelijke' clausule 

in een verzekeringsovereenkomst kan er niet toe leiden dat de makelaar veroordeeld wordt wegens het verschaffen van te 

weinig informatie…”); Bergen 19 november 2001, RGAR 2002, nr. 13553(“De loutere omstandigheid dat een clausule in de 

verzekeringsovereenkomst in se duidelijk en begrijpelijk is, ontheft de tussenpersoon niet noodzakelijkerwijze van elke 

informatieplicht”); Kh. Hasselt 17 juni 1997, RW 1998-99, 336 (“De verzekeringsmakelaar is niet aansprakelijk wanneer de 

verzekerde een klare en ondubbelzinnige clausule, waarvan hij kennis genomen heeft en de draagwijdte beseft, niet heeft 

nageleefd, zelfs indien de makelaar een advies heeft verstrekt dat strijdig is met de bewuste clausule.”); Antwerpen 5 januari 

1998, RW 1998-99, 336 (“Aan de verzekeringsmakelaar kan geen tekortkoming aan zijn informatieplicht worden verweten 

terzake een bepaalde clausule in een polis, wanneer de verzekeringsnemer niet zelf de moeite heeft genomen de hem 

toegestuurde polisvoorwaarden te lezen en het gaat om een veel voorkomende clausule die in duidelijke bewoordingen is 

opgesteld.”) Zie hieromtrent: G. SCHOORENS, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving 

door de verzekeringnemer van duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), TBH 1998, 655.  
995 Luik 19 januari 1983, De Verz. 1983, 421; Bergen 19 november 2001, Rev.rég.dr. 2002, 227; Bergen 19 november 2001, 

RGAR 2002, nr. 13.553. 
996 Luik 30 juni 2006, J.L.M.B. 2007, 346.  
997 Luik 30 november 2006, RRD 2006, 517.  
998 Bergen 15 juni 2004, T.Verz. 2005, 803, noot C. EYBEN. 
999 Cass.16 september 1977, Pas. 1978, 66.  
1000 Luik 16 januari 1986, De Verz.1986, 623; Rb. Marche-en-Famenne 10 mei 1999, Principium 2000, 13. 



244 

 

bestrijden. Tegelijkertijd wordt de verzekeringnemer op deze wijze echter ingelicht omtrent 

door hem te leveren informatie waar de verzekeraar belang aan hecht.  

 

C. Aan wie  

 

314. De bijzondere wetgeving voorziet vaak enkel een informatieplicht ten aanzien van de 

medecontractant – verzekeringnemer en behoudt het stilzwijgen over de verzekerde die niet 

de verzekeringnemer is. De verzekerde maakt evenwel op grond van het gemeen recht ook 

aanspraak op informatie.
1001

 In het kader van preventie is dit van groot belang. De preventie-

instrumenten zijn namelijk niet enkel gericht op de verzekeringnemer maar trachten het 

gedrag van elke verzekerde te beïnvloeden. Wanneer de verzekerde de preventie-instrumenten 

evenwel niet kent, kunnen de preventie-instrumenten van de verzekeraar geen bijkomende 

motivatie vormen om zich zorgvuldig te gedragen.
1002

 Het informeren van elke verzekerde is 

echter niet evident. Soms kent de verzekeraar niet de identiteit van de verzekerde, zodat 

ondanks actieve opsporing zijn mogelijkheden tot spontane verstrekking van informatie 

noodzakelijkerwijze beperkt zijn.
1003

 De verzekeraar dient wel te antwoorden op elk redelijk 

verzoek om informatie van wie een rechtmatig belang doet blijken.
1004

 

 

§ 4. Informatieplichten op grond van zelfregulering  

 

315. Naast de specifieke wettelijke regels, kan er ook worden gewezen op de 

zelfregulering
1005

 van de verzekeringssector, die bij wijze van gedragscodes en aanbevelingen 

informatieverplichtingen voor de verzekeraars en tussenpersonen heeft vastgelegd.
1006

 In 

sommige van deze gedragscodes nemen de verzekeraars extralegale verplichtingen op zich. 

Andere vormen een weergave van en toelichting bij bestaande wetgeving en reglementering. 

Gedragscodes, aanbevelingen, enz. kunnen ook gelden als codificatie van bestaande 

                                                           
1001 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 36. 
1002 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
1003 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 36. 
1004 Art. 78 Verzekeringswet 2014; art. 877 en 882 Ger. W.  
1005 X. DIEUX, J-L. FAGNART en D. FESLER, L’autorégulation, Brussel, Bruylant, 1995, VI, 274. 
1006 Zie www.assuralia.be. G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 486; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke 

informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, 

Kluwer, 2011, 25. 

http://www.assuralia.be/
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handelsgebruiken of precies na verloop van tijd aan de oorsprong liggen van het ontstaan van 

handelsgebruiken. 

 

316. Een algemene gedragscode voor verzekeringsondernemingen werd opgesteld door de 

beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen (BVVO; vandaag Assuralia). De 

structuur van deze gedragscode gaat uit van de aanbevelingen die het Verbond van Belgische 

Ondernemingen (VBO) in oktober 1995 inzake “bedrijfsethiek” heeft geformuleerd. De 

commissie Distributie van de BVVO heeft deze vervolgens aangepast aan de specifieke 

kenmerken van de verzekeringsondernemingen en terzelfder tijd een dialoog aangeknoopt met 

de makelaarsverenigingen. Die besprekingen hebben tot een consensus geleid, meer bepaald 

wat de verplichtingen van de verzekeringsondernemingen ten aanzien van de verschillende 

categorieën van tussenpersonen betreft. De directieraad van de BVVO heeft het volledige 

document goedgekeurd tijdens zijn zitting van 8 februari 1999 en de beroepsvereniging 

gevraagd om het regelmatig aan te passen aan de snelle ontwikkeling van de markten.  

Inzake de informatieplichten naar verzekeringnemer toe, is vooral art. 2.1 van de 

gedragsregels van belang. Overeenkomstig deze bepaling dient de informatie die de 

verzekeringsonderneming verstrekt correct, relevant en niet misleidend te zijn. Iedere 

overdrijving of verzwijging dient te worden vermeden. Verder wordt ook voorzien in een 

transparantieplicht
1007

 Daarnaast zijn op de website van Assuralia tal van specifieke 

gedragsregels te vinden.
1008

 Wat betreft de informatieverplichtingen met betrekking tot de 

polisvoorwaarden in aansprakelijkheidsverzekeringen zijn vooral volgende documenten van 

belang: “Gedragsregels inzake de verkoop op afstand van financiële diensten”
1009

 en 

“Bemiddelingsfiches”
1010

. In het eerstgenoemde document werd de regeling inzake de 

verkoop op afstand van financiële diensten uit het WER opgenomen met aanvullende 

verduidelijkingen en interpretaties van de verzekeringssector.
1011

 Het tweede document vormt 

een aanbeveling van hoe een bemiddelingsfiche “niet-leven” er dient uit te zien. De 

                                                           
1007 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3.  
1008 “Gedragscode gewaarborgd inkomen”; “Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar”; “Gedragsregels 

maatschappelijk verantwoorde tak 23-verzekeringen; “Aanbevelingen schaderegeling”; “Gedragsregels schaderegeling 

verongelukte kinderen; “Gedragsregels slachtoffers van zware ongevallen”; “Gedragsregels inzake marketing gericht op 

jongeren”; “Gedragsregels inzake de verkoop op afstand van financiële diensten”; “Gedragscode inzake reclame en 

informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen”; “Gedragsregels inzake geregelde bijscholing bemiddeling en 

distributie”; “Bemiddelingsfiches”; “Sectorcode inzake distributie van financiële producten”; “Gedragsregels voor 

klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen”; “Gedragscode goedkope hospitalisatieverzekering op vraag”. 
1009 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten  
1010 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/41-bemiddelingsfiches Zie hieromtrent: M. EYSKENS, “Recente 

ontwikkelingen rond het statuut van de makelaar en agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K.GEENS en J. STUYCK (ed.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 1085.  
1011 Zie § 2 onder deze Onderafdeling.  

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/41-bemiddelingsfiches
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bemiddelingsfiche voor verzekeringen “niet-leven” bevat allerlei inlichtingen waarmee 

voldaan wordt aan verschillende informatieplichten. Interessant is dat in de fiche voorzien 

wordt in een kader waar gevraagd wordt naar de verlangens en behoeften van de 

verzekeringnemer. Er wordt bijkomend verwezen naar de vragen die gesteld werden, onder 

meer betreffende de verzekeringnemer en de verzekerden, de beschrijving van het risico, de 

gewenste waarborgen, eventuele voorafgaande verzekeringscontracten en antecedenten. 

Vervolgens wordt er een ruimte gelaten voor het advies van de verzekeringsbemiddelaar. Er 

wordt verduidelijkt dat dit advies gebaseerd is op de aangegeven behoeften van de klant. Dit 

advies dient ook gemotiveerd te worden. Tot slot wordt de kandidaat verzekeringnemer 

gevraagd om te verklaren dat de voorwaarden en de informatiefiche van de gekozen 

verzekeringsovereenkomst overlopen werden door het kantoor en dat die fiche, in zoverre ze 

beschikbaar is, werd overhandigd. Deze fiche biedt elke verzekeringsbemiddelaar een handig 

hulpmiddel aan om gedeeltelijk aan zijn informatieplichten bij verzekeringen niet-leven te 

voldoen. Het document heeft ook een belangrijke bewijswaarde. Het gebruik van het 

document is niet verplicht. Dit document wordt aanbevolen als een goede basis om de 

nakoming van de informatieplicht inzake verlangens en behoeften met de cliënt te regelen.
1012

  

 Niet alleen voor de verzekeringsondernemingen ook verzekeringstussenpersonen werd 

een gedragscode opgesteld. Deze sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen 

kwamen tot stand gekomen na overleg tussen Assuralia en de verschillende federaties.
1013

 De 

sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen zijn o.a. terug te vinden op de 

website van de FVF, de Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen, de 

beroepsvereniging voor Nederlandstalige verzekeringsmakelaars.
1014

 Net zoals de 

gedragscode voor verzekeringsondernemingen bevat deze code informatieverplichtingen. De 

informatieplichten in de gedragscode voor verzekeringstussenpersonen is wel ruimer 

omschreven. Zo wordt bepaald dat de tussenpersoon over voldoende kennis moet beschikken 

om doeltreffend de consument te kunnen informeren. Met dat doel zal de tussenpersoon zijn 

beroepskennis en vaardigheden alsmede die van zijn medewerkers onderhouden en 

ontwikkelen.
1015

 De tussenpersoon moet dus in de eerste plaats zichzelf informeren. Wat de 

informatie aan de consument betreft, dient deze pertinent, correct en eerlijk te zijn. Ze mag 

geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere overdrijving of verzwijging moet worden 
                                                           
1012 G. VAN VAERENBERGH, “Informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon: oude en nieuwe verplichtingen” in J. 

ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 259.  
1013 S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 69-112. 
1014 http://www.fvf.be/uploads/docs/gedragsregelstussenpersonen.pdf  
10151.3 Sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen: 

http://www.fvf.be/uploads/docs/gedragsregelstussenpersonen.pdf  

http://www.fvf.be/uploads/docs/gedragsregelstussenpersonen.pdf
http://www.fvf.be/uploads/docs/gedragsregelstussenpersonen.pdf
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vermeden.
1016

 Verder licht de tussenpersoon de consument steeds duidelijk in over zijn 

hoedanigheid waarin hij handelt. Hij zal de consument, die er om vraagt, uitsluitend de 

na(a)m(en) noemen van de maatschappijen waarbij hij gemachtigd is polissen te plaatsen.
1017

 

Tot slot staat hij de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij stelt hem de meest 

aangepaste waarborgen voor. Overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele 

verbintenissen kiest de tussenpersoon een verzekeringsonderneming in het belang van de 

consument en rekening houdend met de voorkeur van deze laatste.
1018

  

 

Onderafdeling 3.  Bronnen van transparantieplichten  

 

317. Zoals reeds uit het voorgaande is gebleken bevat het wetgevend kader niet louter 

verplichtingen voor de verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon om informatie over te 

dragen aan de verzekeringnemer. De wetgever wil ook waarborgen dat de verzekeringnemer 

deze verkregen informatie eenvoudig kan vinden en kan begrijpen. Hiertoe worden aan de 

meeste informatieplichten vorm –en kwaliteitsvereisten verbonden. Deze vorm –en 

kwaliteitsvoorwaarden beschouw ik als transparantieverplichtingen. Hieronder geef ik een 

overzicht.  

§ 1. Transparantieplichten in het verzekeringsrecht  

 

A. Verzekeringswet 2014 

 

1. Transparantie van de verzekeringsovereenkomst in haar geheel en al de 

polisvoorwaarden afzonderlijk (art. 23, §1 Verzekeringswet 2014)  

 

318. In de eerste plaats bevat de Verzekeringswet 2014 een algemene 

transparantieverplichting. Deze kan teruggevonden worden in art. 23, §1 Verzekeringswet 

2014. Overeenkomstig deze bepaling dienen “de algemene, bijzondere en speciale 

voorwaarden, de verzekeringsovereenkomsten in hun geheel, evenals alle clausules 

afzonderlijk, in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen worden opgesteld”.
1019

 De regel 

                                                           
1016 2.1 Sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen.  
1017 2.2 Sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen.  
1018 2.3 Sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen.  
1019 Zie hieromtrent: A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of 

maatschappelijke plicht?” in Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 75; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. 
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geldt thans voor alle verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot massarisico’s en voor 

krediet- en borgtochtverzekeringen gesloten door vrije beroepers.
1020

 Het begrip massarisico’s 

verwijst naar alle verzekeringsovereenkomsten die geen betrekking hebben op grote risico’s 

in de zin van art. 5, 39° Verzekeringswet 2014.
1021

  

 Men kan zich afvragen wat de wetgever bedoeld met “in duidelijke en nauwkeurige 

bewoordingen”. De wetgever behoudt hieromtrent het stilzwijgen. Het Hof van Cassatie heeft 

zo in een arrest van 9 april 1992 het begrip “duidelijkheid” gedefinieerd.
1022

 Het Hof van 

Cassatie koppelde de vereiste van duidelijkheid aan de begrijpelijkheid.
1023

 Volgens het Hof is 

een tekst duidelijk als de lezer hem gemakkelijk begrijpt. Een beding moet volgens het Hof 

van Cassatie als onduidelijk worden beschouwd indien haar betekenis voor een niet-jurist 

onvoldoende uit haar bewoordingen blijkt. De verzekeraar dient er dus over te waken dat de 

bewoordingen in de polis begrepen kunnen worden door een niet-jurist. De ene niet-jurist is 

echter de andere niet. Het begrip niet-jurist is erg ruim.
1024

 Wanneer elke clausule dient 

begrepen te worden door een niet-jurist zou elk juridisch jargon uit de polis geweerd moeten 

worden of uitgelegd worden in voor een niet-jurist begrijpelijke taal. Het volledig weren van 

juridische terminologie uit de polisvoorwaarden lijkt mij echter niet wenselijk. De polis dient 

namelijk ook juridisch correct te blijven. Polisvoorwaarden dienen niet alleen duidelijk te zijn 

maar ook nauwkeurig
1025

 te worden opgesteld. Het verzoenen van beide eisen, namelijk 

duidelijkheid of begrijpelijkheid enerzijds en nauwkeurigheid anderzijds, is geen sinecure. 

Het uitleggen van elk juridisch begrip kan ook leiden tot een overvloed aan informatie, 

hetgeen een tegenovergesteld effect kan hebben.
1026

 Het opstellen van een kort 

informatiedocument waarin de belangrijkste voorwaarden met inbegrip van de preventie-

instrumenten in mensentaal worden uitgelegd, verdient m.i. dan ook de voorkeur. Uit mijn 

enquête is bijkomend gebleken dat slechts een minderheid van de verzekeringnemers van de 

                                                                                                                                                                                     
WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 8; E. BREWAEYS, “De informatieplicht van de 

verzekeraar”, De Juristenkrant 2001, 8; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 490; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, 

Waterloo, Kluwer, 2012, 41; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 298-299. 
1020 Art. 23, §2, lid 2 Verzekeringswet 2014 
1021 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 9. 
1022 Cass. 9 april 1992, RRD 1992, 460. Zie ook: Bergen 7 november 1989, JLMB 1990, 622; Bergen 21 mei 1996, RGAR 

1997, nr. 12.828; Rb. Kortrijk 25 februari 1991, TBH 1999, 1123; Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997, 461; Voorz. Kh. 

Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 69. 
1023 G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 331.  
1024 G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 331; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, 

Kluwer, 2012, 42.  
1025 Zie hieromtrent: G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 333. 
1026 Zie Onderafdeling 8 onder deze Afdeling.  
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BA Auto de algemene voorwaarden van zijn polis volledig leest.
1027

 De beknoptheid en 

duidelijke structuur van een informatiedocument kunnen mogelijks de verzekeringnemer 

aanzetten tot het lezen van de inhoud ervan.  

  

2. Transparantie van de overeenkomstig art. 29-38 Verzekeringswet te verstrekken 

informatie 

 

319. De art. 29-38 Verzekeringswet 2014 bevatten zoals hierboven besproken een reeks 

(pre)contractuele informatieverplichtingen voor de verzekeraar. Naast de algemene 

transparantieplicht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst en de daarin beschreven 

clausules, bevat de Verzekeringswet 2014 ook een specifieke transparantieverplichting ten 

aanzien van de informatieplichten bepaald in art. 35 en 36 Verzekeringswet 2014.
1028

 

Overeenkomstig art. 37 Verzekeringswet 2014 dienen de inlichtingen bepaald in art. 35 en 36 

Verzekeringswet 2014 duidelijk en nauwkeurig te worden verstrekt in één van de officiële 

Belgische landstalen. De inlichtingen moeten aldus in het Nederlands, Frans of Duits worden 

verstrekt. De informatie mag evenwel ook in een andere taal aan de verzekeringnemer worden 

verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt of indien de verzekeringnemer vrij het 

toepasselijke recht kan kiezen.
1029

 De wet beschrijft dit als een mogelijkheid. Wanneer de 

inlichtingen deel uitmaken van het verzekeringscontract, zal de verzekeraar hier m.i. evenwel 

toe verplicht zijn op grond van de begrijpelijkheidseis in art. 23, §1 Verzekeringswet 2014. 

Het betreft evenwel enkel inlichtingen die door de levensverzekeraar dienen verstrekt te 

worden. Er bestaat geen gelijkaardige bepaling voor schade- en 

aansprakelijkheidsverzekeringen. C. Van Schoubroeck neemt nochtans aan dat de regel van 

art. 37 Verzekeringswet 2014 mutatis mutandis toepassing kan vinden, nu er geen reden is om 

onderscheid te maken tussen een kandidaat-verzekeringnemer voor een levensverzekering en 

een schadeverzekering.
1030

 G. Heirman bepleit de toepassing van art. 23, §1, lid 1 

Verzekeringswet 2014.
1031

 Art. 23, §1 Verzekeringswet 2014 bevat namelijk ook een 

duidelijkheid- en nauwkeurigheidvereiste. Over de taal wordt in deze bepaling niets gezegd. 

Indien de verzekeringnemer de taal waarin de verzekeringsovereenkomst is opgesteld, niet 

                                                           
1027 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §1.  
1028 Art. 37 Verzekeringswet 2014.  
1029 Art. 37, lid 2 Verzekeringswet 2014.  
1030 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 20. 
1031 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 494. 
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begrijpt, kan echter ook niet voldaan zijn aan de duidelijkheidsvereiste, die zoals gezegd, een 

begrijpelijkheidsvereiste inhoudt. 

Met geen van beide auteurs kan m.i. volledig akkoord gegaan worden. Gelet op het 

gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke bepaling lijkt het me aangewezen om toch op zoek te 

gaan naar een andere grondslag voor de transparantieverplichting bij niet-levensverzekeringen 

dan art. 37 Verzekeringswet 2014. Art. 23, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014 zal hierbij m.i. niet 

steeds soelaas kunnen bieden. Art. 23, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014 vereist namelijk enkel 

dat de verzekeringsovereenkomst en de daarin vervatte clausules duidelijk en nauwkeurig 

worden opgesteld. Indien de opgelegde inlichtingen evenwel geen deel uitmaken van de 

verzekeringsovereenkomst, kan art. 23, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014 geen grondslag bieden 

voor een transparantieverplichting van deze inlichtingen. Verder kan uit art. 23, §1, lid 1 

Verzekeringswet 2014 niet worden afgeleid dat de inlichtingen van art. 32-34 

Verzekeringswet 2014 in één van de drie officiële landstalen moet worden opgesteld. Een 

voor de verzekeringnemer begrijpbare taal overeenkomstig art. 23, §1, lid 1 Verzekeringswet 

2014 komt namelijk niet noodzakelijk overeen met de taalvereiste van art. 37 

Verzekeringswet 2014. Gezien er dus geen volledige overlap is tussen art. 23, §1, lid 1 

Verzekeringswet 2014 en art. 37 Verzekeringswet 2014, is het spijtig dat de wetgever niet 

uitdrukkelijk een transparantievereiste heeft vastgelegd met betrekking tot de inlichtingen die 

de verzekeraar overeenkomstig art. 32-34 Verzekeringswet 2014 aan de verzekeringnemer 

moet verschaffen. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat ook buiten het 

verzekeringsrecht mogelijke grondslagen gevonden kunnen worden voor 

transparantieverplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het consumentenrecht
1032

 of het 

gemeen recht
1033

. 

 

3. Transparantie van de overeenkomstig art. 45-46 Verzekeringswet 2014 te verstrekken 

informatie 

 

320. Zoals hierboven reeds uiteengezet, heeft de Verzekeringswet 2014 en reeks nieuwe 

verplichtingen ingevoerd voor de verzekeraar met betrekking tot de transparantie van 

segmentatiecriteria. De wetgever heeft daarenboven trachten te waarborgen dat de te 

verstrekken informatie begrepen kan worden door de verzekeringnemer. Zo vereist art. 45 

Verzekeringswet 2014 dat de verzekeraar op een duidelijke en voor de verzekeringnemer 

                                                           
1032 Zie §2 onder deze Onderafdeling. 
1033 Zie §3 onder deze Onderafdeling.  
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begrijpelijke wijze toelicht waarom de vermelde segmentatie criteria worden gehanteerd. 

Overeenkomstig art. 46, §1 Verzekeringswet 2014 dienen verder de gebruikte 

segmentatiecriteria zelf in het aanbod op individuele wijze en op een duidelijke en voor de 

verzekeringnemer begrijpelijke wijze gegeven worden. Ook het voorstel tot wijziging, de 

beslissing tot opzegging en de beslissing tot weigering inclusief hun motivering 

overeenkomstig art. 46 Verzekeringswet 2014 op individuele wijze en op een duidelijke en 

voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze aan de verzekeringnemer worden medegedeeld. 

Tot slot licht het voorstel tot wijziging overeenkomst art. 46, §2 Verzekeringswet 2014, op 

een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze, toe wat er gebeurt met de 

lopende verzekeringsovereenkomst naargelang de verzekeringnemer al dan niet beslist om op 

het voorstel in te gaan. 

 

4. Transparantie van de overeenkomstig art. 273 en 274 Verzekeringswet 2014 te 

verstrekken informatie  

 

321. Tot slot dienen ook de inlichtingen van art. 275 en 276 Verzekeringswet 2014 op 

transparante wijze, de verzekeringnemer te bereiken. Overeenkomstig art. 275, § 1 

Verzekeringswet 2014 moet alle informatie die de cliënten op grond van de artikelen 273 en 

274 moet worden meegedeeld, verstrekt worden op papier of op een andere duurzame drager 

die voor de cliënt beschikbaar en toegankelijk is; op duidelijke, nauwkeurige, en voor de 

cliënt begrijpelijke wijze; in een van de officiële talen van België of in elke andere taal die 

door partijen is overeengekomen. Bijkomend bepaalt art. 277, §1 Verzekeringswet 2014 dat 

de door verzekeringstussenpersonen verstrekte informatie correct, duidelijk en niet misleidend 

moet zijn. 

 

B. VerzekeringsMiFID  

 

322. Zoals gezegd, werden naar aanleiding van de verzekeringMiFID ook vorm –en 

kwaliteitsvereisten verbonden de informatieplichten. In de eerste plaats wordt bepaald dat alle 

aan (potentiële) cliënten verstrekte informatie correct, duidelijk en niet-misleidend mag 

zijn.
1034

 Verder worden ook begrijpelijkheidsvereisten vastgelegd.
1035

 De FSMA heeft 

                                                           
1034 Art. 277, §1 Verzekeringswet 2014; art. 26, 2de lid en 27, § 2 WFT; art. 4, 1° KB N1; Circ. FSMA 2015, 22 en 28-29; F. 

LONGFILS en I. OLEKSY, “Les nouvelles obligations d’information et de diligence issues de la “mifidisation” du secteur de 
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verduidelijkt hoe de term “begrijpelijk” moet geïnterpreteerd worden. “Begrijpelijk” betekent 

“in klare taal en zonder technisch jargon”.
1036

 Deze verplichtingen hebben betrekking op de 

kwaliteit van de verstrekte informatie.  

Wat de vorm betreft, moet de informatie worden verstrekt op een ‘duurzame 

drager’.
1037

 Het gebruik van een andere duurzame drager dan papier is slechts toegestaan 

onder twee cumulatieve voorwaarden. Het moet in de eerste plaats passen in de context 

waarin de dienstverlener met de cliënt handelt of gaat handelen
1038

 en ten tweede moet de 

cliënt de keuze krijgen tussen informatie op papier of op de andere duurzame drager, en 

kiezen specifiek voor de andere drager.
1039

 De verstrekking van informatie via elektronische 

mededelingen wordt geacht te passen in de context waarin de verzekeringstussenpersoon met 

de cliënt zakendoet of gaat zakendoen als bewezen is dat de cliënt regelmatig toegang heeft 

tot het internet.
1040

 Bepaalde, niet aan de cliënt persoonlijk gerichte, informatie kan worden 

verspreid via de website van de dienstverlener.
1041

 Het verspreiden van informatie via een 

website kan opnieuw slechts onder bepaalde cumulatieve voorwaarden gebeuren. Net zoals 

bij de niet-papieren duurzame dragers moet dit kanaal passen in de context en moet de cliënt 

ermee hebben ingestemd.
1042

 Daarnaast moet de cliënt elektronisch op de hoogte worden 

gebracht van het webadres en de plaats op de website waar hij de informatie kan vinden.
1043

 

De informatie moet actueel zijn.
1044

 Tot slot moet de informatie via de website onafgebroken 

toegankelijk blijven gedurende de tijd die de cliënt redelijkerwijze nodig heeft om deze in te 

zien.
1045

 

 

C. Verzekeringsdistributierichtlijn (IDD) 

 

                                                                                                                                                                                     
l’assurance”, For.ass. 2014, afl. 145, 122; P. MOREAU, “L’information précontractuelle du client depuis l’application des 

règles MiFID au secteur de l’assurance”, T.Verz. 2014, dossier nr. 20, 45. 
1035 Zie art. 27, §3 WFT uitgelegd in art. 4, 3° KB N1; Art. 8, §2 MiFID KB zoals uitgelegd in art. 11 KB N2. 
1036 Circ. FSMA 2015, 28.  
1037 Zie bv. art. 10, § 4 MiFID-KB; art. 8, 11, 13 en 21 KB N2. 
1038 Art. 275, § 2, a) Verzekeringswet 2014; art. 6, § 2, a) KB N2. 
1039 Art. 275, § 2, b) Verzekeringswet 2014; art. 6, § 2, b) KB N2; Circ. FSMA 2015, 26. Voor kritiek op het formalistische 

karakter hiervan zie C. VERDURE, “Quelques réfl exions – critiques – sur la réforme Twin Peaks II”, For. ass. 2014, afl . 

145, 118; P. MOREAU, “L’information précontractuelle du client depuis l’application des règles MiFID au secteur de 

l’assurance”, T.Verz. 2014, dossier nr. 20, 56. 
1040 Art. 275,§2, lid 4 Verzekeringswet 2014.  
1041 Art. 6, § 3 KB N2; Circ. FSMA, 26-27; F. LONGFILS en I. OLEKSY, “Les nouvelles obligations d’information et de 

diligence issues de la “mifidisation” du secteur de l’assurance”, For.ass. 2014, 126-127, voetnoot 75. Het gaat meer bepaald 

om de informatie in: art. 10, § 1 MiFID-KB; art. 8, 9, 11 en 14 KB N2. 
1042 Art. 6, § 3, a) tot b) KB N2. 
1043 Art. 6, § 3, c) KB N2. 
1044 Art. 6, § 3, d) KB N2. 
1045 Art. 6, § 3, e) KB N2. 
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323. De informatie die overeenkomstig de Verzekeringsdistributierichtlijn verstrekt dient te 

worden, wordt aan enkele kwaliteitsvereisten onderworpen. Deze kwaliteitsvereiste trachten 

te waarborgen dat de ontvanger van de informatie, deze ook effectief kan begrijpen. Zo 

bepaalt art. 17.2 IDD dat de lidstaten ervoor dat alle door de verzekeringsdistributeur aan 

klanten of potentiële klanten verstrekte informatie die verband houdt met het onderwerp van 

deze richtlijn, met inbegrip van publicitaire mededelingen, correct, duidelijk en niet 

misleidend is. Ook de verstrekking van objectieve/relevante informatie over het 

verzekeringsproduct door de verzekeringsdistributeur overeenkomstig art. 20.1 en 20.4 IDD 

om de klant in staat te stellen een beslissing te nemen met kennis van zaken, moet in een 

begrijpelijke vorm gebeuren. Tot slot bevat de IDD ook gedetailleerde vormvereisten met 

betrekking tot het informatiedocument over het verzekeringsproduct dat afgeleverd moet 

worden aan de klant. Overeenkomstig art. 20.7 IDD betreft het een kort en zelfstandig 

document, op zodanige wijze vormgegeven dat het duidelijk en gemakkelijk leesbaar is, met 

gebruikmaking van tekens van leesbare grootte, terwijl het oorspronkelijk in kleur is, niet 

minder begrijpelijk als het in zwart-wit wordt afgedrukt of gefotokopieerd. Verder wordt ook 

een taalvereiste voorgeschreven. Het informatiedocument moet geschreven zijn in de officiële 

talen, of in een van de officiële talen, die gebruikt worden in het deel van de lidstaat waar het 

verzekeringsproduct wordt aangeboden, of, indien de klant en de distributeur dit 

overeenkomen, in een andere taal. Het informatiedocument moet vervolgens accuraat en niet 

misleidend zijn. Om te waarborgen dat het makkelijk herkend kan worden door de ontvanger, 

heeft het document als titel “informatiedocument over het verzekeringsproduct” bovenaan de 

eerste bladzijde. Tot slot bevat het een verklaring dat de volledige precontractuele en 

contractuele informatie over het product in andere documenten wordt verstrekt. Bijkomende 

transparantievereisten kunnen teruggevonden worden in art. 23.1 IDD, waarin bepaald wordt 

dat o.a. de informatie die op grond van art. 20 IDD moet worden meegedeeld, aan de klant 

moet worden verstrekt op papier
1046

; op duidelijke, nauwkeurige en voor de klant begrijpelijke 

wijze; in een officiële taal van de lidstaat waar het risico is gelegen of van de lidstaat van de 

verbintenis of in elke andere taal die door de partijen is overeengekomen, en kosteloos is. 

 

§ 2. Transparantieplichten in het consumentenrecht (WER)  

 

                                                           
1046 Voor uitzonderingen op deze regel zie: art. 23.2, 4 en 5 IDD 



254 

 

324. Ook het Wetboek Economisch Recht koppelt transparantievereisten aan de 

informatieplichten die het oplegt aan de verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon. Zo 

bepaalt art. VI.2 WER dat de vermelde inlichtingen in deze bepalingen op duidelijke en 

begrijpelijke moeten worden verstrekt.
1047

 Het is vereist dat de consument de verstrekte 

informatie begrijpt of kan begrijpen. Hier kan uit afgeleid worden dat de informatie in een 

voor de consument begrijpbare taal moet worden verstrekt.
1048

 Indien de informatie evenwel 

al duidelijk is uit de context dient de onderneming niet aan de informatieverplichtingen van 

art. VI. 2 WER te voldoen. Dit volgt uit de bewoordingen van deze bepaling. Verder bepaalt 

art. VI.37, §1 WER dat schriftelijke bedingen op duidelijke en begrijpelijke wijze moeten 

worden opgesteld. Dus niet enkel de verplicht te vermelden inlichtingen maar alle 

contractclausules moeten begrepen kunnen worden door de verzekeringsconsument. De 

duidelijkheid en begrijpelijkheid van de contractvoorwaarden zijn van belang bij de 

beoordeling van het al dan niet onrechtmatige karakter van het beding.
1049

  

 

325. Ook de informatieplichten bij de verkoop op afstand van financiële diensten worden 

gekoppeld aan bepaalde vorm –en kwaliteitsvoorwaarden. Zo moeten de inlichtingen uit art. 

VI.55 WER op ondubbelzinnig, heldere en begrijpelijke wijze aan de consument worden 

meegedeeld. Er wordt geen uitdrukkelijke taalverplichting voorgeschreven. Opnieuw kan 

deze afgeleid worden uit de begrijpelijkheidsvereiste. Wel bepaalt art. VI. 55, 3°, g) WER dat 

de verzekeraar de consument moet inlichten over de taal of talen waarin de 

contractvoorwaarden en de precontractuele informatie worden verstrekt, en de taal of talen 

waarin de onderneming, met instemming van de consument, toezegt te zullen communiceren 

gedurende de looptijd van de overeenkomst. Verder bepaalt art. 57, §1 WER dat de 

consument in kennis moet gesteld worden van de contractvoorwaarden en alle in art. 55, §1 

WER bedoelde informatie op papier of op een andere voor de consument beschikbare en 

toegankelijke duurzame gegevensdrager. Een duurzame drager is ieder hulpmiddel dat de 

consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze 

die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een 

                                                           
1047 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch Recht (art. 

VI.2 WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de 

consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 85. 
1048 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch Recht (art. 

VI.2 WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de 

consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 85; S. VERHAMME, “De nieuwe Richtlijn Consumentenrechten: naar een beter 

geïntegreerde markt voor ondernemingen en consumenten? – Inhoudelijke analyse van de richtlijn en vergelijking met de 

WMPC” in De onderneming en haar klanten …, to B and to C, nieuwe uitdagingen en oplossingen, Tendensen in het 

bedrijfsrecht, Brussel, Bruylant, 2011, 198. 
1049 VI.82 WER. 
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periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen en die een 

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1050

 Voorbeelden van 

duurzame dragers zijn een cd-rom, een dvd, een USB-stick, een beveiligd bestand dat via e-

mail naar de consument wordt gestuurd of een bestand gehaald van een website dat op een 

harde schijf kan worden opgeslagen.
1051

 Het ter beschikking stellen van de algemene 

voorwaarden van de polis in de vorm van een bestand dat kan gedownload worden door de 

verzekeringnemer op de website van de verzekeraar, voldoet dus aan deze voorwaarde.  

 

§ 3. Transparantieplichten in het gemeen recht  

 

326. Zoals hierboven aangegeven, vormen ook verschillende bepalingen uit het gemeen 

recht een grondslag voor informatieplichten voor verzekeraars en 

verzekeringstussenpersonen. Net zoals in de andere bronnen voor informatieplichten wordt 

deze informatieplicht gekoppeld aan kwaliteitsvereisten. De verstrekte informatie moet 

juist
1052

, nauwkeurig, volledig, relevant en doeltreffend te zijn. De informatie dient volledig te 

zijn, maar overinformatie moet vermeden worden, aangezien het informatiedoel niet bereikt 

wordt wanneer de medecontractant verdwaalt in de informatie.
1053

 Verder moet de informatie 

op duidelijke, verstaanbare, begrijpelijke wijze te worden overgebracht. Dit impliceert dat in 

sommige gevallen ook de verstrekking van enige uitleg en toelichting vereist is.
1054

 Zulke 

vaststelling is van belang voor de kennisname door de verzekeringnemer van preventie-

instrumenten. Het feit dat deze terug te vinden zijn in de algemene voorwaarden, zal namelijk 

niet steeds voldoende zijn om deze kennisname door de verzekeringnemer te garanderen.
1055

 

Het feit dat soms enige toelichting vereist is, zou deze kennisname mogelijks kunnen 

bevorderen. Uit de begrijpelijkheidsvereiste kan ook een taalvereiste worden afgeleid.
1056

 

Nochtans is de rechtspraak niet eenduidig op dit vlak.
1057

 Enerzijds werd dwaling aanvaard 

wanneer een contractspartij een overeenkomst ondertekende in een taal die zij niet machtig 

                                                           
1050 Art. I.9, 22° WER. 
1051 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten  
1052 Arbh. Brussel, 18 juni 1990, Soc. Kron. 1992, 215 
1053 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 28. 
1054 Brussel, 1 december 2006, DCCR 2007, 38. 
1055 Dit is ook gebeken uit de enquête. Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3. 
1056 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 20. 
1057 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 29. 

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
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is.
1058

 Er werd anderzijds ook geoordeeld dat de schuldenaar de geldigheid van de aangegane 

contractuele verbintenissen niet kan betwisten door na de ondertekening van het contract te 

verwijzen naar zijn gebrek aan kennis van de taal waarin de overeenkomst is opgesteld.
1059

 

Tot slot vereist de gemeenrechtelijke theorie inzake het aanbod en aanvaarding dat de 

vermeldingen betreffende de essentiële en substantiële elementen van het aanbod duidelijk en 

verstaanbaar zijn. De voorwaarde van (redelijke mogelijkheid tot) effectieve kennisname van 

de contractbedingen voor het verbindend karakter van bepalingen in toetredingscontracten, 

verhindert dat bedingen van de algemene voorwaarden die nauwelijks leesbaar of begrijpelijk 

zijn, afgedwongen kunnen worden.
1060

 De contractbedingen dienen dus in zichtbare en 

leesbare letters geschreven te zijn.
1061

 Indien ze niet op de voorkant van het contract 

opgenomen zijn, worden ze toch als geldig beschouwd op voorwaarde dat duidelijk 

aangegeven wordt dat ze integraal deel uitmaken van de overeenkomst.
1062

 Verder zullen ook 

bedingen opgesteld in juridisch jargon
1063

 of in een vreemde taal
1064

 niet afgedwongen kunnen 

worden. 

 

§ 4. Transparantieplichten op grond van zelfregulering  

 

327. In de gedragscode voor verzekeringsondernemingen is een duidelijke 

transparantieplicht terug te vinden. Zo dienen de algemene voorwaarden, alsmede de directe 

en indirecte communicatie van de verzekeraar met de (kandidaat-)verzekerde duidelijk, 

nauwkeurig en begrijpelijk zijn.
1065

 Verder komen de bemiddelingsfiches opgesteld door de 

sector ook de transparantie ten goede.
1066

  

328. Niet alleen de beroepsverenigingen van de verzekeringssector maar ook heel wat 

individuele verzekeraars doen inspanningen om de transparantie van 

verzekeringsovereenkomsten te vergroten. Zo maakte bijvoorbeeld Baloise Insurance in het 

                                                           
1058 Rb Gent, 27 maart 1901, JT 1903, 1264. 
1059 Rb. Luik, 10 maart 1989, JLMB 1989, 1314; Antwerpen 8 december 1997, T.Not. 2001, 237; Vred. Veurne 9 december 

1999, TWVR 1999, 180; Rb. Leuven 5 september 2000, TBBR 2002, 462, noot C. LEBON. 
1060 A. GELDOF, “Toetredingscontracten en algemene contractvoorwaarden”, Comm. Verz. 2010, 5. 
1061 A. DE BOECK,  Informatierechten –en plichten bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, Antwerpen, 

Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 119. 
1062 K. FRERlKS, "Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht", TPR 1992, 1201. 
1063 E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het Verbintenissenrecht (1985-1992)”, RW 1992-93, 1214; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 142.   
1064 A. DE BOECK,  Informatierechten –en plichten bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, Antwerpen, 

Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 119. 
1065 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/37-gedragsregels-van-deverzekeringsonderneming  
1066 Zie §4 Onderafdeling 2 van deze Afdeling.  

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/37-gedragsregels-van-deverzekeringsonderneming
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voorjaar van 2016 bekend dat zij komaf zouden maken van de “kleine lettertjes” in 

verzekeringscontracten.
1067

 Zo werd onder meer het taalniveau van de polissen verlaagd naar 

het niveau B1. Ook de structuur van de contracten werd aangepast door met titels en 

tussentitels te werken. Het doel is de klanten meer vertrouwen te geven, aldus de 

woordvoerder van Baloise Insurance. Het initiatief betrof voorlopig enkel het herschrijven 

van de autopolis. Of andere polissen gevolgd zijn, is niet duidelijk. Naast Baloise hebben 

bijvoorbeeld ook Ethias en AXA Verzekeringen werk gemaakt van het opstellen van duidelijk 

gestructureerde en begrijpelijke algemene voorwaarde voor de BA Autopolis. Andere 

verzekeraars namen dan weer de modelpolis letterlijk over.
1068

 Wat opvalt is echter dat de 

wetgever de inspanning die zij verwacht van de verzekeraar zelf niet doet. Zo kan opgemerkt 

worden dat de modelovereenkomst inzake motorrijtuigen erg veel juridische jargon bevat 

waarvan niet kan verwacht worden dat een niet-jurist deze begrijpt. Aangezien het een model 

vormt voor dergelijke verzekeringsovereenkomsten en de bepalingen van deze 

modelovereenkomst automatisch deel uitmaken van elke verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zijn WAM-verzekeraars geneigd om 

deze modelovereenkomst integraal en ongewijzigd over te nemen. Zulke praktijk komt echter 

de transparantie niet ten goede. De wetgever zou het goede voorbeeld kunnen geven door de 

modelovereenkomst ook in meer duidelijke en nauwkeurige bewoordingen op te stellen. Deze 

aanpak van enkele verzekeraars om de modelpolis te herformuleren dient toegejuicht te 

worden.  

 

Onderafdeling 4. Bewijs nakoming informatieplicht 

 

329. Met uitzondering van het WER bevat de bijzondere wetgeving, die informatieplichten 

oplegt aan de verzekeraar en verzekeringstussenpersonen, geen regeling inzake de verdeling 

van de bewijslast van de naleving van de informatieplichten. Hiervoor dient teruggegrepen te 

worden naar het gemeen recht. Overeenkomstig het gemeen recht zal de verzekeringnemer 

zelf moeten aantonen dat de verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon zijn 

informatieplichten niet is nagekomen.
1069

 Dit heeft tot gevolg dat de verzekeringnemer het 

                                                           
1067 https://www.baloise.be/nl/over-baloise-insurance/pers/press-room/Baloise-Insurance-maakt-komaf-met-kleine-

lettertjes.html  
1068 Zie polisanalyse: Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2.  
1069 Art. 870 Ger.W.; art. 1315, eerste lid BW; Cass. 16 december 2004, Arr.Cass. 2004, 2081; Cass. 16 december 2004, 

T.Gez. 2004-05, 298; Cass. 26 juni 2015, Bank Fin.R. 2015, 432; Gent 27 september 2007, T.Gez. 2008-09, 404; Bergen 15 

juni 2007, JLMB 2008, 969; Brussel 17 november 2009, T.Not. 2010, 473; Luik 22 november 2010, Bank Fin.R. 2009, 290; 

Brussel 23 september 2010, TBH 2012, 357; Rb. Charleroi 20 november 2008, JLMB 2009, 1435; Kh. Turnhout 14 november 

2011, TBH 2012, 311; Kh. Brussel 6 april 2013, Bank Fin. R. 2013, 224; Kh. Brussel 8 april 2014, Bank Fin. R. 2014, 283; 

https://www.baloise.be/nl/over-baloise-insurance/pers/press-room/Baloise-Insurance-maakt-komaf-met-kleine-lettertjes.html
https://www.baloise.be/nl/over-baloise-insurance/pers/press-room/Baloise-Insurance-maakt-komaf-met-kleine-lettertjes.html
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bewijs zal moeten leveren van een negatief feit, waardoor hij in een precaire situatie terecht 

komt.
1070

 Overeenkomstig de klassieke rechtspraak van het Hof van Cassatie mag de rechter 

een eisende partij niet van haar bewijslast ontslaan omdat het een negatief feit betreft en in de 

plaats daarvan de tegenpartij het bewijs van het tegenovergestelde positieve feit opleggen.
1071

 

Wel hoeft het bewijs van het negatief feit niet met dezelfde striktheid te worden geleverd: 

“Dat de rechter weliswaar vermag te oordelen dat een negatief feit niet met dezelfde 

striktheid als het bewijs van een bevestigend feit behoeft te worden geleverd, maar niet 

vermag de eisende partij van dit bewijs te ontslaan en de tegenpartij het bewijs van het 

tegenovergestelde positief bewijs op te leggen”.
1072

 Een recent arrest van het Hof van Cassatie 

doet twijfels rijzen of de bewijslast nu toch bij de informatieplichtige moet gelegd worden en 

de informatiegerechtigde dus geen negatief feit moet bewijzen.
1073

 Het Hof van Cassatie 

besliste in casu dat de advocaat dient te bewijzen dat hij zich van zijn plicht heeft gekweten 

om zijn cliënt in te lichten. Glansdorff onderschrijft het arrest en stelt dat dit eigenlijk een 

correcte toepassing is van art. 1315 BW.
1074

 Of het Hof met deze rechtspraak zijn standpunt 

volledig herzien heeft wordt betwijfeld, rekening houdend met de specifieke omstandigheden 

van de zaak.
1075

 Er was in casu immers sprake van een bijzondere deontologische regel 

krachtens dewelke de advocaat zijn cliënte diende in te lichten over de mogelijkheid beroep te 

doen op rechtsbijstand. Er kan getwijfeld worden of het Hof tot dezelfde conclusie was 

gekomen wanneer er enkel sprake zou zijn geweest van een algemene 

                                                                                                                                                                                     
A. DE BOECK, Informatierechte- en plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 461-473; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van 

de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 47.  
1070 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 495. 
1071 Cass. 27 februari 1958, Arr.Cass. 1958, 460; Cass. 6 april 1962, Pas. 1962,  880; Cass. 2 december 1997, Arr.Cass. 1997, 

521; Cass. 16 december 2004, NjW 2006, 316. 
1072 Cass. 16 december 2004, NjW 2006, 316; Cass 26 november 2010, Pas. 2010, 3.022; Cass. 18 november 2011, TBBR 

2013, 516. Zie ook: E. TERRYN, “Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: 

informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming” in Huur van diensten 

– aanneming van werk, Gent, Larcier, 2007, 15; F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, “Contractuele aspecten van de 

wet marktpraktijken” in I. CLAEYS, R. STEENNOT en M. TISON (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten 

en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 14; H. NYS, “De informatieverplichting van de arts: aan wie behoort de 

bewijslast?”, RW 2004-05, 1554; R. STEENNOT, “De miskenning van de informatieverplichting bij een 

consumentenkrediet: op wie rust de bewijslast?”, T.Vred. 2007, 401; S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de 

bewijslast van de informatiemiskenning door de arts”, T.Gez. 2004-05, 307. 
1073 Cass. 25 juni 2015, Arr.Cass. 2015, 1763; Juristenkrant 2015, 1 en 16; JT 2016, afl. 6662, 609, noot F.G.; Pas. 2015, afl. 

6-7-8, 1753; RGAR 2015, afl. 9, nr. 15.219, noot F. GLANSDORFF; RW 2015-16, 1664, noot W. VANDENBUSSCHE; 

TBH 2016, 653, noot D. MOUGENOT; T.Gez. 2015-16, 368, noot C. LEMMENS. Zie ook: Kh. Brussel 3 december 1996, 

TBH 1997, 741.   
1074 F. GLANSDORFF, noot onder Cass. 25 juni 2015, RGAR 2015, 15.219. 
1075 C. LEMMENS, “Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 

op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T.Gez. 2015-16, 357; S. ILLEGEMS, “Conduct of 

business rules in the belgian insurance industry”, EJCCL 2015, 118; W. VANDENBUSSCHE en E. VERJANS, “Advocaat 

moet bewijzen dat hij aan informatieverplichting heeft voldaan”, De Juristenkrant 23 december 2015, 1 en 16; W. 

VANDENBUSSCHE, “Over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieplichten. Een gordiaanse knoop om te 

ontwarren?”, RW 2015-16, 1668-1669. 
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informatieverplichting.
1076

 Wie de bewijslast ook draagt, beide partijen zullen evenwel steeds 

hun medewerkingsplicht moeten nakomen. Dit houdt in dat beide partijen verplicht zijn om 

binnen de wettelijke grenzen bij te dragen tot het bewijs.
1077

 Verder staat vast dat het bewijs 

dat de informatie al dan niet werd verstrekt, met alle middelen van recht kan bewezen worden, 

met inbegrip van vermoedens.
1078

 

 Het WER daarentegen bevat wel een uitdrukkelijke bewijsregeling met betrekking tot 

het bestaan van een tekortkoming aan de informatieplichten die terug te vinden zijn in dit 

wetboek. Overeenkomstig art. VI.62 WER komt aan de onderneming toe het bewijs te leveren 

dat ze heeft voldaan aan de verplichtingen inzake de informatie aan de consument, de 

naleving van de termijnen, de toestemming van de consument met het sluiten van de 

overeenkomst en, desgevallend, met de uitvoering ervan gedurende de herroepingstermijn. De 

bedingen en voorwaarden die deze bewijslast bij de consument trachten te leggen, zijn 

verboden en nietig.
1079

  

 

Onderafdeling 5. Sanctiemogelijkheden  

 

330. In de verschillende wetgeving die informatie –en transparantieplichten voor de 

verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon bevatten is ook een spectrum aan sancties terug 

te vinden. Hierna zal per wetgevingsbron een overzicht gegeven worden van de 

sanctiemogelijkheden. Deze sancties zijn van belang om de verzekeraar aan te zetten zijn 

informatie –en transparantieplichten na te leven.  

 

§ 1. Verzekeringswet 2014  

 

331. De wetgever heeft vaak nagelaten een specifieke sanctie vast te leggen wegens het niet 

nakomen van informatieplichten. Zo bevat de Verzekeringswet 2014 geen specifieke sanctie 

voor het geval waarin niet of niet afdoende wordt voldaan aan de opgelegde 

                                                           
1076 Zie ook: M. DE RUYSSCHER, “Bewijs van een negatief feit: wie bewijst wat?”, P&B 2016, 105.  
1077 Cass. 10 december 2004, Arr.Cass. 2004, 1998; B. GOFFAUX, “Le devoir general d’information en droit belge de la 

consommation”, DCCR 2013, 264; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 495; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Maklu, 2014, 553. 
1078 Art. 1353 BW; Rb. Gent 13 oktober 2003, NjW 2004, 312; W. VANDENBUSSCHE en E. VERJANS, “Advocaat moet 

bewijzen dat hij aan informatieverplichting heeft voldaan”, De Juristenkrant 23 december 2015, 16. 
1079 Art. VI.63 WER; http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-

financiele-diensten.  

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
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informatieverplichtingen van de art. 29-38 Verzekeringswet 2014.
1080

 Ook de niet-nakoming 

van de informatieplichten vervat in art. 45 en 46 Verzekeringswet 2014, betreffende de 

transparantie inzake de segmentatiecriteria, wordt in de wet niet uitdrukkelijk gesanctioneerd.  

Art. 22 Verzekeringswet 2014 bevat wel een algemene sanctie bij schending van de 

bepalingen van deel 2 en deel 3 van de Verzekeringswet 2014 en haar uitvoeringsbesluiten en 

reglementen of met de bepalingen van de wet van 13 maart 2016 en haar uitvoeringsbesluiten 

en regelementen. Overeenkomstig art. 22 Verzekeringswet 2014 worden de algemene, 

bijzondere en speciale voorwaarden, de verzekeringsovereenkomst in hun geheel, evenals alle 

clausules afzonderlijk, die niet in overeenstemming zijn met vernoemde bepalingen, vanaf het 

sluiten van de overeenkomst geacht te zijn opgesteld in overeenstemming met vernoemde 

bepalingen. In de doctrine wordt dit de sanctie van de wettelijke conversie genoemd.
1081

 Deze 

sanctie werd ingevoegd ter vervanging van de oorspronkelijke sanctie van de nietigheid.
1082

 

De sanctie is van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten, ongeacht deze gesloten 

werd met een consument of een onderneming. Aangezien de informatieplichten van art. 29-38 

en art. 45-46 Verzekeringswet 2014 terug te vinden zijn in deel 3 van deze wet kan dus 

teruggevallen worden op de wettelijke conversie. De informatieplichten in art. 273-277 

Verzekeringswet 2014 bevinden zich in deel 6 van de Verzekeringswet 2014. De sanctie van 

de wettelijke conversie kan hier dus niet op toegepast worden. Deze sanctie kan tot slot ook 

toegepast worden bij de niet-nakoming van de transparantieplicht in art. 23, §1 

Verzekeringswet 2014.
1083

 Een tekortkoming aan de transparantieplicht van art. 23, §1 

Verzekeringswet 2014 kan evenwel ook gesanctioneerd worden met gevolgen die 

overeenkomstig art. 23, §2 Verzekeringswet 2014 gehecht worden aan onduidelijke bedingen. 

Overeenkomstig deze bepaling zal in geval van twijfel over de betekenis van een beding, de 

voor de verzekeringnemer meest gunstige interpretatie prevaleren.  

 

332. Er kunnen vragen gesteld worden bij de doeltreffendheid van de sanctie van de 

wettelijke conversie met betrekking tot de niet-naleving van informatie- en 

transparantieplichten. In de eerste plaats heeft deze sanctie enkel betrekking op inhoud van de 

verzekeringsovereenkomst.
1084

 Inlichtingen die de verzekeringnemer moeten gegeven worden 

buiten de inhoud van de verzekeringsovereenkomst om, vallen hier dus niet onder. Zo moet 
                                                           
1080 B. DUBUISSON, “En guise de conclusion …” in B. DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux 

assurances, Brussel, Larcier, 2015, 160; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 278. 
1081 Zie over Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2.  
1082 Art. 10 wet 19 juli 1991, BS 9 augustus 1991.  
1083 A. CAUWENBERGH en G. REMY, “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of maatschappelijke plicht?” in 

Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 75. 
1084 Parl. St. Kamer, Doc 53, nr. 3361/1, 24. 
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de verzekeraar overeenkomstig art. 45, §1 Verzekeringswet 2014 de segmentatiecriteria die 

hij gebruikt op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van dekking publiceren op 

zijn website. Het betreffen inlichtingen die geen deel uitmaken van de 

verzekeringsovereenkomst. De sanctie van art. 22 Verzekeringswet 2014 kan hier dus niet op 

worden toegepast. Verder wordt in de doctrine terecht het nut van de wettelijke conversie 

voor het sanctioneren van inbreuken op informatieplichten in vraag gesteld.
1085

 Indien 

namelijk bepaalde verplichte inlichtingen niet werden meegedeeld aan de verzekeringnemer 

via de polisvoorwaarden, zou men overeenkomstig art. 22 Verzekeringswet 2014 er moeten 

vanuit gaan dat de polisvoorwaarden deze inlichtingen wel bevatte. Verder zou de sanctie van 

de wettelijke conversie tot gevolg hebben dat bedingen die strijdig met art. 23, §1, lid 1 

Verzekeringswet 2014 in onduidelijke of onnauwkeurige bewoordingen werden opgesteld, 

toch geacht worden duidelijk en nauwkeurig te zijn. Zulke interpretatie ontneemt evenwel elk 

nut van de informatie –en transparantieplichten en strookt niet met het beschermingsdoel van 

de wetgever. Gezien het gebrek aan een nuttige sanctie wordt in de rechtsleer teruggegrepen 

naar het gemeen recht
1086

 of het economisch recht om inbreuken op informatieplichten uit de 

Verzekeringswet 2014 te sanctioneren. C. Van Schoubroeck betreurt dat niet werd geopteerd 

voor de sanctie van de nietigheid van clausules die voorzien is in art. VI.84 WER.
1087

 Op deze 

sancties en de verhouding met de sancties uit de verzekeringsrecht wordt later ingegaan.
1088

  

 

333. Het gebrek aan een nuttige sanctie in de Verzekeringswet 2014 wordt wel deels 

opgevangen door de bevoegdheid van de FSMA om toe te zien op de naleving van al de 

bepalingen in de Verzekeringswet 2014 en haar uitvoeringsbesluiten en –reglementen.
1089

 

Deze sancties kunnen dus worden toegepast voor inbreuken op al de informatie –en 

transparantieverplichtingen die terug te vinden zijn in de Verzekeringswet 2014. De FSMA 

kan hiervoor de middelen aanwenden en alle publiekrechtelijke sancties toepassen die 

voorzien zijn in Deel 7 en 8 van de Verzekeringswet 2014 en in de WFT.
1090

 De FSMA 

bepaalt de gegevens die verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen moeten verstrekken 

                                                           
1085 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 8 en 21; G. 

HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 496-497. 
1086 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 497. 
1087 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 8. 
1088 Zie Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3.  
1089 Art. 280 Verzekeringswet 2014, Art. 45, §1 WFT.  
1090 Zie hieromtrent uitgebreid: S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 190-198.  
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aan de FSMA zodat deze kan nagaan of alle aan haar toezicht onderworpen bepalingen 

werden nageleefd.
1091

 De WFT voorziet ook in de mogelijkheid voor de FSMA om via 

“mystery shopping”
1092

 na te gaan of de verzekeringsdistributeurs hun verplichtingen 

naleven.
1093

 Wat de effectieve sancties betreft die door de FSMA kunnen opgelegd worden, 

voorziet de Verzekeringswet in twee categorieën. Het betreft “herstelmaatregelen”
1094

 en 

administratieve sancties
1095

. De FSMA kan zo bijvoorbeeld als “herstelmaatregel” de 

intrekking of omvorming van een verzekeringspolis eisen wanneer deze niet overeenstemt 

met de door de Verzekeringswet 2014 gestelde bepalingen.
1096

 Een andere “herstelmaatregel” 

van de FSMA betreft het aanmanen van de verzekeringsonderneming om een onwettige 

situatie binnen een bepaalde termijn recht te zetten.
1097

 Als de toestand nog niet verholpen is 

na deze termijn, kan de FSMA alle passende maatregelen nemen en bijvoorbeeld verbieden 

om (bepaalde categorieën van) nieuwe verzekeringsovereenkomsten te sluiten.
1098

 Bij ernstige 

en stelselmatige overtreding van onder meer de Verzekeringswet 2014 en de MiFID-

gedragsregels kan de NBB de vergunning van een verzekeringsonderneming intrekken op 

verzoek van de FSMA.
1099

 De FSMA kan, na aanmaning, ook bevelen om de 

commercialisering van de betrokken verzekeringsovereenkomst op te schorten zolang de 

betrokken bepalingen niet zijn nageleefd.
1100

 Ook het opleggen van een dwangsom en het 

bekendmaken van het standpunt van de FSMA behoren tot de mogelijkheden.
1101

 De 

administratieve sancties houden in dat de verzekeringsonderneming of de 

verzekeringstussenpersoon een administratieve boete wordt opgelegd.
1102

 Daarbij moeten de 

procedureregels in de art. 70-72 WFT worden nageleefd.
1103

 Hoewel de sanctiebevoegdheid 

van de FSMA (naast de strafbepalingen) het enige werkbare sanctieregime is in de 

Verzekeringswet 2014 voor het niet naleven van informatie –en transparantieplichten, blijkt 

dat de FSMA deze bevoegdheid zelden benut.
1104

 Mogelijks gaat er wel reeds een preventief 

                                                           
1091 Art. 286, § 1 Verzekeringswet 2014. 
1092 Bij mystery shopping zal een medewerker van de FSMA of een persoon ingehuurd door de FSMA zich voordoen als een 

een gewone klant van de verzekeringsdistributeur om na te gaan of de verplichtingen worden nageleefd.  
1093 Art. 87quinquies, 1ste lid WFT; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 173.  
1094 Art. 287-295 Verzekeringswet 2014. 
1095 Art. 299-300 Verzekeringswet 2014.  
1096 Art. 287 Verzekeringswet 2014; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene 

beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 54. 
1097 Art. 288, § 1, 1ste lid Verzekeringswet 2014. 
1098 Art. 288, § 2, 1ste lid Verzekeringswet 2014. 
1099 Art. 288, § 4 Verzekeringswet 2014. 
1100 Art. 288, § 5 Verzekeringswet 2014. 
1101 Art. 294 Verzekeringswet 2014.  
1102 Art. 299 en 300 Verzekeringswet 2014.  
1103 MvT Twin Peaks II-wet, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2872/001, 11-12. 
1104 Jaarverslag FSMA 2014, 17; S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 198.  
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effect uit van deze sanctieregeling die de verzekeringssector aanzet tot het naleven van zijn 

verplichtingen opgelegd door de Verzekeringswet 2014.  

 

334. Tot slot bevat de Verzekeringswet 2014 nog enkele strafbepalingen.
1105

 Ook inbreuken 

op bepaalde informatieplichten kunnen aanleiding geven tot de toepassing hiervan. Zo bepaalt 

art. 308, §1, zevende streepje Verzekeringswet 2014 dat hij die met bedrieglijk opzet nalaat de 

bij de artikelen 273, 274 en 275 bedoelde inlichtingen te vermelden, gestraft wordt met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 200 EUR tot 2000 

EUR of met één van deze straffen alleen.  

 

335. Wat de bijzondere informatieplichten betreft uit art. 148, lid 2 en art. 152, lid 2 

Verzekeringswet 2014 zijn specifieke sancties van toepassing. Zo zal de finale kwitantie die 

niet alle schade-elementen vermeldt waarop de kwitantie betrekking heeft, niet finaal zijn.
1106

 

En wanneer de verzekeraar zijn voornemen om zijn verhaalsrecht uit te oefenen niet tijdig ter 

kennis brengt van de verzekeringnemer of de verzekerde, overeenkomstig art. 152, lid 2 

Verzekeringswet 2014, verliest hij de mogelijkheid om zijn verhaalsrecht uit te oefenen.
1107

  

 

336. Naast de sancties uit de Verzekeringswet 2014 blijven de sancties op grond van het 

gemeen recht van toepassing.
1108

 De niet-nakoming van de informatieplichten die opgelegd 

worden in de Verzekeringswet 2014 kunnen dus gesanctioneerd worden met 

gemeenrechtelijke sancties voor zover aan de voorwaarden voor de toepassing ervan is 

voldaan.
1109

 

 

§ 2. WER  

 

                                                           
1105 Art. 304-310 Verzekeringswet 2014.  
1106 Rb. Neufchâteau 16 juni 1999, RRD 1999, 287; A. DE BOECK, “De kwitantie ter afrekening van art. 84 

Landverzekeringswet en de dading: verwarrende varianten of toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 19 september 2001”, TBBR 

2006, 59; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 554-555; P. COLLE, “Over de dading en de 

vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999–2000, 971; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 208. 

Contra: B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber amicorum Hubert Claassens, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 135: deze auteur meent dat hierdoor de geldigheid van de kwijting in haar geheel is aangetast en 

dat een niet akkoord dient onderhandeld te worden.  
1107 Art. 152, lid 2 Verzekeringswet 2014. Cass. 12 september 2002, TBH 2003, 661; Gent 4 maart 2004, De Verz. 2004, 732; 

Rb. Brugge 11 december 2000, RW 2002-03, 1267; Rb. Kortrijk 4 mei 2004, RW 2006-07, 453; Rb. Brussel 3 februari 2012, 

RGAR 2012, nr. 14.894; Pol. Nijvel 10 april 2000, RGAR 2002, nr. 13.383; Pol. Brugge 11 april 2003, RW 2005-06, 1632; 

Pol. Charleroi 27 april 2004, RGAR 2006, nr. 14.127. Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §2, E.  
1108 J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 41. 
1109 Zie §3 onder deze Onderafdeling.  



264 

 

337. Het WER voorziet niet in een burgerrechtelijke sanctie wegens overtreding van art. 

VI. 2. WER.
1110

 Wel kan eventueel beroep gedaan worden op de leer inzake onrechtmatige 

bedingen
1111

. Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt namelijk rekening 

gehouden met het in art. VI. 37, § 1, bepaalde vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid 

van het beding.
1112

 Onrechtmatige bedingen worden gesanctioneerd met de nietigheid.
1113

 Net 

zoals bij niet-nakoming van de informatieplichten uit de Verzekeringswet 2014 kunnen 

tekortkomingen aan de informatieplichten uit het WER daarnaast aanleiding geven tot 

gemeenrechtelijke sancties.
1114

 Zo maakt bijvoorbeeld een overtreding van art. IV.2 WER een 

fout uit in de zin van art. 1382 BW, op basis waarvan de verzekerde een schadevergoeding 

kan vorderen.
1115

 Het WER voorziet wel in een strafsanctie voor de onderneming die art. VI. 

2 WER te kwader trouw schendt.
1116

 

 

338. Voor de tekortkoming aan de informatieplichten die de verzekeraar dient na te leven 

bij de verkoop op afstand van financiële diensten voorziet het WER wel in een 

burgerrechtelijke sanctie.
1117

 Wanneer de verzekeraar namelijk de meest essentiële 

precontractuele informatie niet heeft verstrekt aan de consument kan deze de overeenkomst 

via een gemotiveerd aangetekend schrijven opzeggen, zonder kosten en zonder boete.
1118

 Hij 

moet dit doen binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat hij kennis had of hoorde te 

hebben van de niet-nageleefde verplichting. Wat een redelijke termijn is, is een feitenkwestie. 

Deze sanctie kan enkel toegepast worden wanneer: de informatie omtrent de financiële dienst 

niet correct of onvolledig werd verstrekt, de informatie omtrent de overeenkomst op afstand 

niet correct of onvolledig werd verstrekt, bij communicatie per spraaktelefonie de informatie 

niet correct of onvolledig werd verstrekt, de precontractuele informatie en de 

contractvoorwaarden niet tijdig op een duurzame drager aan de consument werden verstrekt. 

Daarnaast worden er ook nog in enkele publiekrechtelijke sancties voorzien. Zo kan de 

Minister van Economische Zaken of een door hem aangestelde ambtenaar bij overtreding van 
                                                           
1110 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch recht (art. VI.2 

WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 88.  
1111 Zie art. I.8, 22° en VI.82- VI.84 WER.  
1112 Art. VI.82, lid 2 WER.  
1113 Art. VI.84 WER.  
1114 A. DE BOECK, “General information obligations in Belgian (and French) Law of obligations versus article 2 of Book VI 

‘ Market practices and consumer protection in the Belgian Economic Law Code”, REDC 2013, 404; R. STEENNOT en E. 

TERRYN, “De nieuwe bepalingen uit Boek VI van het Wetboek Economisch Recht: een eerste commentaar”, DCCR 2014, 

14.  
1115 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 502; A. DE BOECK, “De informatieverplichting van de professioneel t.a.v. 

de consument” in K. BERNAUW (ed.), Consumentenrecht, Brugge, die Keure 1998, 6.  
1116 Art. XV.84 WER 
1117 http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten  
1118 Art. VI.60, VI.62 en VI.63 WER. 

http://assuralia.be/nl/sectorinfo/gedragsregels/45-gedragsregels-inzake-de-verkoop-op-afstand-van-financiele-diensten
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de bepalingen over verkoop op afstand van financiële diensten, een waarschuwing geven aan 

de overtreder waarbij deze tot stopzetting van de handeling wordt aangemaand. Wanneer aan 

de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, kan de Minister een vordering tot staking 

instellen of kan de ambtenaar de procureur des Konings inlichten of een transactieprocedure 

opstarten.
1119

 Verder kan er ook een vordering tot staking worden ingesteld door een 

consumentenvereniging, een beroepsvereniging, de Minister van Economische Zaken of elke 

belanghebbende.
1120

 Tot slot behoort ook een geldboete tot de mogelijkheden.
1121

 Naast al 

deze uitdrukkelijke voorziene sancties uit het WER kan de verzekeringnemer zich ook 

beroepen op de gemeenrechtelijke sancties.  

 

§ 3. Gemeen recht  

 

339. Zoals reeds aangegeven, kunnen de sancties bepaald in de bijzondere wetgeving 

aangevuld worden met de gemeenrechtelijke sancties. Hierboven werd reeds aangegeven op 

welke gemeenrechtelijke rechtsgronden informatieplichten kunnen worden gebaseerd voor de 

verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon.
1122

 De sancties verschillen uiteraard naargelang 

de rechtsgrond.  

 

340. In de eerste plaats werd gewezen op de mogelijkheid van de verzekeringnemer om te 

trachten aantonen dat zijn toestemming tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst is 

aangetast door het wilsgebrek dwaling of bedrog. De voorwaarden waarvan de 

verzekeringnemer hiertoe de vervulling dient te bewijzen werden hierboven reeds 

uiteengezet.
1123

 Indien de verzekeringnemer erin slaagt dwaling aan te tonen zal hij zich 

kunnen beroepen op de relatieve nietigheid van de overeenkomst.
1124

 De sanctie voor bedrog 

verschilt naargelang het hoofdbedrog of incidenteel bedrog betreft. Hoofdbedrog leidt tot de 

relatieve nietigheid van de overeenkomst.
1125

 Incidenteel bedrog kan aanleiding geven tot een 

                                                           
1119 Art. XV.31 WER. 
1120 Art. XVII.1 WER. 
1121 Art. XV.83 WER 
1122 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3.  
1123 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3.  
1124 Kh. Brussel 17 juni 2013, RGAR 2013, nr. 150, noot S. SAHLI; S. STIJNS, “De sanctionering van wilsgebreken” in R. 

VANRANSBEECK, Wilsgebreken, Brugge die Keure, 2006, 136; G. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 116-121; P. WÉRY, Droit des obligations. Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2011, 317.  
1125 A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag” in R. VANRANSBEECK, Wilsgebreken, Brugge die 

Keure, 2006, 97. 
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schadevergoeding.
1126

 De nietigheid van de verzekeringsovereenkomst op grond van een 

wilsgebrek verschaft de verzekeringnemer evenwel weinig soelaas.
1127

 Het verkrijgen van een 

schadevergoeding kan voor hem mogelijks interessanter zijn. Indien de verzekeraar bedrieger 

of de verzekeraar die de verzekeringnemer heeft doen dwalen omtrent zijn rechten en plichten 

die uit het verzekeringscontract voortspruiten, een fout beging die zijn (pre)contractuele 

aansprakelijkheid tot gevolg heeft, biedt dit een grondslag voor een vervangende of 

aanvullende schadevergoeding.
1128

 

 

341. Een schadevergoeding kan ook verkregen worden wanneer de verzekeringnemer zich 

succesvol beroept op art. 1382-1383 BW.
1129

 Hiertoe zal de verzekeringnemer wel het bewijs 

dienen te leveren van drie constitutieve bestanddelen: fout, schade en causaal verband.  

De bewijslast voor het aantonen van de fout zal afhangen van de vraag of de 

informatieplicht als een resultaatsverbintenis dan wel als een inspanningsverbintenis kan 

gekwalificeerd worden.
1130

 Bij een resultaatsverbintenis verbindt de schuldenaar zich tot het 

bereiken van een bepaald resultaat.
1131

 Een inspanningsverbintenis houdt in dat de 

schuldenaar verplicht is om een bepaalde inspanning te leveren of om bepaalde middelen aan 

te wenden om een beoogd of gewenst resultaat te bereiken.
1132

 Wanneer de informatieplicht 

een resultaatsverbintenis betreft, zal de verzekeringnemer die de wanuitvoering reeds heeft 

aangetoond enkel nog moeten bewijzen dat de verbintenis bestond en dat het beloofde 

resultaat niet werd bereikt. Indien de verzekeringnemer hierin slaagt staat de fout vast tenzij 

de verzekeraar kan aantonen dat er sprake was van overmacht of toeval.
1133

 Indien de 

informatieplicht evenwel een inspanningsverbintenis betreft, zal er enkel sprake zijn van een 

fout indien de verzekeringnemer aantoont dat de informatieplicht bestond alsook dat deze niet 
                                                           
1126 Cass. 23 december 1926, Pas. 1927, 113; Cass. 21 april 1988, TBH 1991, 203, noot C. JASSOGNE; J. DECLERCQ-

GOLDFRACHT, "Le dol dans Ia conclusion de conventions", RCJB, 1972, 270; G. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 119-120.  
1127 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 48.  
1128 Cass. 1 oktober 1976, Pas. 1977, I, 133; Brussel, 1 december 2006, DCCR 2007, 38, noot C. VERDURE; A. DE 

BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag” in R. VANRANSBEECK, Wilsgebreken, Brugge die Keure, 2006, 

97; I. VEROUGSTRAETE, “Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten”, TPR 1990, 1163-1202; L. 

CORNELIS, “La responsabilitié précontractuelle; conséquence éventuelle du processus précontractuel”, TBBR 1990, 398-

403. 
1129 J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 41. 
1130 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 47.  
1131 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 34; P. WÉRY, Droit des 

obligations. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 31; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations. 

Introduction. Sources des obligations, Brussel, Larcier, 2013, 50-60. 
1132 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 34. P. WÉRY, Droit des 

obligations. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 30; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations. 

Introduction. Sources des obligations, Brussel, Larcier, 2013, 50-60. 
1133 Cass. 18 oktober 2001, RW 2002-03, 1342; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, 

Acco, 2015, 165 en 169. 
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werd nagekomen doordat de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon zich niet als een normaal, 

zorgvuldig vooruitziend persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden heeft gedragen.
1134

 

Welke informatieplichten als resultaatverbintenissen worden beschouwd en welke als 

inspanningsverbintenissen, is niet vanzelfsprekend. M.i. dient gekeken te worden naar hoe 

concreet de informatieplicht wordt geformuleerd in de wet. Zo moeten de informatieplichten 

uit art. 29-38 Verzekeringswet 2014 en art. 45-46 Verzekeringswet 2014 m.i. beschouwd 

worden als resultaatverbintenissen. Het betreft erg concrete en afgebakende 

informatieplichten waaraan de verzekeraar dient te voldoen. Door het aantonen van een 

overtreding van deze bepalingen bewijst de verzekeringnemer meteen de aanwezigheid van 

een fout van de verzekeraar in de zin van art. 1382-1383 BW.
1135

  

Ook de schending van informatieplichten die voortvloeien uit de verzekeringsMiFID 

kan gesanctioneerd worden op grond van art. 1382-1383 BW. Een inbreuk op een MiFID-

gedragsregel vormt namelijk een schending van een wettelijk gebod of verbod is, en maakt 

dus automatisch een buitencontractuele fout uit.
1136

 Ook voor de informatieplichten die 

voortvloeien uit de verzekeringMiFID dient gekeken te worden naar de wijze waarop de 

bepaling is opgesteld om uit te maken of het een resultaats-of inspanningsverbintenis betreft. 

Opnieuw kan besloten worden dat de concreet omschreven informatieplichten zoals 

bijvoorbeeld deze vervat in art. 273, §1 Verzekeringswet 2014, resultaatverbintenissen zijn. 

Met betrekking tot de informatieplichten die voortvloeien uit het ‘know your customer-

principe’, zal er slechts in bijzondere gevallen sprake zijn van een resultaatverbintenis.
1137

 De 

meeste gedragsregels werden eerder geformuleerd als inspanningsverbintenissen.
1138

 Zo 

vereist art. 273, §3 Verzekeringswet 2014 dat de directe 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon de aangeboden verzekeringsovereenkomst afstemt op 
                                                           
1134 Bergen 22 november 1988, T.Verz. 1989, 758, noot D. DHAENENS; Luik 18 oktober 1990, RGAR 1992, nr. 12.004, noot 

J.-L. FAGNART; Brussel 24 januari 1997, T.Verz. 1998, 403; Bergen 17 juni 2007, JLMB 2008, 969; Luik 22 november 

2007, Bank Fin. R. 2009, 290; Brussel 16 maart 2011, T.Verz. 2013, 233; Luik 21 juni 2013, T.Verz. 2014, 431; Gent 5 maart 

2015, T.Verz. 2016, 369; Rb. Brugge 21 maart 1990, T.Verz. 1990, 754; Rb. Charleroi 9 november 1994, T.Verz. 1995, 650; 

Kh. Hasselt 20 maart 2001, RW 2003-04, 988; Kh. Ieper 26 maart 2001, RW 2003-04, 669; Rb. Brugge 15 januari 2004, 

T.Verz. 2004, 525; M. KRUITHOF, “Privaatrechtelijke remedies tegen inbreuken op reglementaire gedragsregels inzake 

beleggingsdiensten: zorgplicht, know your customer en best execution” in R. FELTKAMP, C. HOUSSA en R. STEENNOT 

(eds.), Bescherming van de consument in het financieel recht – Laprotection du consommateur en droit financier, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 176-177; S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie”, in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS, Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 82. 
1135 Zie ook: G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 496.  
1136 H. COUSY, “Les ‘règles de conduite’ et le droit des assurances” in C. BRUYNEEL, J.-P. BUYLE en M. DELIERNEUX 

(eds.), Synthèses de droit bancaire et financier. Liber amicorum André Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, 507.  
1137 S. ILLEGEMS, “Conduct of business rules in the belgian insuance industry”, EJCCL 2015, 119; M. KRUITHOF, “De 

privaatrechtelijke werking van de MiFID 2004-gedragsregels: een analyse van de mate waarin zij de wederzijdse rechten en 

plichten van dienstverleners kunnen aanvullen en beperken”, in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Financiële 

regulering in de kering. IFR-dagen 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 173-177. 
1138 X. DIEUX, “Twin Peaks II– Sanctions Civiles” in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, 

beleggingsennverzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits bancaires, d’investissement et d’assurance, Brussel, 

Larcier, 2014, 195. 
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de behoeften en noden van de verzekeringnemer. Indien de directe 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon totaal niet heeft gepolst naar zijn behoeften van de 

verzekeringnemer, kan besloten worden dat deze bepaling geschonden werd. Deze bepaling 

vereist dus van de directe verzekeraar/verzekeringstussenpersoon dat deze minstens tracht 

enige informatie van de verzekeringnemer te verkrijgen. Enkel deze verplichting vormt een 

resultaatsverbintenis. Het verstrekken van geschikt advies dat afgestemd is op de behoeften 

van de verzekeringnemer vormt evenwel een inspanningsverbintenis. Dit blijkt uit de 

bewoordingen van de wet. Zolang de directe verzekeraar/verzekeringstussenpersoon gepolst 

heeft naar de behoeften van de verzekeringnemer zal hij enkel art. 273, §3 Verzekeringswet 

2014 schenden wanneer hij zijn advies of de aangeboden verzekeringsovereenkomst niet 

correct heeft afgestemd op deze behoeften en noden van de verzekeringnemer zoals een 

normaal, voorzichtig, vooruitziende directe verzekeraar of verzekeringstussenpersoon 

geplaatst in dezelfde omstandigheden dit wel zou gedaan hebben.  

Verder maakt ook een overtreding van art. IV.2 en art. VI.55-57 WER een fout uit in 

de zin van art. 1382 BW.
1139

 De informatieplichten opgenomen in deze bepalingen vormen 

resultaatsverbintenissen.  

Wat de informatieplichten voortvloeiend uit het gemeen recht betreft, zal het meestal 

om inspanningsverbintenissen gaan.
1140

 Het gemene recht voorziet namelijk geen concrete 

informatieplichten, maar bevat enkel een aantal rechtsgronden waarop informatieplichten 

gebaseerd kunnen worden. Zo zullen bijvoorbeeld de informatieplichten die louter 

voortvloeien uit art. 1382 BW steeds inspanningsverbintenissen betreffen aangezien er een 

schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht vereist is. In de rechtspraak en rechtsleer 

wordt de algemene plicht tot het adviseren en informeren door de verzekeringstussenpersoon 

van de kandidaat-verzekeringnemer zowel bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst 

als bij de uitvoering ervan, als een inspanningsverbintenis gekwalificeerd.
1141

 K. Bernauw laat 

                                                           
1139 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 502; A. DE BOECK, “De informatieverplichting van de professioneel t.a.v. 

de consument” in K. BERNAUW (ed.), Consumentenrecht, Brugge, die Keure 1998, 6.  
1140 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 198.  
1141 Bergen 22 november 1988, T.Verz. 1989, 759, noot D. DHAENENS; Bergen 26 mei 1997, JLMB 1998, 545 5; 

Antwerpen 20 december 1999, RHA 2000, 74; Luik 22 november 2007, Bank Fin. R. 2009, 290; Rb. Neufchâteau 10 juni 

1998, RGAR 1999, nr. 13.164; Rb. Brugge 15 januari 2004, T.Verz. 2004, 525; Rb. Luik 3 maart 2009, T.Verz. 2011, 472; A. 

DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder Antwerpen 

23 maart 1998), RW 2000-01, 1604; A. VANDERSPIKKEN, “Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 

aansprakelijkheid?” in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia verzekeringen, 

Antwerpen, Maklu, 2000, 129-130; H. COUSY, “De rol van de tussenpersoon” in H. COUSY en H. CLASSENS (red.), 

Verzekering en consument nu, Antwerpen, Kluwer, 1980, 74; J.F. VAN DROOGHENBROECK en D. SCHUERMANS, “Le 

devoir de conseil et d’information de l’intermediaire d’assurances” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La 

responsabilité civile liée à l’information et au conseil, Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, 17; 

N. SCHMITZ, “Le droit de la responsabilité: le domaine des assurances” in F. GLANSDORFF en P. HENRY (eds.), Droit 

de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, Anthemis, 2010, 322; S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, 
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de kwalificatie van de gemeenrechtelijke informatieplichten van de verzekeraar als 

inspannings- of resultaatverbintenis afhangen van de inhoud van de informatieplicht en de 

vereiste creativiteit die de verzekeraar hiervoor moet aan de dag leggen. Zo zou de 

voorlichtingsplicht een resultaatverbintenis inhouden en de raadgevingsplicht waarbij de 

informatie wordt afgestemd op de verzekeringnemer een inspanningsverbintenis vormen.
1142

 

Zoals hierboven uiteen gezet, houdt de voorlichtingsplicht volgens deze auteur de plicht in tot 

de verstrekking van alle relevante gegevens, die de klant-medecontractant nodig heeft om met 

kennis van zaken te kunnen contracteren en ook in de uitvoering van het contract zijn 

gedragslijn te kunnen bepalen.
1143

 Gezien het gebrek aan een concrete afbakening van deze 

voorlichtingsplicht dient deze plicht m.i. evenwel gekwalificeerd te worden als een 

inspanningsverbintenis.  

 

342. Naast het bewijs van een fout vanwege de verzekeraar of de 

verzekeringstussenpersoon zal de verzekeringnemer ook moeten aantonen dat hij schade
1144

 

geleden heeft die in causaal verband staat met deze fout.
1145

 Er zal nagegaan moeten worden 

hoe het slachtoffer gehandeld zou hebben indien de fout niet opgetreden zou zijn en de 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon zijn informatieplichten wel was nagekomen. De 

schade zal bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verlies van een kans.
1146

 Dit betekent dat men 

een andere opportuniteit terzijde heeft laten liggen ten voordele van deze overeenkomst die op 

een gebrekkige voorlichting gesteund was.
1147

 Denk bijvoorbeeld aan het verlies van de kans 

om over een verzekeringsdekking te beschikken die wel aan zijn behoeften beantwoordt, 

terwijl de schending van de informatieplicht tot gevolg heeft gehad dat men niet afdoende is 

verzekerd.  

 

343. Wat het bewijs van het causaal verband betreft dient gewezen te worden op art. 30ter 

WFT dat een weerlegbaar vermoeden van causaal verband bevat, waarop de individuele cliënt 
                                                                                                                                                                                     
“Verzekeringsdistributie” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 82. 
1142 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 19 en 21.  
1143 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3. 
1144Zie o.a.  A. COIBION, V. COLAERT, M. GREGOIRE, P.-E. PARTSCH, A. RISOPOULOS, L.-Y. TU en D. 

WILLERMAIN, “Perspectives de droit financier: L’information des investisseurs – Principes et sanctions” in M. FYON 

(ed.), Les récentes réformes de droit bancaire et financier: quel impact pour les établissements de credit, leurs clients et leurs 

responsables, Brussel, Larcier, 2015, 224. 
1145 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar”, RW 2000-01, 

1604-1605; G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 497. 
1146 Luik 30 juni 2006, JLMB 2007, 346; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. 

ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T.Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 49. 
1147 P. DE JONGHE, “Informatieplicht van de verzekeraar”, Jura.Falc. 1994-95, 522. 
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zich kan beroepen bij schending van een gedragsregel door zijn dienstverlener.
1148

 Vertaald 

naar de verzekeringssector houdt deze bepaling in dat wanneer een dienstverlener een inbreuk 

pleegt op een MiFID-gedragsregel naar aanleiding van een verrichting, en de cliënt schade 

lijdt ingevolge de verrichting, de betrokken verrichting geacht wordt het gevolg te zijn van de 

inbreuk, behoudens tegenbewijs.
1149

 Dit vermoeden is enkel van toepassing op de 

informatieplichten en gedragsregels die voortvloeien uit de verzekeringMiFID. Het lijkt dus 

bijvoorbeeld niet van toepassing te zijn op de informatieplichten opgelegd door de art. 29-38 

Verzekeringswet 2014 en de in uitvoering hiervan genomen uitvoeringsbesluiten.
1150

 Het 

vermoeden is weerlegbaar en impliceert dus enkel een omkering van de bewijslast.
1151

 Het 

kan weerlegd worden met alle middelen van recht.
1152

 Indien het vermoeden niet wordt 

weerlegd, stelt een meerderheidsstrekking dat geen verder bewijs nodig is van een causaal 

verband tussen de inbreuk en de schade.
1153

 Ook de FSMA lijkt deze mening toegedaan.
1154

 

Een minderheidsstrekking argumenteert evenwel dat de cliënt nog steeds een apart causaal 

verband tussen de inbreuk en de schade dient te bewijzen.
1155

 Art. 30ter WFT doet namelijk 

geen afbreuk aan het gemeen recht, dat op grond van de equivalentieleer vereist dat de fout 

een condicio sine qua non is voor de schade. 

 

                                                           
1148 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 22; S. ILLEGEMS, 

“Conduct of business rules in the belgian insuance industry”, EJCCL 2015, 109-126; 119; S. ILLEGEMS, “Het financieel 

toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 140; 

http://www.das.be/C12575670042A839/_/2E06F0528CD02626C1257E310030EC75?OpenDocument  
1149 S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 140. 
1150 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 23.  
1151 MvT Twin Peaks II-wet, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2872/001, 58. Zie ook L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 202. 
1152 Art. 1353 BW; S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 144. 
1153 F. SWEERT, “Aspects civils et de procedure: une réponse” in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van 

bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits bancaires, d’investissement et d’assurance, 

Brussel, Larcier, 245-246; H. LANNOY, “Naar een veralgemeend zorgplichtmodel” in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), 

De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits bancaires, d’investissement et 

d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 120-121; J. DANDOY, “Rémunérations, confl its d’intérêts, rapports aux clients, 

dossiers clients, connaissances requises et sanctions civiles”, For.ass. 2014, 141-142; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 201-202; T. GILLIS, 

“Toepassing van de MiFID-gedragsregels in de verzekeringssector”, T.Verz. 2014, afl . 387, 241-242; X. DIEUX, “Twin 

Peaks II – Sanctions Civiles” in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggingsen 

verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits bancaires, d’investissement et d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 195-

196. 
1154 Circ. FSMA 2015, 62-63. 
1155 M. TISON, “Beleggersbescherming door informatieverstrekking: post-crisistendensen in de regulering en de (civiele) 

handhaving” in V. COLAERT en A. LECOCQ (eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le 

cycle de vie des produits bancaires, d’investissement et d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 63-64; T. VAN DYCK en L. 

DENTURCK, “De burgerlijke sanctie van art. 30ter van Twin Peaks II. De tanden van een papieren tijger?”, Bank Fin.R. 

2013, 281-282. 

http://www.das.be/C12575670042A839/_/2E06F0528CD02626C1257E310030EC75?OpenDocument
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344. Een derde rechtsgrond waarop gemeenrechtelijke informatieplichten gesteund worden 

betreft de verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.
1156

 Een schending 

van deze plicht kan aanleiding geven tot verschillende sancties. Elke schending van deze 

plicht tot goede trouw brengt dan ook de verplichting mee om de daaruit ontstane schade te 

vergoeden.
1157

 Anders dan wanneer de verzekeringnemer een schadevergoeding tracht te 

bekomen wegens de schending van een informatieplicht op grond van art. 1382 BW, zal de 

verzekeringnemer geen causaal verband moeten aantonen wanneer hij een schadevergoeding 

vordert wegens de schending van art. 1134, lid 3 BW.
1158

 Naast het verkrijgen van een 

schadevergoeding kan het schenden van de goeder trouw bij het aangaan en het uitvoeren van 

de overeenkomst in bepaalde gevallen ook aanleiding geven tot de verbeurte van de 

uitoefening van een recht.
1159

 De rechtsregel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten 

worden uitgevoerd, verbiedt de partijen namelijk misbruik te maken van de rechten die het 

contract hen toekent.
1160

 Opdat sprake kan zijn van misbruik volstaat niet dat een partij 

uitsluitend in haar eigen belang heeft gehandeld. Vereist is dat zij uit dergelijk handelen een 

voordeel trekt dat niet in verhouding staat tot de nadelen die er voor de andere partij uit 

voortvloeien.
1161

 Hoewel de rechtspraak terughoudendheid vertoont om een overeenkomst of 

bedingen ervan terzijde te stellen op grond van motieven van goede trouw
1162

, werd toch reeds 

besloten tot de niet-toepassing van het vervalbeding bij tekortkoming door de verzekeraar aan 

zijn informatieplicht.
1163

 

 

345. Tot slot zal het feit dat de verzekeringnemer geen voorafgaandelijke kennis heeft 

genomen van de contractvoorwaarden of daartoe redelijkerwijze geen kans had, bij 

toetredingscontracten zoals verzekeringsovereenkomsten, tot gevolg hebben dat de bepalingen 

niet verbindend zijn voor de partijen.
1164

  

                                                           
1156 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, A, 4.  
1157 H. GEENS, “De grondslagen van de culpa in contrahendo”, Jura Falconis 2003-2004, 433-460; W. WILMS, “Het recht 

op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 499.  
1158 M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, 139; L. CORNELIS, “La responsabilité précontractuelle, consequence éventuelle du 

processus précontractuel”, TBBR 1990, 398. 
1159 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 49. 
1160 Cass., 22 juni 1978, Pas., 1978, 1208; Cass., 19 september 1983, RW 1983-84, 1480; Cass., 16 januari 1986, RW 1987-

88, 1470, noot A. VAN OEVELEN; Cass., 18 juni 1987, RW 1987-88, 503. 
1161 Cass. 19 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, 52. 
1162 Zie H. COUSY, “De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-

Scientia, 1986, 27. 
1163 Bergen, 10 juni 2002, RGAR 2003, nr. 13.780; Kh. Brussel, 24 maart 2000, TBH 2001, 194; K. BERNAUW, “De 

gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. 

Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 52. 
1164 A. GELDHOF, “Toetredingscontracten en algemene contractvoorwaarden”, Comm. Verz. 2010, 5; A. DE BOECK, 

Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia 
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§ 4. Zelfregulering  

 

346. Bepaalde auteurs wijzen erop dat gedragsregels niet juridische afdwingbaar zijn.
1165

 

Nochtans sluiten de partijen die de gedragscode ondertekenen een akkoord. Aangezien 

akkoorden bindend zijn voor de ondertekende partijen, zullen gedragscodes de partijen die 

deze hebben ondertekend of zich hebben aangesloten binden.
1166

 Verder kunnen 

onderschreven of gepubliceerde gedragscodes op grond van art. 1134 en 1135 BW gelden als 

interpretatie, precisering of stilzwijgende aanvulling van de contractuele verbintenissen 

aangegaan met de klant-medecontractant.
1167

 In buitencontractuele rechtsverhoudingen kan de 

schending van een akkoord of van een gedragscode als een fout worden beschouwd die een 

normaal zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden niet zou hebben begaan.
1168

 

De regels in gedragscodes kunnen algemene toepassing krijgen, ook op marktdeelnemers die 

niet tot de zelfregulering zijn toegetreden, wanneer zij geacht worden uitdrukking te geven 

aan een deontologie die eigen is aan de betrokken sector.
1169

 Wanneer gedragscodes 

uitdrukking geven aan bepaalde handelsgebruiken, gelden zij ook ten aanzien van 

marktdeelnemers in de betrokken bedrijfssector, die niet tot de zelfregulering toetraden.
1170

 

Op grond van art. VI.98, 2° WER kan een handelspraktijk als misleidend worden beschouwd 

wanneer een onderneming de in een gedragscode opgenomen verplichtingen niet nakomt, 

voor zover het niet gaat om een intentieverklaring maar om een verplichting die verifieerbaar 

is, en de onderneming in de context van een handelspraktijk aangeeft dat zij door de 

gedragscode gebonden is.  

                                                                                                                                                                                     
Rechtswetenschappen, 2000, 117; C. DUMONT DE CHASSART, ‘De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden 

‘offline’’ in S. ONGENA (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, 4-30; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, 

“Kroniek van het Verbintenissenrecht (1985-1992)”, RW 1992-93, 1214; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, 

Premier Tome, Brussel, Bruylant, 2010 , 503; P. WERY, Droit des obligations, Volume 1, Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2010, 191. 
1165 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 486; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 119. 
1166 H. SWENNEN en A.G. CASTERMANS, “Privaatrecht en soft law”, TPR 2014, 805; T. VANSWEEVELT en 

B.WEYTS, “Toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 24. 
1167 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 486; W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar 

later, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2010, nr. 110; H. BRAECKMANS, “Paralegale 

normen en lex mercatoria”, TPR 1986, 33. 
1168 M. LAMBRECHTS, “Hard of soft law: gedragscode kredietverleners”, Jura Falc. 1991-92, 176; P. VAN 

CLEYNENBREUGEL, “Gedragsregels in het fi nancieel recht. Enkele beschouwingen over gedragsregels als echtsbron naar 

aanleiding van de implementatie van MIFID in het Belgische recht”, Jura Falc. 2008-2009, 110 
1169 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 40. 
1170 G. KEUTGEN, “Le code privé de déontologie, un substitut à l’intervention du léglislateur?” in Liber Amicorum Paul De 

Vroede, Diegem, Kluwer, 1994, 951. 
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Onderafdeling 6. Houding verzekeringnemer 

 

347. De informatieplicht van de verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon wordt steeds 

beoordeeld rekening houdend met de houding van de verzekeringnemer zelf. De vele 

informatieplichten die de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon wettelijk worden opgelegd 

ontslagen de verzekeringnemer namelijk niet van zijn eigen zorgvuldigheidsplicht.
1171

 Dit 

houdt in dat de verzekeringnemer geen passieve houding mag aannemen en dus van hem mag 

worden verwacht een minimum aan zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid, eigen inzicht, 

waakzaamheid en een redelijke eigen kennis en zorg voor eigen belangen aan de dag te 

leggen.
1172

 Zo zal de verzekeringnemer zelf uit eigen initiatief zijn beweegredenen voor het 

contract moeten preciseren.
1173

 Verder mag van de verzekeringnemer ook verwacht worden 

dat hij zichzelf informeert.
1174

 Dit gebeurt enerzijds door het doornemen van de voor hem ter 

beschikking gestelde informatie. Anderzijds zal hij ook zelf tijdig het initiatief moeten nemen 

om bij onduidelijkheden, problemen of bijzondere omstandigheden, zijn 

verzekeringstussenpersoon hierover te vatten.
1175

 Zo zal de verzekeringnemer bijzondere 

aandacht moeten besteden aan de voor hem toegankelijke informatie zoals het overgemaakte 

verzekeringsaanbod en/of de tekst van de verzekeringsovereenkomst.
1176

 In dit verband wordt 

vaak rekening gehouden met de wijze waarop de contractbedingen werden opgesteld. 

Wanneer deze op duidelijke en ondubbelzinnige wijze werden opgesteld zodat deze door 

ieder persoon met een normale leesvaardigheid kan begrepen worden zonder dat daartoe een 

bijzondere kennis van het verzekeringsrecht vereist is, zal vaak geoordeeld worden dat een 

                                                           
1171 Zie bv. Luik 6 februari 1966, Pas. 1968, 144; Brussel 29 oktober 1970, De Verz. 1974, 297; Bergen 26 mei 1997, JLMB 

1998, 545; Antwerpen 23 maart 1998, RW 2000-01, 1600; Brussel 23 maart 2006, TBH 2008, afl . 1, 80, noot B. CAULIER; 

Bergen 2 februari 2010, T.Verz. 2012, 290; Rb. Luik 3 maart 2009, T.Verz. 2011, 472; Rb. Brussel 24 februari 2012, Bank 

Fin.R. 2012, afl . 2, 128; G. SCHRANS, "De progressieve totstandkoming der contracten", TPR 1984, 14; G. VAN 

VAERENBERGH , “Informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon: oude en nieuwe verplichtingen” in J. ROGGE (ed.), 

De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 253; S. ILLEGEMS, “Het financieel 

toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 144; S. 

ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 83. 
1172 Brussel 2 november 2004, RGAR.2006, nr. 14.153. 
1173 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 492-493; P. DE JONGHE, “Informatieplicht van de verzekeraar”, 

Jura.Falc. 1994-95, 509. 
1174 Bergen 15 juni 2007, JLMB 2008, 969; Rb. Luik 3 maart 2009, T.Verz. 2011, 472; K. BERNAUW, “De 

gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. 

Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 15-55; P. DE JONGHE, “Informatieplicht van de verzekeraar”, Jura.Falc. 1994-95, 509. 
1175 Bergen 15 juni 2007, JLMB 2008, 969; Gent 5 maart 2015, T.Verz. 2016, afl . 395, 369. 
1176 Kh. Tongeren 2 oktober 2007, RW 2009-10, 246; K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de 

verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 27.  
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zorgvuldig verzekeringnemer geacht wordt deze na te kijken.
1177

 Deze onderzoeks –en 

verificatieplicht van de verzekeringnemer ontslaat evenwel ook de 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon niet van zijn informatieplichten. De diepgang van de 

informatieplicht van de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon zal beoordeeld worden 

rekening houdend met de concrete situatie waarin de verzekeringnemer zich bevindt. Zo zal 

gekeken worden naar de bekwaamheid van de cliënt, zijn deskundigheid en de ervaring die 

deze reeds heeft op het vlak van verzekeringen.
1178

 Zo zullen de informatieplichten van de 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon minder streng beoordeeld worden wanneer hij te 

maken heeft met een verzekeringnemer die over enige expertise beschikt dan wanneer hij 

handelt met een leek.
1179

 Rekening houdend met de complexiteit en techniciteit van de 

verzekeringssector wordt van een leek niet verwacht dat deze bij machte is de betekenis van 

alle polisvoorwaarden te achterhalen.
1180

 Een ervaren advocaat daarentegen, dient wel zelf na 

te gaan of de risico’s die hij wenst te laten verzekeren ook effectief zijn opgenomen in de 

documenten die hem voor akkoord worden voorgelegd.
1181

 Verder vermindert de 

aansprakelijkheid van de vakman in de mate dat een specialist geraadpleegd werd door de 

tegenpartij tijdens de onderhandelingsfase.
1182

 De tussenkomst van een 

verzekeringstussenpersoon geldt normaliter als deskundige bijstand voor de 

verzekeringnemer/verzekerde. Bij het beoordelen van de informatieplicht van de verzekeraar 

zal dus rekening gehouden worden met deze bijstand.
1183

 Nochtans stelt de bijstand door een 

professioneel de verzekeringnemer niet vrij om te waken over zijn eigen belangen.
1184

 In 

                                                           
1177 Zie bijvoorbeeld: Bergen 26 mei 1997, JLMB 1998, 545; TBH 1998, 655, noot G. SCHOORENS; Antwerpen 23 maart 

1998, RW 2000-01, 1600; Bergen 19 november 2001, RGAR 2002, nr. 13.553; A. DE BOECK, “Informatie- en 
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Kluwer, 2011, 253. 
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2006, RRD 2006, 517; Gent 5 maart 2015, T.Verz. 2016, 369; Rb. Ieper 19 april 1993, DCCR 1993-94, 554, noot C. VAN 

SCHOUBROECK; Rb. Charleroi 9 november 1994, T.Verz. 1995, 650; Rb. Namen 28 februari 2001, RRD 2001, 438; Kh. 

Tongeren 2 oktober 2007, RW 2009-10, 246; A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een 

verzekeringsmakelaar” (noot onder Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, 1605; A. VANDERSPIKKEN, 

“Verzekeringstussen personen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?” in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. 

VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 131; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2016, 655; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 199; S. ILLEGEMS en N. PORTUGAELS, “Verzekeringsdistributie”, in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 83. 
1180 A. DE BOECK, “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” (noot onder 

Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, 1605. 
1181 Rb. Brussel 6 november 2009, RGAR 2010, nr. 14.619. 
1182 WILMS, W., "Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, een grondslagonderzoek", RW 1980-81, 508. 
1183 Bergen, 26 mei 1997, TBH 1998, 655, noot G. SCHOORENS. 
1184 Luik 6 februari 1968, Pas. 1968, 144; Bergen 12 oktober 1987, De Verz. 1989, 175, noot D. DHAENENS; Bergen 22 

november 1988, De Verz. 1989, 758, noot D. DHAENENS; Luik 28 oktober 1990, RGAR 1992, nr. 12.004; Brussel 29 juni 

1995, De Verz. 1998, 134, noot; Antwerpen 3 oktober 1995, AJT 1996-97, 6, noot C. VAN SCHOUBROECK; Bergen 26 



275 

 

geval van tekortkomingen van zowel de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon als de 

verzekeringnemer zal tot een gedeelde aansprakelijkheid besloten worden.
1185

  

 Om zich te kunnen beroepen op de dwaling vereist de wet dat rekening gehouden 

wordt met de houding van de verzekeringnemer zelf. Overeenkomstig art. 1110 BW dient de 

dwaling namelijk verschoonbaar te zijn. Dit houdt in dat ieder redelijk persoon in dezelfde 

omstandigheden eveneens gedwaald zou hebben.
1186

 Om de verschoonbaarheid van de 

dwaling te beoordelen, wordt deze mogelijkheid tot inwinning van informatie door het 

slachtoffer van de dwaling op grond van zijn onderlegdheid, afgewogen tegen de 

beroepshoedanigheid en onderlegdheid van de medecontractant.
1187

  

 

Onderafdeling 7.  Verhouding bronnen informatie -en transparantieplichten  

 

348. Uit het bovenstaande overzicht van de verschillende informatieplichten van 

verzekeraars en verzekeringstussenpersonen en de sancties die kunnen toegepast worden bij 

niet-naleving, is duidelijk geworden dat het verzekeringsrecht niet de enige bron is van zulke 

plichten. De vraag rijst echter hoe deze verschillende bronnen van informatieplichten zich 

tegenover elkaar verhouden. Ter beantwoording van deze vraag dient teruggegrepen te 

worden naar de regel “lex specialis legi generali derogat”, overeenkomstig dewelke de 

bijzondere wetgeving het gemeen recht onverlet laat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is of 

in geval van onverenigbaarheid. In beginsel gelden de informatieverplichtingen en hun 

sanctieregime uit de diverse bronnen dus cumulatief.
1188

 Voor al wat het bijzonder recht niet 

regelt, dient teruggevallen te worden op het gemeen recht. De vraag rijst dus welke wetgeving 

als bijzonder kan beschouwd worden ten aanzien van andere wetgeving.  

In de eerste plaats gelden de informatieplichten uit de Verzekeringswet 2014, de WFT, 

het MiFID KB en het WER als lex specialis op het gemeen recht, waardoor deze 

informatieverplichtingen bij tegenstrijdigheid voorrang moet krijgen op het gemeen 

                                                                                                                                                                                     
mei 1997, TBH 1998, 655, noot G. SCHOORENS; Luik 30 november 2006, RRD 2006, 517; Rb. Luik 11 februari 1997, De 

Verz. 1995, 650.  
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juni 2006, JLMB 2007, 346; Rb. Brussel 2 april 2010, RGAR 2010, nr. 14653. 
1186 P. DE JONGHE, “Informatieplicht van de verzekeraar”, Jura.Falc. 1994-95, 519.  
1187 Zie: Gent, 7 november 2002, RW 2004-2005, 231; A. DE BOECK “Dwaling in de ban van de precontractuele informatie- 

en onderzoeksplichten, RW 2001, 354. 
1188 K. BERNAUW, “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in J. ROGGE (ed.), De informatieplicht in 

verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 38; S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. 
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verbintenissenrecht.
1189

 In het WER wordt uitdrukkelijk de verhouding met andere 

rechtsbronnen vastgelegd.
1190

 Art. VI.1, §1 WER bepaalt namelijk dat Boek VI “voornamelijk 

de regeling beoogt van de marktpraktijken en de bescherming van de consument, 

onverminderd de bijzondere regels die hieromtrent zijn vastgesteld in bepaalde sectoren. Boek 

VI WER geldt dus onverminderd de bijzondere regels die in bepaalde sectoren zijn 

vastgelegd.
1191

 De parlementaire voorbereiding stelt in dit verband dat Boek VI WER als lex 

generalis op alle sectoren waar bijzondere regels gelden, cumulatief moet toegepast worden, 

tenzij er voor een bepaalde sector een lex specialis van toepassing is die afwijkt van de lex 

generalis of eraan tegengesteld is, in welk geval deze laatste voorrang krijgt.
1192

 De 

informatieplichten uit het verzekeringsrecht en het WER gelden dus cumulatief maar in geval 

van tegenstrijdigheid zullen deze uit het verzekeringsrecht voorrang krijgen. 

 

Onderafdeling 8.  Doeltreffendheid informatie –en transparantieplichten  

 

349. Informatieplichten zijn enerzijds doeltreffend wanneer zij effectief aanleiding geven 

tot een grotere bescherming voor de verzekeringnemer/verzekerde. Anderzijds wordt hier met 

doeltreffendheid bedoeld dat de informatieplichten de verzekeringnemer of verzekerde een 

beter inzicht verschaffen in hun contractvoorwaarden en hen dus de mogelijkheid bieden om 

zijn gedrag af te stemmen op basis van de informatie die hij verkregen heeft. In de literatuur 

wordt niet geheel onterecht de doeltreffendheid van bovenstaande informatieplichten in vraag 

gesteld. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende kritieken.  

In de eerste plaats wordt betwijfeld of alle informatie die de verzekerde ter 

beschikking wordt gesteld wel gelezen wordt.
1193

 Wanneer de verstrekte informatie niet 

gelezen wordt, zal de verzekeringnemer de betrokken informatie ook niet kunnen gebruiken 

om bijvoorbeeld bepaalde gedragskeuzes op te steunen. Uit mijn enquête is gebleken dat 

51,1% van de bevraagden aangeven hun autopolis geheel of gedeeltelijk gelezen te hebben. 

                                                           
1189 Zie ook: G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 500-501.  
1190 Zie ook: G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch recht 

(art. VI.2 WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch recht en de bescherming van de 

consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 92. 
1191 G. VANDENDRIESSCHE, “Marktpraktijken en consumentenbescherming in Boek VI van het wetboek economisch 

recht” in A. TALLON (ed.), Le nouveau code de droit économique, Brussel, Larcier, 2014, 176.  
1192 Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 3018/001, 19 en 21; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 2016.  
1193 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 485; O. BEN-SHAHAR en C. E. SCHNEIDER, “The failure of mandated 

disclosure”, University of Pennsylvania Law Review 2011,665. 
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39,6% deed dit bij het afsluiten van de polis.
1194

 37,7% gaf aan de algemene voorwaarden van 

de polis niet gelezen te hebben. 9,2% wist het niet meer. Een grote groep van 

verzekeringnemers kan dus moeilijk zijn gedrag laten afhangen van de informatie die in deze 

documenten wordt verstrekt. Het feit dat de verzekeringnemer evenwel de hem ter 

beschikking gestelde informatie niet leest zou eventueel te maken kunnen hebben met de 

wijze waarop de informatie wordt opgesteld. De verzekeraar dient de verzekeringnemer m.i. 

dan ook aan te zetten om de verstrekte informatie wel te lezen. Eenvoudig beschikbare, 

duidelijke en overzichtelijke informatie zal voor de verzekeringnemer aantrekkelijker zijn om 

te lezen dan moeilijk te vinden en onduidelijke informatie. Elke juridische term mijden in de 

algemene voorwaarden of deze allemaal uitleggen lijkt mij echter niet wenselijk. Het 

verstrekken van een bondig informatiedocument wel. De bezorgdheid dat de 

verzekeringnemer de informatie die de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon moet 

verstrekken toch niet leest, kan m.i. dan ook geen reden zijn om dan maar geen informatie ter 

beschikking te stellen.  

Ten tweede wordt ook opgeworpen dat wanneer de verzekeringnemer de informatie 

toch zou lezen, kan getwijfeld worden of hij de informatie ook effectief begrijpt.
1195

 Uit mijn 

enquête is inderdaad gebleken dat er geen significante correlatie bestaat tussen het (al dan niet 

volledig) lezen van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst en het 

correct beantwoorden van kennisvragen omtrent de algemene voorwaarden van de 

verzekeringspolis.
1196

 Het gebrek aan zulke correlatie kan mogelijks te wijten zijn aan het niet 

correct begrijpen van de contractbedingen door de verzekeringnemer. Of verzekeringnemers 

verzekeringsovereenkomsten begrijpen zal enerzijds afhangen van de leesbaarheid van de 

informatiedocumenten zelf en anderzijds van de leesvaardigheid
1197

 en financiële 

geletterdheid
1198

 van de verzekeringnemer. De leesbaarheid van de informatiedocumenten zou 

gewaarborgd moeten worden door de vele transparantieverplichtingen die in de wetgeving 

terug te vinden zijn.
1199

 Er is evenwel nog geen sluitend antwoord op de vraag hoe de termen 

                                                           
1194 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §1.  
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Measuring Financial Literacy”, Rand Corporation Warking Paper 2009.  
1199 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3.  
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duidelijk, nauwkeurig en begrijpelijk dienen ingevuld te worden. Indien de 

begrijpelijkheidsvereiste effectief betekent dat de polisvoorwaarden en alle overige informatie 

die door de verzekeraar/verzekeringnemer wordt verstrekt geen juridische jargon meer mogen 

bevatten, staat verzekeraars nog veel werk te wachten. Het opstellen van juridische sluitende 

teksten die begrepen kunnen worden door niet-juristen is geen sinecure.
1200

 Hoewel het 

opstellen van duidelijk gestructureerde en goed leesbare polisvoorwaarden dient 

aangemoedigd te worden, is het bannen van elk juridisch begrip hierin m.i. onmogelijk en ook 

niet wenselijk. In dit opzicht kan een kort en duidelijk informatiedocument omtrent de 

belangrijkste voorwaarden een oplossing vormen. Wat de financiële geletterdheid van 

consumenten betreft tonen studies omtrent het gedrag van consumenten aan dat in 

verschillende nationale financiële markten een grote groep van consumenten financiële 

geletterdheid ontbreekt.
1201

 Deze resultaten gaven aanleiding tot allerlei initiatieven omtrent 

financiële vorming.
1202

 

Verder wordt ook getwijfeld aan de capaciteit van de verzekeringnemer die de 

informatie gelezen, deze dan ook correct kan gebruiken in zijn voordeel of aanleiding zal 

geven tot gedragswijziging.
1203

 Gedragsstudies tonen namelijk dat de bekwaamheid van 

consumenten om rationele, geïnformeerde keuzes te maken gelimiteerd is.
1204

 In de literatuur 

wordt de rationele keuzetheorie dan ook aan heel wat kritiek onderworpen. Toch werd 

hierboven aangetoond dat instrumentele factoren nog steeds invloed blijken uit te oefenen op 

regelnaleving. Het bestaande empirisch onderzoek bevestigt wel dat deze instrumentele 

factoren op zich niet steeds voldoende zullen zijn om gedragsbeïnvloeding te bekomen.
1205

 Of 

het beschikken over correcte informatie ook werkelijk leidt tot gedragsverandering en of door 

de kennis van de contractvoorwaarden ook effectief meer voorzichtigheid wordt gecreëerd bij 
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myth of the empowered consumer. Lessons from financial literacy studies”, TISCO Working paper Series on Banking, 

Finance and Services 2012, 4; A. LUSARDI en O. MICHELL, “The Economic importance of Financial Literacy: Theory and 

Evidende”, Journal of Economic Literature 2014, 5-44; http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-

International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-Competencies.pdf;https://projectm-online.com/app/uploads/Allianz-

international-pensions-financial-literacy-2017-report.pdf; http://www.hypoconnect.be/sites/default/files/resultaten-
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1202 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 2. .  
1203 M. EUBEN, “Opinie van een verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, 
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verzekerden valt evenwel buiten de reikwijdte van dit proefschrift, evenals welke factoren er 

eventueel bijkomend vervuld dienen te worden om zulke gedragsbeïnvloeding te 

bewerkstelligen.  

De overvloed aan informatie vormt bijkomend mogelijks een belangrijke factor die 

enerzijds het lezen van informatiebronnen ontmoedigt en anderzijds het begrijpen van de 

verstrekte informatie tegenwerkt.
1206

 Consumenten zijn selectief in de hoeveelheid en aard 

van informatie die zij verwerven.
1207

 Dit blijkt ook uit de enquête waarin slechts 22,3% van de 

bevraagden aangeven dat zij de polis volledig hebben gelezen.
1208

 28,8% van de bevraagden 

maakte een selectie en las slechts een deel van de verzekeringspolis. De verschillende 

wettelijke informatieplichten zijn omvangrijk. Aangezien tal van informatie formeel dient 

overgemaakt te worden aan de verzekeringnemer, wordt deze geconfronteerd met erg lange 

formulieren die niet altijd even duidelijk gestructureerd zijn. In de literatuur wordt de 

overvloed aan informatie m.i. dan ook terecht bekritiseerd.
1209

 Uit onderzoek blijkt dat de 

kwaliteit van informatie effectieve besluitvorming bevordert, terwijl de kwantiteit van 

informatie deze effectiviteit vermindert. In zulke gevallen is er sprake van een ‘overload’ van 

informatie.
1210

 Om te vermijden dat de informatie moeilijk te begrijpen is voor 

verzekeringsconsumenten, zou men moeilijke termen kunnen uitleggen. Op die manier stoot 

men echter opnieuw aan tegen het probleem van de overvloed aan informatie.
1211

 Omwille 

van deze reden vormt het volledig vermijden van juridisch jargon in de polisvoorwaarden 

d.m.v. het omschrijven van deze begrippen m.i. dan ook geen oplossing voor 

informatietekorten.  

Tot slot wordt ook gewezen op de zware last voor verzekeraars om al deze 

informatieplichten na te leven. Door de versnippering van deze informatieplichten over 

verschillende wetgevingsbronnen is het voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen niet 

                                                           
1206 H. LATIN, “Good” Warnings, Bad Products and Cognitive Limitations”, UCLA L. Rev. 1994, 1211-1215. Zie inzake 
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Regulation”, Washington University Law Review 2003, 417-484. 
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671.  
1207 J. JACOBY, “Information Load and Decision Quality: Some Contested Issues”, Journal of Marketing Research 1977, 

569-573.  
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1209 K.L. KELLER en R. STAELIN, “Effects of Quality and Quantity of information on decision effectiveness”, Journal of 

Consumer Research 1987, 200-213; O. BEN-SHAHAR en C. E. SCHNEIDER, “The failure of mandated disclosure”, 

University of Pennsylvania Law Review 2011,687; S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 146. 
1210 K.L. KELLER en R. STAELIN, “Effects of Quality and Quantity of information on decision effectiveness”, Journal of 

Consumer Research 1987, 200-213. 
1211 O. BEN-SHAHAR en C. E. SCHNEIDER, “The failure of mandated disclosure”, University of Pennsylvania Law Review 

2011,713.  



280 

 

vanzelfsprekend om ‘het bos nog door de bomen te zien’.
1212

 Vooral de 

verzekeringsrechtelijke informatiebronnen zijn erg verscheiden en vele van de hierin vervatte 

informatieplichten overlappen elkaar. Het integreren van de IDD en de KB N1 en N2 in de 

Verzekeringswet 2014 zou dan ook een grote vereenvoudiging betekenen.
1213

 Verder zouden 

de kosten die gepaard gaan met het nakomen van informatieplichten doorgerekend worden 

aan de verzekeringnemer.
1214

 Deze kosten zijn hetzelfde voor grote of kleine ondernemers. Op 

die manier wordt het moeilijker voor kleine spelers om de markt te betreden, hetgeen 

competitie tegenwerkt.
1215

 Dergelijke gevolgen van informatieplichten zouden de 

bescherming van de verzekeringnemer net tegengaan. Wanneer bijkomend zou blijken dat 

informatieplichten niet doeltreffend zijn, is deze vaststelling nefast voor de bescherming van 

de verzekeringnemer.  

 

Onderafdeling 9. Besluit  

 

350. De vraag die centraal staat, is of de bestaande informatieplichten die de verzekeraar en 

de verzekeringstussenpersoon worden opgelegd, de verzekeringnemer/verzekerde ook 

effectief meer inzicht kunnen verschaffen omtrent de polisvoorwaarden met inbegrip van de 

preventie-instrumenten. Opdat dit inzicht bekomen kan worden, is vereist dat de 

verzekeringnemer de polisvoorwaarden verkrijgt, deze leest en effectief begrijpt. Uit het 

overzicht van het ruime spectrum aan informatieverplichtingen is gebleken dat slechts een 

beperkt aantal verplichtingen gericht zijn op het inlichten van de verzekeringnemer omtrent 

de preventie-instrumenten van de verzekeraar, dat de bestaande informatieplichten meestal 

enkel ten aanzien van de verzekeringnemer gelden en dat vooral de nadruk wordt gelegd op 

de informatieverstrekking via de algemene voorwaarden.  

Wat het bekomen van informatie omtrent de preventie-instrumenten betreft, worden in 

het verzekeringsrecht slechts weinig waarborgen voorzien. De verplichting om de 

verzekeringnemer in te lichten omtrent de segmentatiecriteria op grond van art. 44-45 

Verzekeringswet 2014 kunnen hem deels een inzicht geven in het feit dat de premie stijgt 

                                                           
1212 G. HEIRMAN, “Informatieplicht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 486; K. TERMONT, “Terwijl de verzekeringsjurist kreunt”, T. 

VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
1213 Zie geconsolideerd voorontwerp: https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-

04_idd_wet04-04-2014.pdf  
1214 O. BEN-SHAHAR en C. E. SCHNEIDER, “The failure of mandated disclosure”, University of Pennsylvania Law Review 

2011,736. 
1215 F. H. EASTERBROOK & D.R. FISCHEL, “Manditory Disclosure and the protection of investors”, VA. L. REV. 1984, 

671.  

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf


281 

 

naargelang het risico groter wordt. Nochtans wordt de duidelijke kennisoverdracht hiervan 

tegengegaan door het gebrek aan een preciseringsverplichting. Gezien het risico dat 

verzekeraars hun segmentatiecriteria evenwel zullen beperken wanneer dergelijke 

preciseringsverplichting zou worden opgelegd en dus het risico minder goed zouden 

afstemmen op de individuele verzekeringnemer, pleit ik er niet voor een 

preciseringsverplichting. De link tussen het risico en premie dient m.i. evenwel duidelijker in 

de verf gezet te worden. Verder kan ook het aftoetsen van de behoeften en verlangens van de 

verzekeringnemer, hem mogelijks een beperkt inzicht geven met betrekking tot de inhoud van 

de polis. Aangezien de wet echter enkel vereist dat de voorgestelde verzekeringspolis 

overeenstemt met de verlangens en behoeften van de verzekeringnemer en geen 

motiveringsplicht voorziet, wordt de verzekeringnemer op grond van deze informatieplicht 

niet noodzakelijk ingelicht omtrent de kenmerken van de dekking die ook preventie-

instrumenten kunnen bevatten. Enkel de verplichting op grond van art. 27, §3 WFT om de 

cliënt in te lichten omtrent de geldende dekkingen en voorwaarden en de verplichting op 

grond van art. 64, §2 Verzekeringswet 2014 om de dekkingsomvang in de overeenkomst op te 

nemen, hebben betrekking op informatie omtrent de preventie-instrumenten. Het feit dat 

bijkomend strenge vereisten worden opgelegd omtrent de vorm waarin deze informatie dient 

verstrekt te worden, draagt bij tot het effectief verkrijgen van de informatie door de 

verzekeringnemer. Ook het feit dat verschillende preventie-instrumenten van contractuele 

aard zijn, heeft tot gevolg dat zij voorbehouden moeten worden in de polis opdat de 

verzekeraar er zich op kan beroepen. De informatieplichten in het consumentenrecht zijn 

daarentegen meer gericht op het overbrengen van informatie omtrent de preventie-

instrumenten. Zo zal de verzekeringsconsument op grond van het consumentenrecht op de 

hoogte moeten worden gebracht van de voornaamste kenmerken van het verzekeringsproduct, 

de voorwaarden omtrent de opzegging en zijn rechten en plichten. 

Voor het bereiken van het preventiedoel, kan het daarnaast problematisch zijn dat de 

bestaande informatieplichten meestal enkel ten aanzien van de verzekeringnemer volbracht 

worden. Dit is logisch gezien de verzekeringnemer de contractspartij is van de verzekeraar en 

het voor de verzekeraar niet mogelijk is om alle verzekerden te bereiken. Om het 

preventiedoel evenwel te kunnen bereiken moeten verzekerden ook op de hoogte zijn van de 

preventie-instrumenten. Deze preventie-instrumenten hebben namelijk ook als doel het gedrag 

van de verzekerden te beïnvloeden die niet de verzekeringnemer zijn. Gezien de 

verzekeringnemer beter op de hoogte is wie de verzekerden zijn, is het m.i. aangewezen om 

hem een informatieverplichting op te leggen. Op die manier kan de informatie die 
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verzekeringnemer van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon verkrijgt, de verzekerden 

bereiken. Vanaf de omzetting van de IDD in deel 6 van de Verzekeringswet 2014 zal 

dergelijke verplichting bestaan voor de verzekeringnemer van een collectieve verzekering 

waarbij verzekerden geen keuze hebben om zich aan te sluiten. 

De zwakte van bovenstaande informatieplichten ligt in het feit dat deze voldaan 

kunnen worden door de loutere opname van de informatie in de verzekeringspolis. Dit 

garandeert evenwel niet de werkelijke kennisname door de verzekeringnemer. Het feit dat de 

verzekeringnemer de mogelijkheid heeft tot kennisname van de algemene voorwaarden en 

deze heeft aanvaard, betekent nog niet dat hij deze effectief leest en begrijpt. De 

verzekeringnemer is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het lezen van 

contractvoorwaarden die hij aanvaardt. Van de verzekeringnemer mag ook enige inspanning 

verwacht worden inzake informatieverwerving. Uit de enquête is evenwel gebleken dat een 

groot deel van de verzekeringnemers van de WAM-verzekering de algemene voorwaarden 

van de polis niet leest. De eigen verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer hieromtrent 

neemt m.i. evenwel niet weg dat van de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon mag verwacht 

worden dat hij inspanningen doet om de verzekeringnemer hiertoe aan te zetten. Dit kan 

bijvoorbeeld door de informatie zo leesbaar mogelijk voor te stellen. De wetgever heeft 

hiertoe ook in enkele waarborgen voorzien in de vorm van transparantievereisten. Zo dienen 

bijvoorbeeld op grond van art. 23, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014 de contractvoorwaarden in 

duidelijke en nauwkeurige bewoordingen worden opgesteld. Het lezen van de algemene 

voorwaarden is evenwel niet voldoende om een beter inzicht te verwerven in de 

polisvoorwaarden. Hiertoe moeten de polisvoorwaarden ook begrepen worden. Uit de enquête 

is gebleken dat het lezen van de WAM-polis niet leidt tot een betere kennis van de 

polisvoorwaarden bij de verzekeringnemers van deze verzekering. Dit zou mogelijk te wijten 

kunnen zijn aan een gebrek aan begrip van de polisvoorwaarden door deze 

verzekeringnemers. Dit kan evenwel niet met zekerheid gesteld worden gezien dit niet werd 

getest. De wetgever tracht de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden te waarborgen door tal 

van wettelijke informatieverplichtingen te verbinden aan een begrijpelijkheidsvereiste. Deze 

zou inhouden dat de contractvoorwaarden en de overige informatie van de 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon door een niet-jurist begrepen moet worden en dus vrij 

moet zijn van elk juridisch jargon. Het schrappen of omschrijven van elke juridische term in 

de algemene voorwaarden is m.i. evenwel niet wenselijk. Polisvoorwaarden moeten juridische 

sluitend blijven. Het is bovendien logisch dat verzekeraars zich bij het opstellen van de 

polisvoorwaarden zo nauw mogelijk aansluiten bij de tekst van de wet. Deze tekst van de wet 
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zal in vele gevallen ook niet begrijpelijk zijn voor niet-juristen. Wanneer men van 

verzekeraars verwacht om meer begrijpelijke algemene voorwaarden op te stellen, moet m.i. 

ook de wetgever werk maken van meer begrijpelijke wetteksten. De vereiste dat zowel 

wetteksten als algemene voorwaarden juridische sluitend moeten zijn, zal m.i. dergelijke 

evolutie evenwel verhinderen. Het feit dat vele verzekeringnemers de polisvoorwaarden niet 

lezen, doet m.i. evenwel geen afbreuk aan de verplichting van de verzekeraar om in de 

algemene voorwaarden volledige informatie op te nemen omtrent de verzekeringsdekking.  

 

351. Aan bovenstaande kritieken wordt m.i. in de eerste plaats het best tegemoetgekomen 

door het verstrekken van een bondig en begrijpelijk informatiedocument aan de 

verzekeringnemer met daarin de belangrijkste punten van het verzekeringscontract met 

inbegrip van de preventie-instrumenten, zoals dit voorzien is in art. 20 IDD. In het 

voorontwerp tot omzetting van deze richtlijn werd deze bepaling uit de richtlijn letterlijk 

overgenomen. De omzetting van deze richtlijn zou m.i. dan ook een grote verbetering kunnen 

betekenen op het vlak van informatieverstrekking aan verzekeringnemers.  

In de tweede plaats zou m.i. een toelichtingsplicht, die in de rechtspraak in bepaalde 

gevallen wordt opgelegd aan de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon, de begrijpelijkheid 

van de polis kunnen bevorderen. Zo werd reeds geoordeeld dat de verplichting om informatie 

te verstrekken omtrent de rechten en plichten van de contractspartijen op grond van art. VI.2, 

7° WER, kan inhouden dat de juridische draagwijdte van bepaalde bedingen wordt toegelicht. 

Ook werd op grond van het gemeen recht reeds meermaals beslist dat de 

verzekeraar/verzekeringstussenpersoon de aandacht dient te vestigen op bepaalde kenmerken 

van de dekking of de verzekeringnemer dient te waarschuwen omtrent bepaalde 

verplichtingen en de gevolgen bij niet-naleving. Het volledig formaliseren van de 

informatieplichten kan het gevaar inhouden dat de verzekeraar/ verzekeringstussenpersoon 

zich onthoudt van enige bijkomende toelichting. Het feit dat de rechtspraak in bepaalde 

omstandigheden een toelichtingsplicht oplegt, dient toegejuicht te worden. Deze 

toelichtingsplicht vormt evenwel geen algemene regel maar wordt opgelegd rekening 

houdend met de concrete omstandigheden in een bepaalde situatie, zoals de bekwaamheid van 

de verzekeringnemer, de vraag of hij al dan niet bijgestaan wordt door een specialist en de 

complexiteit van het verzekeringsproduct.  

Zowel het effect van het informatiedocument als van de toelichtingsplicht op de kennis 

van de verzekeringnemer omtrent de preventie-instrumenten, kan evenwel in vraag gesteld 

worden rekening houdend met de resultaten uit de enquête. Verzekeringnemers van de WAM-
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verzekering die aangaven dat zij ingelicht werden omtrent de belangrijkste punten van de 

algemene voorwaarden van hun autoverzekering, konden de vragen omtrent de kennis van de 

preventie-instrumenten in de autoverzekering niet beter beantwoorden dan respondenten die 

aangaven niet bijkomend ingelicht te zijn geweest. Dit resultaat doet twijfels rijzen omtrent de 

effectiviteit van bijkomende informatieverlening naast de overdacht van de algemene 

voorwaarden. Nochtans kan uit dit resultaat enkel afgeleid worden dat de bijkomende 

informatie die aan de respondenten verstrekt werd bij de contractsluiting, geen effect had op 

het kennisniveau inzake de preventie-instrumenten. Hieruit kan niet afgeleid worden dat het 

informatiedocument (dat op dit moment nog niet wordt verstrekt) niet zou leiden tot een 

betere kennis van de preventie-instrumenten. Daarenboven kan uit de vraagstelling niet 

achterhaald worden wat de respondenten beschouwen als ‘belangrijkste punten van de 

algemene voorwaarden’. Mogelijks werden de respondenten die ‘ja’ antwoorden op deze 

vraag niet bijkomend geïnformeerd over de preventie-instrumenten. Uit dit resultaat kan m.i. 

dus niet afgeleid worden dat het informatiedocument en bijkomende toelichting bij de 

polisvoorwaarden geen effect zouden kunnen hebben op het kennisniveau omtrent de 

preventie-instrumenten in de polis. Het omgekeerde werd echter evenmin bewezen.  

 

352. Wanneer men dus de kennis van verzekerden omtrent de hen aangeboden dekking en 

dus omtrent de preventie-instrumenten wil vergroten, hebben m.i. het informatiedocument 

gecombineerd met een toelichting, de grootste slaagkans. (Aansprakelijkheids)verzekeraars 

zullen vanaf de omzetting van de IDD richtlijn wettelijk verplicht worden zulk 

informatiedocument te overhandigen. Het blijft m.i. evenwel aangeraden om vanuit de 

verzekeringssector te blijven inzetten op de toelichtingsplicht. Dit neemt evenwel niet weg dat 

het opstellen van dergelijk informatiedocument geen sinecure is. Verder is een verplichting 

om zulk document te verstekken mogelijks niet wenselijk bij verzekeringscontracten die 

betrekking hebben op grote risico’s of die gesloten worden met professionele cliënten.  

AFDELING 2. ANDERE INITIATIEVEN OM KENNIS VAN VERZEKERDEN TE 

VERGROTEN  

 

353. Naast de informatie- en transparantieplichten die opgelegd worden aan verzekeraars en 

verzekeringstussenpersonen, nemen ook andere actoren initiatieven om de kennis van 

verzekerden inzake verzekeringen te bevorderen. De resultaten van de studies naar financiële 
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geletterdheid bracht de OESO
1216

 en de Europese Commissie
1217

 ertoe te wijzen op het belang 

van financiële educatie. De OESO besloot dat het niveau van financiële geletterdheid kan 

verhogen door op voldoende jonge leeftijd te starten met financiële educatie, en dat idealiter 

op school. De OESO vraagt daarom aan overheidsinstanties om de financiële weerbaarheid, 

langetermijnplanning inzake financiën, financiële vaardigheden en gedrag van volwassen,…te 

verhogen door doeltreffende en krachtige financiële educatie aan (toekomstige) consumenten 

aan te reiken. In dit kader werd door de FSMA reeds op 31 januari 2013 een programma voor 

financiële educatie gelanceerd, namelijk Wikifin.be.
1218

 Om de burger meer financieel 

geletterd te maken heeft Wikifin.be een programma met 3 pijlers uitgebouwd. De eerste pijler 

betreft de portaalsite www.wikifin.be met neutrale, betrouwbare en praktische informatie over 

geldzaken.
1219

 Deze informatie wordt verstrekt aan de hand van verschillende 

levensmomenten en thema’s. Eén van deze thema’s is ‘verzekeren’. Binnen dit thema worden 

zowel verschillende sleutelvragen behandeld omtrent verzekeringen alsook een breeds 

spectrum aan informatie verstrekt omtrent specifieke verzekeringscontracten. De tweede pijler 

van Wikifin.be betreft financiële vorming via het onderwijs. Wikifin.be draagt, in 

samenwerking met de autoriteiten bevoegd voor onderwijs, bij tot de sensibilisering van de 

onderwijsnetten om financiële educatie een plaats te geven op school. Op het online platform 

is veel en divers gratis materiaal en lessuggesties beschikbaar. Hiertoe werd ook het portaal 

Wikifin@School ontwikkeld.
1220

 Binnen deze pijler werd bijkomend ook een Wikifin-

Leerstoel Financiële geletterdheid opgericht met als doel de financiële geletterdheid in België 

onder de loep te nemen. De derde pijler richt zich op het bevorderen van de samenwerking 

met diverse overheids- en non-profitorganisaties rond financiële educatie. 

Uitgebreide informatie omtrent verzekeringen kan verder ook teruggevonden worden 

op de website ABCverzekeringen.be. ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia, de 

Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote 

publiek informeren over risico's en verzekeringen. De informatie op deze website wil 

duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel.
1221

 De website bevat in de eerste 

plaats een ruim aanbod aan informatie per type verzekeringscontract gekoppeld aan bepaalde 

thema’s zoals bijvoorbeeld mobiliteit en vakantie. Naast informatie in de vorm van tekst 
                                                           
1216 http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-

Competencies.pdf  
1217 http://eur-lex.EURpa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0808&from=NL  
1218 https://www.fsma.be/nl/news/oeso-onderzoek-belgen-scoren-gemiddeld-op-financiele-geletterdheid  
1219 www.wikifin.be  
1220 https://www.fsma.be/nl/news/financiele-vorming-doet-haar-intrede-de-nederlandstalige-scholen-0; 

https://www.fsma.be/nl/news/de-eerste-stap-voor-financiele-vorming-de-franstalige-scholen-gezet-0; 

https://www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school.  
1221 http://www.abcverzekering.be/  

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-Competencies.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-Competencies.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0808&from=NL
https://www.fsma.be/nl/news/oeso-onderzoek-belgen-scoren-gemiddeld-op-financiele-geletterdheid
http://www.wikifin.be/
https://www.fsma.be/nl/news/financiele-vorming-doet-haar-intrede-de-nederlandstalige-scholen-0
https://www.fsma.be/nl/news/de-eerste-stap-voor-financiele-vorming-de-franstalige-scholen-gezet-0
https://www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school
http://www.abcverzekering.be/
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wordt ook gebruik gemaakt van video’s. Verder wordt gewerkt met checklists gekoppeld een 

bepaalde levensmomenten of bepaalde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld samenwonen of een 

onderneming starten. Deze checklists bestaan uit een reeks reflexen die van belang zijn op het 

vlak van verzekeringen. Na het doornemen van de informatie kan de bezoeker deelnemen aan 

een quiz. Tot slot kunnen op de website brochures gedownload worden met betrekking tot 

bepaalde typen verzekeringscontracten.  

AFDELING 3. BESLUIT  

 

354. Rekening houdend met het nadelige effect dat sanctionerende preventie-instrumenten 

hebben op de bescherming van de verzekerde, werd een aanzet gegeven in het onderzoek naar 

de doeltreffendheid van preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden. In dit onderzoek 

worden preventie-instrumenten geacht doeltreffend te zijn wanneer ze “de verzekerde effectief 

aanzetten zijn gedrag hierop af te stemmen”, of anders gezegd “wanneer ze een (bijkomend) 

motief vormen voor de verzekerde om een concrete verplichting na te leven of zich in het 

algemeen zorgvuldig of schade-vermijdend te gedragen”. Het was niet de bedoeling om in dit 

deel een sluitend antwoord te bieden op de vraag of de preventie-instrumenten die de 

verzekeraar hanteert doeltreffend zijn en er dus effectief toe leiden dat verzekerden 

preventiemaatregelen zullen nemen of zich algemeen voorzichtiger zullen opstellen. Wel 

werd een eerste aanzet gegeven tot het beantwoorden van deze vraag. Deze aanzet werd 

gegeven door het onderzoeken van de kennis van deze preventie-instrumenten bij de 

verzekerde. Met kennis van het preventie-instrument wordt de kennis bij de verzekerde van de 

sancties, en beloningen die de verzekeraar/wetgever hecht aan de (niet-)nakoming van 

concrete verplichtingen/verboden en de kennis van de nadelige gevolgen (beloningen) die de 

verzekeraar/wetgever hecht aan het zich (niet)voordoen van een schadegeval, bedoeld.  

 In de eerste plaats werd het belang aangetoond van de kennis van deze preventie-

instrumenten bij de verzekerde voor de mogelijkheid dat deze preventie-instrumenten 

doeltreffendheid kunnen zijn. Zo werd vastgesteld dat kennis van deze preventie-instrumenten 

noodzakelijk is opdat deze een meerwaarde kunnen bieden op het vlak van preventie en dus 

een (bijkomend) motief kunnen vormen om een bepaalde verplichting na te leven of zich 

algemeen zorgvuldig en voorzichtig te gedragen. Dit volgt uit de instrumentele aanpak van de 

wetgever en verzekeraars bij het formuleren van deze preventie-instrumenten. Om het belang 

van de kennis van preventie-instrumenten in het kader van dit onderzoek aan te tonen, werd 

ook nagegaan of preventie-instrumenten, zelfs wanneer ze gekend zijn bij de verzekerde, het 
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gedrag van verzekerden kunnen beïnvloeden. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou het 

onderzoek naar de kennis ervan namelijk weinig meerwaarde bieden. Uit het onderzoek naar 

de beïnvloedingsfactoren op nalevingsgedrag is gebleken dat zowel instrumentele als 

normatieve als sociale factoren van belang zijn om nalevingsgedrag te voorspellen. Deze 

studies bevestigen wel dat instrumentele factoren, zoals bijvoorbeeld het afschrikkingseffect, 

vaak niet voldoende zullen zijn om gedragsverandering te bekomen. Toch kan niet besloten 

worden dat zelfs met kennis van de preventie-instrumenten, deze nooit preventief zouden 

kunnen werken. Hiermee wordt het belang naar kennis van de preventie-instrumenten 

voldoende aangetoond.  

 Vervolgens werd het onderzoek naar de kennis bij verzekerden van de preventie-

instrumenten ingezet. Hiertoe werd enerzijds een literatuurstudie gevoerd van het bestaande 

empirisch onderzoek naar de kennis van de wet in het algemeen en van verzekeringen in het 

bijzonder. Hieruit bleek de kennis van de wet ondermaats te zijn, zowel in oude als recentere 

studies. De resultaten verschilden significant naar gelang geslacht, leeftijd, opleidingsgraad, 

professionele status, rechtsdomein en eigen ingeschatte kennis. Mannen, jongeren en hoger 

opgeleiden behaalden steeds betere resultaten. Ook de financiële kennis en kennis inzake 

verzekeringen bleken ondermaats. Hoewel België gemiddeld scoort tegenover andere landen 

op het vlak van financiële geletterdheid, blijft een groot deel van de bevolking over een 

ondermaatse financiële kennis beschikken. Ook hier deden mannen het beter dan vrouwen, 

hoger opgeleiden het beter dan laag opgeleiden en bleek de eigen ingeschatte kennis een 

goede voorspeller voor de werkelijke kennis. Anders dan bij de studies omtrent de kennis van 

wet deden jongeren het hier minder goed dan ouderen. Naast de literatuurstudie werd 

anderzijds een eigen enquête uitgevoerd naar de kennis bij verzekeringnemers van de 

polisvoorwaarden van hun BA autoverzekering. De resultaten gaven aan dat een reeks 

preventie-instrumenten slechts bij een minderheid van de verzekeringnemers van dit type 

verzekering bekend zijn. Het betreft het verzekeringsplafond, het geheel of gedeeltelijk verval 

van recht bij niet-naleving van de schadebeperkingsplicht, de dekking van de reddingskosten, 

opzeg na schadegeval en de gevolgen die de verzekeraar kan hechten aan een geval van 

risicoverzwaring of risicovermindering. De meest relevante variabelen waren geslacht, 

voorgaande kennis door beroep of opleiding en ervaring met schadegevallen. Wanneer 

verzekeringnemers geen kennis hebben van een bepaald preventie-instrument, kan dit 

preventie-instrument geen meerwaarde bieden op het vlak van preventie. Het preventie-

argument om de bescherming van de verzekerde in te perken blijft dus niet overeind wat deze 

preventie-instrumenten betreft. In Deel IV van dit proefschrift waar het effect van deze 
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preventie-instrumenten op de bescherming van de verzekerde wordt onderzocht, zal worden 

teruggekoppeld naar de resultaten van de enquête.  

 Tot slot werd een overzicht gegeven van de informatie- en transparantieplichten die 

rusten op de verzekeraar en/of de verzekeringstussenpersoon en van andere initiatieven om de 

kennis van verzekeringnemers/verzekerden of de bevolking inzake zijn verzekeringspolis of 

verzekeringen te bevorderen. Deze plichten en initiatieven werden getoetst aan de 

bevindingen uit de enquête. In de enquête werden namelijk ook vragen gesteld m.b.t. de 

informatieverstrekking van en de informatieverwerving door de verzekeringnemers van de 

BA autoverzekering en werd gezocht naar verbanden tussen het beantwoorden van deze 

vragen en het beantwoorden van de kennisvragen. Uit het overzicht van informatieplichten is 

gebleken dat deze ten eerste slechts beperkt betrekking hebben op de overdacht van kennis 

inzake de preventie-instrumenten. Ten tweede gelden de meeste bestaande informtieplichten 

enkel ten aanzien van de verzekeringnemer. Ten derde wordt vooral de nadruk gelegd op 

informatieverstrekking via de algemene voorwaarden. Uit de enquête is evenwel gebleken dat 

slechts ongeveer de helft van de verzekeringnemers van de BA autoverzekering de algemene 

voorwaarden gelezen heeft. Bovendien kon er geen positieve correlatie gevonden worden 

tussen het lezen van de polis en het correct beantwoorden van de kennisvragen over de 

preventie-instrumenten. Dit heeft als gevolg dat informatieplichten die de focus leggen op de 

informatieverstrekking via de algemene voorwaarden, hun informatiedoel niet bereiken. Of 

transparantievereisten met inbegrip van een begrijpelijkheidseis omtrent de algemene 

voorwaarden soelaas kunnen bieden, werd niet onderzocht. Het schrappen of omschrijven van 

elke juridische term in de algemene voorwaarden is m.i. evenwel niet wenselijk. 

Informatieplichten die niet volbracht worden via de algemene voorwaarden lijken op het 

eerste zicht meer kans te hebben om hun informatiedoel te bereiken. In dit verband werd 

gewezen op het verstrekken van een informatiedocument aan de verzekeringnemer waarin de 

belangrijkste punten van de dekking bondig en begrijpelijk worden opgesomd en op de 

toelichtingsplicht die in de rechtspraak in bepaalde gevallen gegrond wordt op het gemeen 

recht. Problematisch is evenwel dat de respondenten van de enquête die aangaven gewezen te 

zijn op de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden door hun verzekeraar of 

verzekeringstussenpersoon, de kennisvragen over de preventie-instrumenten niet beter konden 

beantwoorden dan respondenten die aangaven hier niet op gewezen te zijn. Toch kan uit dit 

resultaat kan m.i. niet afgeleid worden dat het informatiedocument en bijkomende toelichting 

bij de polisvoorwaarden geen effect zouden kunnen hebben op het kennisniveau omtrent de 

preventie-instrumenten in de polis. Het is namelijk niet duidelijk wat de respondenten onder 
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‘belangrijkste punten’ begrepen hebben. Of de informatie- en transparantieplichten en de 

andere initiatieven om de kennis van de verzekerde omtrent de verzekeringspolis te 

bevorderen, tot gevolg hebben dat verzekerden hun gedrag zullen afstemmen op deze kennis 

werd niet onderzocht. Hetzelfde geldt voor de vraag of het verbeteren van de kennis 

hieromtrent zou leiden tot zorgvuldiger gedrag van verzekerden. Deze vragen vallen buiten de 

reikwijdte van mijn onderzoeksvraag en dus van mijn proefschrift.  
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DEEL IV: EFFECT VAN PREVENTIE-INSTRUMENTEN OP DE 

BESCHERMING VAN DE VERZEKERDE  

 

HOOFDSTUK I. BESCHERMING VAN DE VERZEKERDE ALS DOELSTELLING 

VAN DE WETGEVER: EVOLUTIE  

 

AFDELING 1. WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN VAN 1874
1222

 

(HIERNA: VERZEKERINGSWET 1874) 

 

355. De Wet van 1874 was in de tijd van zijn totstandkoming één van de meest moderne 

verzekeringswetten van zijn soort. Ze heeft in verschillende landen als voorbeeld gediend 

voor hun latere verzekeringswetgeving.
1223

 De Verzekeringswet 1874 werd gekenmerkt door 

een grote flexibiliteit. Het was een zeer summiere wetgeving die bestond uit 43 artikelen. 

Bovendien hadden de partijen de mogelijkheid om, tegen de bepalingen van de wet in, de 

nodige aanpassingen en verfijningen aan te brengen in hun contractuele relatie. De wet had 

namelijk een hoofdzakelijk aanvullend karakter.
1224

 Deze soepele wetgeving paste perfect in 

de liberale tijdsgeest van de 19
de

 eeuw. Aan de bescherming van de verzekerde werd 

nauwelijks aandacht besteed.
1225

 Opvallend is ook dat er geen aandacht werd geschonken aan 

aansprakelijkheidsverzekeringen in deze wet.
1226

 In de loop van de twintigste eeuw kwam de 

wet echter in conflict met het groeiend besef van de nood aan een grotere 

consumentenbescherming.
1227

  

 

AFDELING 2. WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST VAN 1992 

(HIERNA: WET LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST) 

 

356. In de Memorie van toelichting van de Wet Landverzekeringsovereenkomst werd 

aangegeven dat de wet van 1874 verouderd was en niet meer tegemoet kwam aan de noden 

van de tijd. Ten eerste bood de wet aan de verzekerde geen voldoende bescherming tegen de 

gevaren van de contractvrijheid. Daar de verzekeringsovereenkomst vaak een 

                                                           
1222 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, BS 14 juni 1874. 
1223 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XIII.  
1224 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Betekenis, toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 10. 
1225 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 62.  
1226 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 6.  
1227 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XIV. 
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toetredingsovereenkomst is, kan ze bepalingen bevatten die door de verzekeraar zijn opgelegd 

en hem overdreven rechten toekennen. Ten tweede hield ze geen rekening met de 

ontwikkelingen van de jaren negentig in het verzekeringsrecht. De oude wet had vooral 

betrekking op verzekeringen strekkende tot vergoeding van schade, zoals de brandverzekering 

en andere schadeverzekeringen. Slechts enkele artikelen waren gewijd aan de 

levensverzekering en andere persoonsverzekeringen en het gebied van de 

aansprakelijkheidsverzekeringen zelf niet werd aangeraakt.
1228

  

 

357. Zoals gezegd, ontstond er in de twintigste eeuw een groeiend besef van de nood aan 

consumentenbescherming. In de contractuele relatie tussen verzekerde en verzekeraar komt de 

nood aan consumentenbescherming bij uitstek naar voren gezien de bijzondere aard van de 

verzekering. De verzekeraar wordt vaak aanzien als als meest machtige en kundige partij die 

de contractvoorwaarden eenzijdig opdringt.
1229

 Het voorkomen van een aantal misbruiken op 

dit vlak in de verzekeringssector is mede de aanleiding geweest om te pleiten voor een meer 

consumentgerichte aanpak van het verzekeringsrecht, meer gericht op het herstellen van het 

evenwicht tussen de partijen, desnoods ten koste van de flexibiliteit.
1230

 Vanuit dit nieuwe 

objectief voorzag de Wet Landverzekeringsovereenkomst een uitgebreide regeling van 149 

artikelen die de rechten en plichten van de partijen op gedetailleerde wijze voorschreef. De 

wet beperkte de contractuele vrijheid ter bescherming van de verzekerde.
1231

 Diverse 

doctrinair, jurisprudentieel en contractueel gegroeide partijken werden vastgelegd. De wet 

consolideerde dus deels de verworvenheden van rechtspraak, rechtsleer en polispraktijk.
1232

  

De wetgever is er dus vanuit gegaan dat verzekeringsovereenkomsten steeds worden 

opgesteld door verzekeraars, zonder inspraak van de verzekerde. In de realiteit hebben 

makelaars en verzekeringnemers die zich in een sterke positie bevinden evenwel inspraak in 

de inhoud van het verzekeringscontract. Ondanks het feit dat de verzekeringsovereenkomst in 

zulk geval geen toetredingscontract betreft, zal de wettelijke beschermingsregeling toch van 

toepassing zijn. Zo dient erop gewezen te worden dat de wetgever zelden een onderscheid 

maakt naargelang de verzekeringsovereenkomst wordt gesloten met een consument of een 

niet-consument. 
                                                           
1228 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586, 1; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 6. 
1229 Zie ook hieromtrent Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 3.  
1230 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XIV. 
1231 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Betekenis, toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 11. 
1232 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XVI.  
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358. Nog geen twee jaar na de goedkeuring werd de Wet Landverzekeringsovereenkomst 

gewijzigd door de Wet van 16 maart 1994.
1233

 In de praktijk bleek namelijk dat de 

doorgedreven consumentenbescherming van de Wet Landverzekeringsovereenkomst in 

bepaalde gevallen een omgekeerd effect had, aangezien zij ertoe leidde dat potentiële 

verzekerden voor bepaalde risico’s niet langer verzekeringsdekking konden vinden. Het 

waren echter hoofdzakelijk de verzekeraars zelf die op een wijziging aandrongen.
1234

 

Uiteindelijk achtte het federale parlement het wenselijk om een aanpassing door te voeren, 

ook uit bekommernis om mogelijk nieuwe concurrentie-onevenwichten tussen Belgische 

verzekeraars enerzijds en verzekeraars van andere EU-lidstaten anderzijds te vermijden.
1235

 

De wijzigingen hadden o.m. betrekking op de duur van de verzekeringsovereenkomst, de 

opzegging na schadegeval, arbitrage, de reddingskosten, het toepassingsgebied van 

aansprakelijkheidsverzekeringen, de verplichtingen van de aansprakelijkheidsverzekeraar na 

het einde van de overeenkomst en de regels m.b.t. de betaling van insteresten en kosten boven 

de hoofdsom in aansprakelijkheidsverzekeringen.
1236

 

 

AFDELING 3. WET BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN VAN 2014 (HIERNA: 

VERZEKERINGSWET 2014)  

 

Onderafdeling 1.  Doel  

 

359. Op 13 februari 2014 werd een wetsontwerp betreffende de verzekeringen ingediend in 

de Kamer. Volgens de Memorie van toelichting had het de volgende viervoudige 

achtergrond.
1237

 Ten eerste diende de (consumentgerichte) bepalingen van de richtlijn 

2009/138/EG van het Europese Parlement en de Raad en 25 november 2009 betreffende de 

toegang tot een uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency II 

Richtlijn) verplicht worden geïmplementeerd. In de tweede plaats wees men op het belang 

van de vereenvoudiging van de bestaande wetgeving inzake de bescherming van de 

verzekeringsverbruiker door codificatie van de relevante bepalingen in één wet. Vervolgens 

                                                           
1233 Wet van 16 maart 1994 houdende wijziging van sommige bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst, BS 4 mei 1994. 
1234 M. FONTAINE, “La loi du 25 juin 1992 a 20 ans” in B. DUBUISSON en V. CALLEWAERT (eds.), La loi sur le 

contrat d’assurance terrestre. Bilan et persepctives après 20 années d’application, Brussel, Bruylant, 2012, 9. 
1235 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XIII.  
1236 Zie hierover: P. COLLE, “Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving”, RW 1995-96, 1361.  
1237 Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3361/1, 3.  
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was er volgens de indiener ook een noodzaak tot verduidelijking van de bestaande 

bevoegdheidsverdeling tussen de Nationale Bank en de FSMA. Tot slot werd er gewezen op 

de wens tot uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsverbruiker op enkele 

specifieke domeinen, zoals bij de algemene informatieverplichtingen, de organisatie van 

winstdeling en de segmentatie waar met name de transparantie dient te worden vergroot, de 

voorwaarden waaronder verzekeringsuitkeringen in bepaalde gevallen mogen worden 

verbonden aan bellegingsfondsen, en de bevoegdheden van de toezichthouder.  

Het wetsontwerp was er volgens de Memorie van Toelichting hoofzakelijk op gericht 

de bestaande verzekeringswetgeving met een algemene strekking, zowel wat betreft de 

normatieve bepalingen, als wat betreft de bepalingen in verband met het toezicht, in het 

belang van de verzekeringsverbruiker te verduidelijken door de verschillende bestaande 

wetten samen te brengen in één wet ter bescherming van de verzekeringnemer, de verzekerde, 

de begunstigde en de derden die belang hebben bij de uitvoering van 

verzekeringsovereenkomsten.
1238

 Deze codificatie diende de leesbaarheid van het bestaande 

wettelijke kader, en hiermee samenhangend, de bescherming van de verzekeringsverbruiker, 

te verhogen. Het doel om de rechten te beschermen van verzekeringnemers, verzekerden, 

begunstigden en derden die belang hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst 

komt ook duidelijk tot uiting in art. 3 Verzekeringswet 2014. Het wetontwerp werd zowel in 

Kamer als Senaat aangenomen en op 30 april 2014 werd de wet gepubliceerd in het 

Staatsblad.
1239

  

 

Onderafdeling 2.  Inhoud en wijzingen 

 

360. De Verzekeringswet 2014 omvat negen delen. Deel 1 omvat de algemene bepalingen 

(art. 1-6). Deel 2 behandelt de bepalingen m.b.t. de bedrijfsvoering (art. 7-20). Deel 3 legt de 

regels vast inzake het aanbieden en sluiten van verzekeringsovereenkomsten met de klemtoon 

op informatie, publiciteit, tarifering, segmentatie en winstdeling (art. 21-53). Deel 4 herneemt 

bijna volledig de wet op de landverzekeringsovereenkomst (art. 54-224). Deel 5 omvat de 

regels voor de verzekeringsovereenkomsten andere dan de landverzekeringsovereenkomst 

bedoeld in deel 4 (art. 225-256). Deel 6 schrijft de bepalingen voor inzake 

                                                           
1238 Wetsontwerp van 13 februari 2014 betreffende de verzekeringen, Parl. St. Kamer 2013-14, 53K3361, 4-5. Zie ook: G. 

JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 8.  
1239 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 30 april 2014.  
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verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen (art. 257-279). Deel 7 behandelt de 

organisatie van het toezicht (art. 280-303). Deel 8 omvat de strafbepalingen (art. 304-310). 

 

361. De Verzekeringswet 2014 onderging in 2015 reeds een eerste wijziging. Meer bepaald 

heeft de wijzigingswet van 26 oktober 2015
1240

 een aantal bepalingen gewijzigd, hoewel deze 

wet vnl. betrekking heeft op artikelen van het Wetboek van Economisch Recht. In de 

Verzekeringswet 2014 werden bv. een aantal bepalingen over verzekeringsbemiddeling 

aangepast. Ook de wet van 29 juni 2016 wijzigde een aantal bepalingen van de 

Verzekeringswet 2014.
1241

 Tot slot staat een wijziging van de deel 6 Verzekeringswet 2014 

gepland voor 1 juli 2017, met inwerkingtreding op 1 oktober 2018. Hiermee zal de MiFID en 

IDD reglementering gïnplementeerd worden in deze wet.
1242

  

 

Onderafdeling 3. Kritiek  

 

362. We moeten vaststellen dat de wetgever echter geen rekening heeft gehouden met de 

kritiek op het wetontwerp ‘FSMA Wet Verzekeringen’, die enerzijds door de Commissie voor 

verzekeringen en anderzijds door verschillende professoren verzekeringsrecht werden geuit. 

Zo gaf de Commissie voor verzekeringen in haar advies van 20 september 2013
1243

 onder 

meer aan dat het ontwerp FSMA geen codificatie noch coördinatie is maar enkel het 

bijeenvoegen van sommige wetteksten met betrekking tot verzekeringstoezicht en 

verzekeringscontractenrecht, de samengebrachte teksten onvolledig zijn en er onzekerheid 

heerst of de doelgroep enkel de consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht dan 

wel de verzekeringsverbruiker in algemene zin betreft. Deze situatie schepte volgens de 

Commissie meer onduidelijkheid en onzekerheid. De wetgever maakt inderdaad opnieuw 

zelden een onderscheid tussen consumenten en niet-consumenten. De meeste 

beschermingsbepalingen zijn dus van toepassing op elke verzekeringsverbruiker. Gelet op het 

feit dat bepaalde verzekeringsovereenkomst wel het resultaat zijn van onderhandelingen, kan 

de vraag gesteld worden of dit wenselijk is. M.i. zou de wetgever hier toch meer rekening mee 

moeten houden, door bijvoorbeeld minstens, vaker dan momenteel het geval is, de 

bescherming uit te sluiten voor grote risico’s. Verder meende de Commissie dat ook het louter 

                                                           
1240 Wet 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere 

wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015. 
1241 Wet 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 6 juli 2016. 
1242 https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf   
1243 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over het ontwerp “FSMA Wet Verzekeringen”, Brussel 20 september 

2013.  

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/consultaties/2017-07-04_idd_wet04-04-2014.pdf
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overnemen van bepalingen inzake verzekeringscontracten in een wet die hoofdzakelijk 

gedragsregels en informatieverplichtingen voor de verzekeringsondernemingen en 

verzekeringstussenpersonen uitwerkt verwarring schept. Ook het feit dat de geldende 

bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst louter werden overgenomen zonder 

aandacht voor de voorstellen tot aanpassing in wetenschappelijke publicaties en in adviezen 

van de Commissie verzekeringen werd met klem bekritiseerd. Tot slot betreurde de 

Commissie het gebrek aan tijd en ruimte dat geboden werd voor consultatie van de 

verschillende belangengroepen en voor een grondige analyse van het ontwerp.  

Daarnaast uitten dertien professoren van verschillende universiteiten in een open brief 

hun gelijklopende bezorgdheden over zowel de inhoud als de vorm van het wetsontwerp.
1244

 

Enerzijds meenden zij dat op geen enkele wijze kon gerechtvaardigd worden dat, in eenzelfde 

wetgevende tekst, bepalingen worden samengebracht met betrekking tot de controle van 

verzekeringsondernemingen en met betrekking tot de rechten en plichten van de partijen bij 

het verzekeringscontract. Deze bepalingen kennen elk immers een finaliteit die sterk 

verschillend is en ze hebben hun eigen sancties en kenmerken. Anderzijds vroegen de 

academici zich af hoe de incorporatie van de wetgeving inzake de 

landverzekeringsovereenkomst in een wet van meer dan 360 artikelen een meerwaarde zou 

vormen op het vlak van transparantie voor de consument. Verder werd er ook de vraag gesteld 

waarom niet de wetten en koninklijke besluiten zijn opgenomen die de verzekeringstakken 

reglementeren die de overgrote meerderheid van de consumenten aanbelangen (BA auto, 

rechtsbijstand, levensverzekering, enz.), als het de bedoeling was om een echt wetboek 

verzekeringen te maken. En tenslotte ervoeren de verzekeringsspecialisten, zoals de 

Commissie voor verzekeringen, dit als een gemiste kans om de wijzigingen en verbeteringen 

aan de landverzekeringsovereenkomst aan te brengen, die door de rechtsleer werden 

voorgesteld ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van deze wet.  

Ondanks deze kritiek bleef ook het ontwerp van 18 februari 2014 vasthouden aan de 

codificatie van de verschillende wetten, waaronder de minimaal gewijzigde Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst, in één wet.  

 

                                                           
1244 http://m.tijd.be/9424094.art?sid=45180570  

http://m.tijd.be/9424094.art?sid=45180570
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HOOFDSTUK II. ALGEMENE BESCHERMINGSBEPALINGEN DIE INVLOED 

UITOEFENEN OP DE VRIJE TOEPASSING VAN PREVENTIE-INSTRUMENTEN 

DOOR VERZEKERAARS 

AFDELING 1. DWINGEND KARAKTER VAN DEEL 4 VERZEKERINGSWET 

2014: ART. 56 VERZEKERINGSWET 2014 

 

Onderafdeling 1.  Geschiedenis 

 

363. Zoals gezegd, liet de Verzekeringswet 1874 de verzekeraar een zeer grote actievrijheid 

en had deze hoofdzakelijk een aanvullend karakter.
1245

 Enkele artikelen van deze wet werden 

geacht van openbare orde te zijn. Het ging om art. 1 (het winstverbod in de 

schadeverzekering), art. 4 (het verzekerbaar belang), art. 16 (de onverzekerbaarheid van opzet 

en grove fout) en art. 17 (de schadebeperkingsplicht en –voorkomingsplicht). Voor het 

overige was de wet suppletief, hetgeen betekende dat de contractspartijen bij uitdrukkelijke 

bepaling in hun overeenkomst konden afwijken van de wettelijke regeling.  

 

364. Het hoofddoel van de Wet Landverzekeringsovereenkomst was het beschermen van de 

verzekeringnemer of de verzekerde
1246

 tegen de misbruiken die onder invloed van de oude 

Verzekeringswet 1874, die de vrijheid van de contractuele relatie vooropstelde, 

ontstonden.
1247

 Om die reden heeft de wetgever de Wet Landverzekeringsovereenkomst een 

duidelijk dwingend karakter gegeven.
1248

 Bij de besprekingen tijdens de redactie van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst werd art. 3 (huidig art. 56 Verzekeringswet 2014) zelfs wel 

eens het scharnierpunt van het ontwerp genoemd.
1249

  

 

365. Men mag anderzijds niet vergeten dat één van de doelstellingen van de wet van 16 

maart 1994, die de wet van 25 juni 1992 gewijzigd heeft, er juist in bestond dat dwingende 

karakter af te zwakken in het belang van verzekerden die anders het gevaar liepen geen 

                                                           
1245 Zie Deel IV, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
1246 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586, 1. 
1247 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 110-111.  
1248 http://www.assuralia.be/fileadmin/content/documents/publicaties/Land_verzekering_Wetgeving.pdf  
1249 Senaat, buitengewone zitting 1991-92, Ontwerp van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, verslag namens de 

commissie voor de economische aangelegenheden uitgebracht door de heer MONSET, 306-2, 4; F. PONET, P. RUBENS en 

W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktisch commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Deurne, Intersentia, 

1993, 25.  

http://www.assuralia.be/fileadmin/content/documents/publicaties/Land_verzekering_Wetgeving.pdf
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dekking meer te vinden. Zo voerde de wet bijvoorbeeld enkele mogelijkheden in voor de 

Koning om risico’s te bepalen waarvoor een bepaalde dwingende bepaling niet zou gelden.
1250

  

 

366. In Deel 4 van de Verzekeringswet 2014 werden de bepalingen van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst (grotendeels ongewijzigd) overgenomen. Vandaag wordt in 

art. 56 Verzekeringswet 2014 het dwingend karakter van de bepalingen in Deel 4 

Verzekeringswet 2014 gewaarborgd.  

 

Onderafdeling 2.  Betekenis  

 

§ 1. Algemeen  

 

367. Art. 56 van de wet betreffende de verzekeringen bepaalt “dat de bepalingen van het 

deel betreffende de landverzekeringsovereenkomst van dwingend recht zijn tenzij uit de 

bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om ervan af te wijken door 

bijzondere bedingen”. Hiermee neemt de wet van 2014 letterlijk de bewoordingen over van 

art. 3 Wet Landverzekeringsovereenkomst. Voor verzekerden en benadeelden van de 

verzekeringsovereenkomsten die niet onder het toepassingsgebied van Deel 4 

Verzekeringswet 2014 vallen, heeft de wetgever niet dergelijke bescherming voorzien. De 

bepalingen van Deel 5 Verzekeringswet 2014 blijven hoofdzakelijk van aanvullend recht.  

 

368. Een bepaling van dwingend recht is een bepaling ter bescherming van de private 

belangen, die wordt opgelegd aan de contractspartijen en waarvan deze niet mogen afwijken 

bij overeenkomst in het nadeel van de partij die de wetsbepaling beoogt de beschermen.
1251

 

Een afwijking van de wet ten gunste van de door de wet beschermde partij is wel mogelijk.
1252

 

Deze verplichtingen worden geïncorporeerd in het contract, zelfs bij afwezigheid van enige 

clausule en niettegenstaande een tegenstrijdige clausule. Een contractuele clausule die strijdig 

is met een bepaling van dwingend recht wordt gesanctioneerd met de relatieve nietigheid, wat 

betekent dat de nietig verklaarde bepaling a posteriori kan worden aanvaard door hen die 

                                                           
1250 Zie bijvoorbeeld: Art. 90 §2 Verzekeringswet 2014.  
1251 Cass. 23 mei 1980, RW 1980-81, 2060; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2015, 78. Zie inzake verzekeringen: H. COUSY, “De contractsvrijheid op pref gesteld: van verplichte verzekering naar een 

recht op verzekering” in Liber Amicorum Jacques Herbots, Deurne, Kluwer, 2002, 31.  
1252 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 285; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 93. 
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door de bepaling beschermd worden.
1253

 Dit vereist een houding van de beschermde partij die 

voor geen andere uitleg vatbaar is.
1254

 

 

§ 2. Implicaties voor bescherming  

 

369. Het spreekt voor zich dat het dwingend maken van een deel 4 van de Verzekeringswet 

2014, die als doel vooropstelt om de verzekeringsverbruiker zo goed mogelijk te beschermen, 

de bescherming van de verzekeringnemer en de verzekerde ten goede komt. De volgende 

voorbeelden kunnen dit illustreren.  

Zo heeft het dwingend karakter van de wet bijvoorbeeld tot gevolg dat niet kan 

getornd worden aan de bepalingen die enkel het toepassingsgebied van een hoofdstuk van de 

wet definiëren. Het gaat bijvoorbeeld om art. 134, 141 en 154 Verzekeringswet 2014. Het 

dwingende karakter van deze bepalingen voorkomt dat partijen zouden ontsnappen aan hun 

verplichtingen door het anders benoemen van hun contract om niet onder het 

toepassingsgebied te vallen. Alle contracten die voldoen aan de wettelijke karakteristieken 

zullen onder de betreffende benaming vallen, ongeacht de kwalificatie die de partijen aan hun 

contract hebben gegeven.
1255

  

Daarnaast heeft het dwingend karakter van de wet ook tot gevolg dat de contractuele 

definitie van een wettelijk begrip, die niet overeenkomt met de tekst of de geest van de wet, 

door de rechter opzij kan worden geschoven.
1256

 Zo vormt de contractuele clausule, waarin 

wordt bepaald dat de schade in de zin van art. 142, lid 1 Verzekeringswet 2014 geacht wordt 

zich voor te doen op het ogenblik van het schadeverwekkende feit, duidelijk een miskenning 

van de tekst van de wet. De rechter zal met zulke contractuele definitie geen rekening hoeven 

te houden.  

Verder zal het dwingende karakter van de wet helpen te vermijden dat de verzekeraar 

bepaalde uitsluitingen van dekking formuleert, met als doel te ontsnappen aan de wettelijke 

regeling inzake ‘zware fout’ van art. 62 lid 2 Verzekeringswet 2014 of ‘contractuele 

tekortkoming’ van art. 65 Verzekeringswet 2014. Verzekeraars kunnen namelijk zelf kiezen 

welke risico’s zij wensen uit te sluiten. De wet heeft niet gedefinieerd wat moet worden 

                                                           
1253 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 78, 145-146; J.-L. FAGNART, 

Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux in Traité pratique de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2011, 

150; P. WÉRY, Droit des obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 308. 
1254 Rb. Brussel 15 oktober 2003, RGAR 2005, 14.052. 
1255 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 116-117. 
1256 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 121-124. 
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begrepen onder een uitsluitingsclausule
1257

 maar heeft enkel een aantal mogelijke 

uitsluitingen voorgeschreven, zoals in art. 63 en 164 Verzekeringswet 2014. De verzekeraar 

zou de clausule kunnen plaatsen in de lijst van zaken die uitgesloten worden om zo aan de 

strenge voorwaarden van art. 62, lid 2 of art. 65 Verzekeringswet 2014 te ontsnappen. Het 

dwingend karakter van de wet impliceert echter dat de kwalificatie van de verzekeraar niet 

determinerend is wanneer de clausule de essentiële karakteristieken heeft van de clausules in 

verband met een zware fout of een contractuele tekortkoming. De feitenrechter moet een 

controle uitoefenen op deze kwalificatie. Zo zal de rechter een uitsluitingsclausule moeten 

diskwalificeren die in werkelijkheid een contractuele tekortkoming van de verzekerde 

sanctioneert.
1258

  

 

§ 3. Reikwijdte dwingend karakter 

 

370. Naar aanleiding van het voorontwerp van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 

van 1992 vroeg de Raad van de State zich, in haar advies, af of het dwingende karakter enkel 

verbonden is aan de bepalingen die zijn vastgestelde ten voordele van de verzekerde, dan wel 

of het ook geldt voor de bepalingen die de belangen van de verzekeraar regelen.
1259

 Hoewel 

de klemtoon van de Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig Deel 4 Verzekeringswet 

2014) lag op de bescherming van de verzekerde, werden bepaalde regels opgenomen in de 

wet ten voordele van de verzekeraar. Hierbij kan gedacht worden aan o.m. de 

mededelingsplicht van de verzekerde, de uitsluiting van opzettelijke schadegevallen, de 

regeling van de premiewanbetaling en de verplichtingen van de verzekerde bij 

schadegeval.
1260

 De Raad van State vroeg dan ook de stellers van het ontwerp zich nader te 

                                                           
1257 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3, A.  
1258 Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl . 9, 1707; Cass. 5 februari 2016, TBH 2016, 952; Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 

2016, 445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. 

FONTAINE (ed.), la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Editions du Jeune Barreau de 

Bruxelles, 1995, 109; B. DUBUISSON, “L’assurance de la responsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et 

l’enclume”, T.Verz. 1997, 400-406; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en 

droit des assurances”, RCJB 2003, 69; V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance et le devoir de vérification du juge du 

fond”, Rec. jur. ass. 2011, 116; G. JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, NjW 2013, 269; L. SCHUERMANS en 

C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 760; C. VAN 

SCHOUBROECK en J. AMANKWAH, “Actualia verzekeringsrecht maart 2012-maart 2015: highlights uit wetgeving en 

rechtspraak” in C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die 

Keure, 2015, 117; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

Belgische verzekeringsrecht., Antwerpen, Intersentia, 2015, 93; V. CALLEWAERT, “L’assurance vol: entre difficultés 

probatoires et crainte de fraudes” in C. PARIS en V. CALLEWAERT (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2015, 209. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3. 
1259 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 69. 
1260 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 176; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Betekenis, 
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verklaren welke bedoeling zij hadden met het dwingende karakter van de bepalingen ten 

voordele van de verzekeraar en met de gevolgen die dat dwingend karakter heeft voor de 

mogelijkheid voor de verzekeraars om af te zien van de toepassing van mogelijke sancties.
1261

  

In dit verband merkte M. Fontaine op dat bepaalde onbetwistbaarheidsclausules 

(andere dan de levensverzekering) een verzaking inhouden door de verzekeraar aan de 

mededelingsplicht die in beginsel op de verzekerde rust. Hij wees er ook op dat bepaalde 

polissen ruimere afstanden van verhaal bedingen dan beschreven in art. 95 Verzekeringswet 

2014, bijvoorbeeld de verzaking aan een verhaal tegen een leverancier van de verzekerde. Hij 

vroeg zich eveneens af of de claims made-bepalingen in art. 142, § 2 Verzekeringswet 2014 

aan de verzekeraar nog een mogelijkheid bieden om ruimere dekkingen te bieden. Fontaine 

bleek voorstander te zijn van alle uitbreidingen die voor verzekerden voordeliger zijn en 

beriep zich hierbij op de filosofie van de Wet Landverzekeringsovereenkomst die 

ongetwijfeld consumentvriendelijk is.
1262

  

De memorie van toelichting bepaalde echter dat de verzekeraar niet zomaar bij het 

sluiten van de overeenkomst kan verzaken aan de bepalingen die ten zijne gunste zijn 

voorzien.
1263

 Art. 3 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 56 Verzekeringswet 

2014) maakt geen onderscheid tussen de bepalingen die strekken tot de bescherming van de 

verzekerde of tot de bescherming van de verzekeraar.
1264

 A posteriori blijft een verzaking 

echter mogelijk op het ogenblik dat er een geschil ontstaat tussen de partijen.
 1265

 Verder 

maakt de bescherming van art. 56 Verzekeringswet 2014 ook geen onderscheid naargelang de 

hoedanigheid van de verzekeringnemer, met name particulier of professioneel.
1266

  

Het blijkt evenwel niet steeds een sinecure te zijn om vast te stellen in wiens voordeel 

een bepaling of zelfs slechts deel van een bepaling werd opgesteld.
1267

 Zo speelt het principe 

dat de verzekeraar vervroegd de contractvoorwaarden kan wijzigen of de polis kan opzeggen 

in geval van een risicoverzwaring. Er kan evenwel niet ontkend worden dat de strenge 

voorwaarden die de wetgever hieraan verbindt de bescherming van de verzekerde op het oog 
                                                                                                                                                                                     
toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 15. 
1261 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 69. 
1262 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 94-95.  
1263 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586, 14.  
1264 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 22; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 285; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De 

landverzekeringsovereenkomst. Praktisch commentaar bij de wet van 25 juni 1992, Deurne, Intersentia, 1993, 26; G. 

JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in aansprakelijkheidsverzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 10. 
1265 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586, 14.  
1266 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in aansprakelijkheidsverzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 9.  
1267 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 93; B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit 

du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 19. 
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hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de leiding van het geschil. Het principe van de 

leiding van het geschil speelt in het voordeel van de verzekeraar, maar de wettelijke regeling 

hieromtrent beschermt de verzekerde. Dit is problematisch omdat op die manier moeilijk kan 

worden vastgesteld in welke gevallen en hoe mag worden afgeweken van de dwingende 

bepaling.  

 

371. Naast de bepalingen die zijn vastgesteld ten voordele van de verzekerde en de 

bepalingen ten voordele van de verzekeraar, betreffen verschillende artikelen in de wet de 

rechten van de benadeelden in aansprakelijkheidsverzekeringen en de rechten van de 

begunstigden in levensverzekeringen. Volgens B. Dubuisson hebben ook deze normen een 

dwingend karakter aangezien zij private belangen betreffen, zelfs al zijn het niet de belangen 

van de contractspartijen. Ze zijn dus van dwingend recht en de partijen zullen hier bij 

overeenkomst niet van kunnen afwijken.
1268

 Wat de bepalingen betreft die de rechten bepalen 

van de benadeelde, zoals art. 150 (rechstreekse vordering) en 151 (tegenwerpelijke excepties) 

Verzekeringswet 2014, is de auteur van mening dat deze de openbare orde raken aangezien de 

wetgever hier vooral de behartiging van het algemeen belang voor ogen had. Zij garanderen 

het recht van het slachtoffer op het verkrijgen van herstel van hun schade. Hierbij staan 

collectieve belangen op het spel.
1269

 Dezelfde redenering kan echter gevolgd worden met 

betrekking tot de art. 147 (vrije beschikking schadevergoeding) en 148 (kwitantie) 

Verzekeringswet 2014. Tot slot dient ook art. 149, lid 2 (verstrekken van eerste geldelijke of 

medische hulp) Verzekeringswet 2014 een collectief belang. Volgens de memorie van 

toelichting gaat het om een zedelijke plicht los van enig aansprakelijkheidsverband.
1270

 

Omwille van deze motivering kan men ook aan dit lid een openbare orde karakter toekennen.  

 

372. Niet alle bepalingen van deel 4 Verzekeringswet 2014 hebben echter een dwingend 

karakter. Zo bepaalt art. 56 Verzekeringswet 2014 zelf dat uit de bewoording van een 

bepaling kan blijken dat er een mogelijkheid wordt gelaten voor afwijkingen door bijzondere 

bedingen. De moeilijkheid is echter om artikel per artikel en soms zelfs zin per zin na te gaan 

in hoeverre de wet nog ruimte laat voor de contractuele vrijheid. Vaak zal men dit niet 

                                                           
1268 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 118. 
1269 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 118. Zie ook: G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in 

aansprakelijkheidsverzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 9.  
1270 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586, 76. 



302 

 

eenvoudig kunnen afleiden uit de formulering van de bepaling.
1271

 Denk bijvoorbeeld aan de 

vraag van Fontaine of art. 142 (dekking in  de tijd) Verzekeringswet 2014 toelaat aan de 

contractspartijen om te voorzien in een ruimere bescherming. Daarnaast belet het dwingend 

karakter van de wet niet dat een aantal bepalingen van openbare orde zijn.
1272

 Ook in dit 

verband zal de wettekst echter zelden een eenduidig antwoord geven. Denk bijvoorbeeld aan 

de specifieke wetsbepalingen ter bescherming van de benadeelde bij 

aansprakelijkheidsverzekeringen. De wetgever vermeldt in de wettekst niets over het 

mogelijke openbare orde karakter van deze bepalingen. Men zal dus op zoek moeten gaan 

naar de ratio legis van de wetgever.  

 

§ 4. Bepalingen van openbare orde  

 

373. Het begrip openbare orde stoelt nog steeds op de definitie die in 1948 werd gegeven 

door het Hof van Cassatie.
1273

 Van openbare orde zijn wetten die de wezenlijke belangen van 

de staat of van de gemeenschap aanbelangen of wetten die in het privaatrecht de juridische 

grondslagen vastleggen waarop de economische of morele orde berust.  

 

374. Ongeacht het feit dat art. 56 Verzekeringswet 2014 niet uitdrukkelijk formuleert welke 

bepalingen van openbare orde zijn, raken bepaalde artikelen van de Deel 4 Verzekeringswet 

2014 toch de essentiële belangen van de staat of vormen zij in het privaatrecht de juridische 

basis waarop de economische en morel orde van de samenleving berust. Bepalen om welke 

artikelen het gaat, is niet altijd eenvoudig.
1274

 

In de eerste plaats kan het openbare orde karakter blijken uit de formulering van de 

tekst. Zo kan bijvoorbeeld uit de bewoording ‘niettegenstaande elk andersluidend beding’ in 

art. 62, eerste lid Verzekeringswet 2014, afgeleid worden dat deze regel de openbare orde 

raakt.
1275

 De regel dat opzet niet gedekt kan worden door een verzekering is in 

                                                           
1271 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, 110. 
1272 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Gronslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 287; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Betekenis, toepasselijke wetgeving en kenmerken” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 15. 
1273 Cass. 9 december 1948, A.C. 1948, 615. Dit is vaststaande cassatierechtspraak. Zie o.a.: Cass. 10 maart 1968, A.C. 1968, 

936; Cass. 10 maart 1994, R. Cass. 1994, 278 met noot T. DENYS en D. MEULEMENS.  
1274 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 114. 
1275 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

278; B. DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586; 

H. COUSY, “Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op zaken?”, TBH 2010, 59; D. WUYTS, “De definiëring 

van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1313; 
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overeenstemming met de grondbeginselen van het verzekeringsrecht. Anders oordelen zou in 

strijd zijn met het aleatoir karakter van de verzekeringsovereenkomst. In geval van opzet 

spruit het schadegeval namelijk niet voort uit een onzekere gebeurtenis.
1276

 Opzet als 

bevrijdingsgrond strekt ertoe vrijwillig veroorzaakte schadegevallen zoveel mogelijk uit te 

schakelen. Conventioneel kan hier niet van afgeweken worden. Het strookt niet met het 

rechtsvaardigheidsgevoel dat degene die het schadegeval opzettelijk veroorzaakt heeft, 

hiervoor vergoed wordt.
1277

 Zowel de rechtspraak als de rechtsleer is het erover eens dat dit 

strijdig zou zijn met de openbare orde.
1278

 Voorts zou dit volgens P. Colle ook indruisen tegen 

art. 1131 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat een verbintenis aangegaan zonder oorzaak of uit 

een valse oorzaak of ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg kan hebben.
1279

 

Daarnaast mag men er ook vanuit gaan dat wanneer een overtreding van een bepaling 

strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, deze de openbare orde raakt.
1280

 Dit is onder meer het 

geval voor art. 105 Verzekeringswet 2014.
1281

 De verzekeraar of lasthebber die een 

verzekeringsovereenkomst tracht te sluiten in strijd met het indemnitair beginsel zal 

                                                                                                                                                                                     
G. JOCQUÉ, “Verzekeraar kan niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft 
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Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 278; S. VEREECKEN, “Het 

verhaalsrecht van de familiale verzekeraar bij opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarigen” (noot onder Cass. 11 

januari 2010), RABG 2010, 1.334; D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 

8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1322-1324; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 278; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux. Traité 

pratique de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2011, 323-324; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 768 (De auteurs geven nochtans toe dat dit 

standpunt genuanceerd moet worden); P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene 

beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 96-98. 
1277 D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 

24 april 2009), RABG 2010, 1313. 
1278 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, B.  
1279 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 95. 
1280 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998 114; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Gronslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 288.  
1281 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 48; Luik, 5 december 1995, JLMB 1996,354; Luik 2 

februari 2001, Rev.Reg.Dr. 2001, 330; Luik 27 juni 2001, De Verz. 2003, 379; Gent 1 april 2004, RGAR 2006, 14076; Pol. 

Charleroi 24 oktober 2003, RGAR 2004,13902; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 96. 
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geconfronteerd worden met een strafsanctie.
1282

 Als uitvloeisel van het indemnitair beginsel 

raakt het verbod van oververzekering ook de openbare orde.
1283

 Verzekering van geldboeten 

of minnelijke schikkingen in strafzaken is in beginsel strijdig met de openbare orde.
1284

 

Volgens art. 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bijzondere overeenkomsten nietig waarbij 

afbreuk wordt gedaan aan de wetten die de openbare orde en goede zeden betreffen. In 

strafzaken, een gebied dat bij uitstek tot de openbare orde behoort, is het wegens de 

preventieve en repressieve werking van de strafrechtelijke sanctie en het beginsel van de 

persoonsgebondenheid van de straf onbestaanbaar, dat de verzekeraar het betalen van 

geldboeten op zich neemt. De minnelijke schikking, die een persoonlijke sanctie is voor een 

overtreding van het strafrecht, zou ook geen betekenis meer hebben indien zij op een ander 

zou kunnen worden afgewenteld.
1285

 Op grond van dezelfde overweging van strafrechtelijke 

sanctie raakt ook art. 159 Verzekeringswet 2014 de openbare orde.
1286

  

Voor het overige zal men geval per geval moeten nagaan wat de ratio legis van de 

bepaling is, waarbij men te rade kan gaan in de voorbereidende werken van de wet.
1287

 

Wanneer het duidelijk de bezorgdheid van de wetgever was om het belang van de 

maatschappij op de privébelangen van de contractspartijen laten primeren, kan men de 

bepaling beschouwen als van openbare orde.
1288

 Het vereiste dat de verzekerde een belang 

moet aantonen bij de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst, zowel bij 

schadeverzekeringen als bij verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag, is op basis van 

deze redenering van openbare orde.
1289

 Volgens de memorie van toelichting bij art. 91 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst vindt dit artikel zijn bestaan in het wezen van de 

verzekeringsovereenkomst zelf en moet daarom van openbare orde worden beschouwd.
1290

 

Volgens B. Dubuisson zijn op basis van diezelfde redenering ook de art. 150 en 151 

                                                           
1282 Art. 139, § 1, 2° WLVO; Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 108;  M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2016, 96. 
1283 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 41 en 108; M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2016, 96. 
1284 Art. 155 Verzekeringswet 2014; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 96. 
1285 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 82-83. 
1286 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Gronslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 288. 
1287 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 114. 
1288 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 114. 
1289 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Gronslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 288; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 96. 
1290 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 38.  
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Verzekeringswet 2014 van openbare orde.
1291

 Zoals gezegd, gaat deze redenering kan ook op 

voor art. 147, 148 en 149, lid 2 Verzekeringswet 2014.  

 

375. Het spreekt voor zich dat het openbare orde karakter van deze bepalingen de 

contractuele vrijheid van de partijen extra beperken. Dit doet echter op geen enkele wijze 

afbreuk aan de beschermingsgedachte van de wet, maar heeft enkel tot doel misbruiken te 

voorkomen.  

 

Onderafdeling 3.  Bepalingen van aanvullend recht  

 

376. De wet bestaat echter, zoals gezegd, niet uitsluitend uit bepalingen van dwingend 

recht. Verschillende bepalingen in Deel 4 Verzekeringswet 2014 geven aan de partijen de 

mogelijkheid om door bijzondere bedingen van de wet af te wijken. Deze mogelijkheid volgt 

uit de bewoordingen van de wet. Het werd door de wetgever noodzakelijk geacht om op deze 

plaatsen de contractuele vrijheid te behouden.
1292

 Het is echter goed mogelijk dat enkel één 

alinea; één paragraaf of één zin van het artikel van aanvullend recht zal zijn.
1293

  

In de eerste plaats kan de wetgever uitdrukkelijk formuleren dat de voorgeschreven 

bepaling enkel geldt behoudens andersluidend beding. Een voorbeeld van deze werkwijze 

vinden we terug in art. 63 Verzekeringswet 2014.
1294

 Overeenkomstig lid 1 van deze bepaling 

wordt schade, veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog, 

uitgesloten. De reden die hiervoor gegeven wordt in de memorie van toelichting bij de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, is dat oorlog geen statistische 

waarschijnlijkheidsbescherming toelaat.
1295

 De verzekeraar kan echter toch akkoord gaan 

deze schade te dekken. Art. 63, lid 1 Verzekeringswet 2014 bevat namelijk de bewoordingen 

‘tenzij anders is bedongen…”. Cornelis en Geelen noemen art. 63, lid 1 Verzekeringswet 

2014 dan ook ‘een wilsaanvullende wetsbepaling’.
1296

 Art. 63, lid 1 Verzekeringswet 2014 is 

                                                           
1291 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, 114. 
1292 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktisch commentaar bij de wet van 25 

juni 1992, Deurne, Intersentia, 1993, 26. 
1293 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 113. 
1294 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Gronslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 288; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 97. 
1295 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 20; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2016, 342.  
1296 L. CORNELIS en R. GEELEN, “Toetsing aan het algemeen(verbintenissen)recht van de gemeenschappelijk bepalingen 

met betrekking tot de totstandkoming van de landverzekeringsovereenkomsten (art. 4-10 van de Wet van 25 juni 1992 op de 

lansverzekeringsovereenkomst)”, TBH 1994, 408.  
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inderdaad door de bewoordingen in de aanhef duidelijk geen bepaling van dwingend recht, dit 

in tegenstelling tot art. 63, lid 2 Verzekeringswet 2014.
1297

 Zo bestaan er bijzondere 

oorlogsdekkingen die worden toegestaan mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Een 

dergelijke bijkomende dekking wordt doorgaans afhankelijk gesteld van de betaling van een 

aanvullende premie.
1298

  

Buiten de gevallen waarin partijen afwijkend van de wet kunnen bedingen, bestaat er 

ook nog een keuzevrijheid voor de partijen binnen de perken van de wet.
1299

 De wet hoeft 

hiervoor niet te voorzien in een uitdrukkelijke formulering als “tenzij anders is bedongen”. 

Het gaat om bepalingen waarin de werkwoorden “kunnen” of “mogen” worden gebruikt. Zo 

merkte M. Fontaine op dat art. 77 Verzekeringswet 2014 aan de partijen toelaat ten behoeve 

van derden te bedingen onder de voorwaarden die de partijen zelf bepalen, dat de excepties 

eigen aan de verzekeringsovereenkomst tegenstelbaar zijn aan de derde voor wie de 

verzekering is gesloten, dat de partijen vrij de wijze van waardering van hun goederen kunnen 

bepalen, dat het recht van verhaal op de verzekeringnemer slechts een mogelijkheid en geen 

verplichting is en dat aan de verzekeringnemer het recht toekomt een of meer begunstigden in 

een levensverzekeringsovereenkomst aan te wijzen. Merk op dat in geval van wanbetaling van 

de premie de verzekeraar ook tussen de schorsing van de dekking of de opzegging van de 

overeenkomst kan kiezen.
1300

  

Wat tot slot de specifieke bepalingen betreft die enkel van toepassing zijn op 

aansprakelijkheidsverzekeringen is er slechts één bepaling van aanvullend recht. Het betreft 

art. 152, lid 1 Verzekeringswet 2014 voor zover het de verzekeraar de mogelijkheid biedt om 

al dan niet een verhaalsrecht voor te behouden in de polis. De verzekeraar is hier dus niet toe 

verplicht. Wanneer hij evenwel een verhaalsrecht voorbehoudt, zijn de voorwaarden van art. 

152 Verzekeringswet 2014 wel dwingend van toepassing. Voor het overige zijn alle 

bepalingen van dwingend recht of van openbare orde. Zo is bijvoorbeeld ook art. 142 

Verzekeringswet 2014 van dwingend recht, maar het laat wel de contractsvrijheid spelen voor 

de dekking van het inlooprisico.  

                                                           
1297 L. VAEL, “Artikel 9 Wet Landverzekeringsovereenkomsten”, Comm. Verz. 2013, 22.  
1298 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 20.  
1299 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Gronslagen van  het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 289. 
1300 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 99.  
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AFDELING 2. GELIJKWAARDIGHEIDSEIS: ART. 23, §1, IN FINE 

VERZEKERINGSWET 2014 

 

Onderafdeling 1.  Beschermingsregeling  

 

377. Naast art. 56 Verzekeringswet 2014 bevat deze wet nog enkele algemene 

beschermingsbepalingen. Deze zijn niet specifiek gericht op de beperking van de contractuele 

vrijheid met betrekking tot één bepaald preventie-instrument, maar kunnen steeds een 

opvangnet vormen wanneer de specifieke beschermingsbepalingen niet voldoen. Een van deze 

beschermingsbepalingen kan teruggevonden worden in art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 

2014. Het vormt een instrument ter bestrijding van onrechtmatige bedingen in 

verzekeringscontracten.  

  Overeenkomstig art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 mogen de algemene, 

bijzondere en speciale voorwaarden geen enkele clausule bevatten die een inbreuk uitmaakt 

op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de 

verzekeringnemer.
1301

 Uitsluitingen die de verzekeringsovereenkomst volledig uithollen 

kunnen dus bijvoorbeeld op die manier bestreden worden.
1302

 Zo wordt bijvoorbeeld de 

brandverzekering die uitgebreid werd met een bijkomende waarborg voor staking en oproer 

uitgehold wanneer deze polis ook een uitsluiting bevat van schade veroorzaakt door 

collectieve of georganiseerde daden van opstand of de schade ten gevolge van oproerige 

daden. Zulke uitholling schendt de gelijkwaardigheid van de verbintenissen tussen 

verzekeraar en verzekeringnemer.
1303

 Zo zal de inhoud van de verzekeringsovereenkomst ook 

uitgehold worden wanneer de verzekeringsovereenkomst dekking verleent voor de 

buitencontractuele aansprakelijkheid maar tegelijk de schade ingevolge onvrijwillige 

miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm uit de dekking sluit.
1304

 Verder werd ook 

het beding waarin de bij de verzekeringsnemer inwonende personen als derden werden 

uitgesloten in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, ook al kon worden bewezen dat er 

                                                           
1301 Zie hieromtrent: C. VAN SCHOUBROECK, “Fraude in verzekeringen lichtjes anders bekeken”, TBH 2004, 14; G. 

HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 334; G. JOCQUÉ, “Actualia in het verzekeringsrecht” in F. 

MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VI, Gent, Acadamia Press, 2003, 27; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in 

de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 176; H. COUSY, “Onevenwichten in 

verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering” in Actualia verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 205; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 224. 
1302 B. DUBUISSON, “Les assurances des atteintes à l'environnement: réalités et perspectives d'avenir”, De Verz. 1996, 392; 

I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) 

beding of ontoetsbaar kernbeding?”, TBBR 2002, 413.  
1303 Brussel 13 oktober 2003, RGAR 2004, nr. 13.956. 
1304 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 177.  
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geen bedrog, collusie of fraude aan de orde was aan de zijde van de verzekeringsnemer of het 

slachtoffer, als een inbreuk beschouwd op de gelijkwaardigheid van de verbintenissen van de 

verzekeraar en de verzekeringnemer.
1305

 Niet alleen uitsluitingen kunnen bestreden worden op 

grond van deze bepaling. Elk contractueel beding in de verzekeringsovereenkomst kan aan 

deze bepaling getoetst worden. Wat precies onder “gelijkwaardigheid” dient begrepen te 

worden, heeft de wetgever niet verduidelijkt. Dit leidt tot discussie in de rechtsleer en 

rechtspraak of hiermee de economische gelijkwaardigheid
1306

 of de juridische 

gelijkwaardigheid
1307

 bedoeld wordt.
1308

 De economische gelijkwaardigheid heeft betrekking 

op het evenwicht tussen het voorwerp van het contract en de prijs.
1309

 Inzake 

verzekeringsovereenkomsten betekent dit onder andere dat bedingen tot bepaling van de 

dekkingsomschrijving kunnen worden getoetst.
1310

 Zo kan bijvoorbeeld een uitholling van de 

verzekeringsovereenkomst door een hoge vrijstelling en een laag verzekeringsplafond 

gesanctioneerd worden. De juridische gelijkwaardigheid heeft betrekking op het evenwicht 

van de rechten en de verplichtingen van de contractpartijen.
1311

  Denk bijvoorbeeld aan het 

beding waarin de omniumverzekeraar stipuleert geen dekking te moeten verlenen wanneer de 

bestuurder zich op het ogenblik van het ongeval in staat van alcoholintoxicatie bevindt tenzij 

de verzekerde het bewijs van afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen deze staat en 

het ongeval bewijst.
1312

  

 

Onderafdeling 2.  Verhouding met onrechtmatige bedingenleer WER 

 

                                                           
1305 Antwerpen 19 september 2012, T.Verz. 2014, 179. 
1306 Voorstanders zie: Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, Advies nr. 12 inzake een beding houdende eenzijdige 

aanpassing van een premie van een verzekeringspolis rechtsbijstand, Brussel 21 oktober 2003, www.economie.fgov.be, 4; H. 

SWENNEN, “Het voorstel van richtlijn consumentenrechten en de regeling van oneerlijke bedingen in overeenkomsten” in J. 

MEEUSEN, G. STRAETMANS en A. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het EG-Consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 77; I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: 

toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR 2002, 431; N. DENOËL, “La cour d’arbitrage et la lutte 

contre la fraude à l’assurance ou comment éradiquer la fraude sans violer la constitution”, T.Verz. 1998, 441-442; P. 

CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 79. 
1307 G. JOCQUÉ, “Actualia in het verzekeringsrecht” in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VI, Gent, Acadamia Press, 

2003, 29; H. COUSY, “Onevenwichten in verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering” in Actualia 

verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 197; M. MICHEL, “Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle 

des entreprises d’assurance”, For. ass. 2009, 66. 
1308 Zie hieromtrent uitgebreid: G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 334-336. 
1309 N. DENOËL, “La cour d’arbitrage et la lutte contre la fraude à l’assurance ou comment éradiquer la fraude sans violer la 

constitution”, T.Verz. 1998, 441. 
1310 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 629. 
1311 E. DIRIX, “Bezwarende bedingen en verzekeringscontracten” in Liber amicorum Paul De Vroede, Deurne, Kluwer, 

1994, 692; G. JOCQUÉ, “Actualia in het verzekeringsrecht” in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VI, Gent, Acadamia 

Press, 2003, 29; H. COUSY, “Onevenwichten in verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering” in Actualia 

verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 197. 
1312 Cass. 12 oktober 2007, NjW 2008, 121, noot G. JOCQUÉ, VAV 2008, 94, TBH 2008, 767, DCCR 2008, 61, noot J.-L. 

FAGNART. Zie voor meer voorbeelden Deel IV, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A.  
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378. Juridische ongelijkwaardigheid kan in verzekeringsovereenkomsten met consumenten 

aanleiding geven tot toepassing van de leer inzake onrechtmatige bedingen uit het WER. 

Overeenkomstig art. I.8, 22° WER is een beding namelijk onrechtmatig wanneer het een 

kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen. Deze bepaling 

beoogt enkel de juridische gelijkwaardigheid te waarborgen.
1313

  Het komt de rechter evenwel 

niet toe de gelijkwaardigheid van de prestaties te toetsen op grond van deze bepaling.
1314

  

   Voor de beoordeling van het onrechtmatig karakter van een beding van een 

overeenkomst mogen alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede 

alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze 

afhankelijk is, op het ogenblik waarop de overeenkomst gesloten is, in aanmerking genomen 

worden, rekening houdend met de aard van de producten waarop de overeenkomst betrekking 

heeft.
1315

 Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt tevens rekening 

gehouden met het in art. VI. 37, § 1 WER bepaalde vereiste van duidelijkheid en 

begrijpelijkheid van het beding.
1316

 Naast deze algemene bepaling ter bestrijding van 

onrechtmatige bedingen, voorziet de WER ook in een zwarte lijst van bedingen die in ieder 

geval onrechtmatig zijn.
1317

 De toetsing aan het kennelijk onevenwicht is niet vereist wanneer 

het beding voorkomt op de lijst van art. VI.83 WER. Het WER voorziet evenwel ook in een 

belangrijke beperking aan de toetsing van onrechtmatige bedingen aan de algemene 

toetsingsnorm van art. I.8, 22° WER. Overeenkomstig art. IV.82, lid 3 WER heeft de 

beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen namelijk geen betrekking op de 

bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid 

van, enerzijds, de prijs of vergoeding, en, anderzijds, de als tegenprestatie te leveren goederen 

of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. 

Op grond van deze bepaling kunnen kernbedingen niet getoetst worden aan de algemene 

toetsingsnorm.
1318

 Onder ‘het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst’ dient de inhoud van 

                                                           
1313 E. DIRIX, “Bezwarende bedingen en verzekeringscontracten” in Liber amicorum P. De Vroede I, Antwerpen, Kluwer, 

1994, 692; G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 327; M. MICHEL, “Les clauses abusives au 

regard de la réglementation de contrôle des entreprises d’assurance”, For. Ass. 2009, 65; P. CAMBIE, Onrechtmatige 

bedingen, Gent, Larcier, 2009, 10. 
1314 E. DIRIX, “Bezwarende bedingen en verzekeringscontracten” in Liber amicorum P. De Vroede I, Antwerpen, Kluwer, 

1994, 693.  
1315 Art. VI.82, lid 1 WER. 
1316 Art. VI.82, lid 2 WER. 
1317 Art. VI.83 WER. 
1318 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR 2002, 414; H. KEULERS en A. MOTTET HAUGAARD, A. 

CATTEAU, C. DEKONINCK, L. DIERCKX, O. SANTANTONIO, Verzekeringen en marktpraktijken, Mechelen, Kluwer, 

2011, 78; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 225; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 136.  
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de belangrijkste verbintenissen te worden begrepen.
1319

 Art. I.82, lid 3 WER houdt evenwel 

een bijkomende bescherming in voor de verzekeringsconsument. Onduidelijke of 

onbegrijpelijke uitsluitingen kunnen namelijk steeds getoetst worden aan de algemene 

toetsingsnorm, ook indien men deze als kernbedingen zou kwalificeren. Om volledig te 

ontsnappen aan de regeling inzake kernbedingen kan beroep gedaan worden op art. 23, §1, in 

fine Verzekeringswet 2014. Aangezien kernbedingen wel getoetst kunnen worden aan deze 

bepaling, zal elk contractsbeding onderhevig zijn aan de in deze bepaling omschreven vereiste 

van gelijkwaardigheid.
1320

  

 

379. Voor verzekeringsconsumenten die geconfronteerd worden met een contractsbeding 

dat zij willen aanvechten, rijst de vraag of zij zich zowel op art. 23, §1, in fine 

Verzekeringswet 2014, als op de onrechtmatige bedingenleer van het WER kunnen 

beroepen.
1321

 Art. VI.1, §1 WER bepaalt hieromtrent dat Boek VI “voornamelijk de regeling 

beoogt van de marktpraktijken en de bescherming van de consument, onverminderd de 

bijzondere regels die hieromtrent zijn vastgesteld in bepaalde sectoren”. Boek VI WER geldt 

dus onverminderd de bijzondere regels die in bepaalde sectoren zijn vastgelegd. De 

parlementaire voorbereiding stelt in dit verband dat Boek VI WER als lex generalis op alle 

sectoren waar bijzondere regels gelden, cumulatief moet toegepast worden, tenzij er voor een 

bepaalde sector een lex specialis van toepassing is die afwijkt van de lex generalis of eraan 

tegengesteld is, in welk geval deze laatste voorrang krijgt.
1322

  

De vraag rijst dus of de toepassing van de sanctie uit het Verzekeringsrecht afwijkt 

van of tegengesteld is aan de sanctie uit het WER. De schending van de gelijkwaardigheidseis 

van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014, wordt onder meer gesanctioneerd met de 

sanctie van de wettelijke conversie zoals voorzien in art. 22, §1 Verzekeringswet 2014.
1323

 

Deze sanctie houdt in dat clausules die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van 

deel 2 en deel 3 van de Verzekeringswet 2014 en zijn uitvoeringsbesluiten en -reglementen, 

vanaf het sluiten van de overeenkomst geacht worden wel in overeenstemming hiermee te zijn 

                                                           
1319 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR 2002, 414. Dit betekent dat dekkeningsomschrijvingen niet getoetst 

zullen kunnen worden aan art. I.8, 22° WER. Zij vormen namelijk het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst. 

Uitsluiting sensu strictu daarenttegen kunnen m.i. wel getoetst worden aan deze bepaling. Zie uitgebreider Deel IV, 

Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A.  
1320 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR 2002, 431 en 434. 
1321 Zie o.a. L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 226. 
1322 Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 3018/001, 19 en 21; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 2016.  
1323 Zie Onderafdeling 3 van deze afdeling.  
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opgesteld. Een onrechtmatig beding in de zin van het WER wordt daarentegen, op grond van 

art. VI.84, §1 WER, gesanctioneerd met de nietigheid. De toepassing van deze sancties leiden 

tot een ander resultaat. Voor zover beide sanctiemechnaismen van toepassing zijn, zal het 

sanctiemechanisme uit de Verzekeringswet 2014 dus voorrang verkrijgen. Het 

toepassingsgebied van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 is ruimer dan het 

toepassingsgebied van de onrechtmatige bedingenleer uit het WER. In de eerste plaats kan de 

onrechtmatige bedingenleer uit het WER enkel toegepast worden op 

(verzekerings)overeenkomsten met consumenten.
 1324

  Verder kan enkel de juridische 

gelijkwaardigheid getoetst worden en niet de economische gelijkwaardigheid. Tot slot kunnen 

duidelijke en begrijpelijke kernbedingen niet getoetst worden aan art. I.8, 22° WER, terwijl 

deze beperking niet geldt voor de toetsing aan de gelijkwaardigheidseis in de 

Verzekeringswet 2014.  Bovenstaande analyse heeft tot gevolg dat voor zover de sanctie van 

de wettelijke conversie toegepast kan worden, de nietigheidssanctie op grond van het WER 

niet kan toegepast worden. Hieronder wordt evenwel ingegaan op de onwerkbaarheid van de 

sanctie van de wettelijke conversie ter bestrijding van onrechtmatige bedingen. In de mate dat 

de sanctie van de wettelijke conversie niet kan toegepast worden omwille van deze 

onwerkbaarheid, kan m.i. verdedigd worden dat men zich toch kan beroepen op de 

nietigheidssanctie van het WER. In de mate dat er namelijk geen sanctie kan worden 

toegepast op grond van de Verzekeringswet 2014 die onverenigbaar is met de 

nietigheidssanctie uit het WER, kan deze laatste m.i. toepassing vinden.   

 

Onderafdeling 3.  Knelpunt: schending van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet wordt 

gesanctioneerd met onwerkbare sanctie  

 

§ 1. Probleemstelling  

 

380. Hierboven werd vooropgesteld dat de Verzekeringswet 2014 in een beschermingsregel 

voorziet tegen onrechtmatige uitsluitingen door in art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 te 

bepalen dat de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden geen enkele clausule mogen 

bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de 

verzekeraar en die van de verzekeringnemer. De sanctie voor de niet-naleving van deze 

bepaling is terug te vinden in art. 22, §1 Verzekeringswet 2014. Overeenkomstig art. 22, §1 

                                                           
1324 G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 327. 
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Verzekeringswet 2014 worden de clausules die niet in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van deel 2 en deel 3 van deze wet en hun uitvoeringsbesluiten en -reglementen, 

geacht vanaf het sluiten van de overeenkomst wel in overeenstemming hiermee te zijn 

opgesteld. Deze sanctie wordt aangemerkt als de wettelijke conversie. In de rechtsleer is men 

het evenwel eens dat dergelijke sanctie niet tot een bevredigend resultaat kan leiden wanneer 

een contractbeding de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en de 

verzekeringnemer schendt.
1325

 De sanctie van de wettelijke conversie is namelijk slechts 

werkbaar wanneer er een dwingende bepaling bestaat die in de plaats kan treden van het 

strijdige beding.
1326

 Noch in de Verzekeringswet 2014, noch in diens uitvoeringsbesluiten of –

reglementen is er evenwel een bepaling te vinden die de gelijkwaardigheid van de 

verbintenissen van de partijen regelt.
1327

 Zulke onwerkbare sanctie leidt tot juridische 

onzekerheid.
1328

 Deze sanctie kan alleen nuttig zijn wanneer men uit art. 22, §1 

Verzekeringswet 2014 zou afleiden dat de rechter de mogelijkheid wordt geboden om de door 

hem evenwichtig geachte regeling in de plaats te stellen van de door de partijen afgesproken 

regeling. De rechtsleer acht evenwel dergelijke lezing terecht strijdig met het traditionele 

beginsel dat het niet aan de rechter toekomt om zich in de plaats van de partijen te stellen en 

de inhoud van de overeenkomst te wijzigen.
1329

 

 

§ 2. Nuancering  

 

                                                           
1325 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurances” in Liber amicorum Hubert Claassens, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 133; B. TOUSSAINT, “Interprétation et rédaction des contrats d’assurance” in Liber amicorum 

Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 289; G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in 

verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 338-342; G. JOCQUÉ, “Actualia in het verzekeringsrecht” in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VI, 

Gent, Acadamia Press, 2003, 31; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 177-178; H. COUSY, “The talk of the town. Losse bedingen over legistiek, 

consumentenbescherming, oubolligheid en vernieuwing en andere modieuze gespreksthema’s naar aanleiding van de recente 

legislatieve omwenteling van het verzekeringsrecht” in Liber amicorum Paul De Vroede, Deurne, Kluwer, 1994, 342; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 223; P. COLLE, “La protection du consommateur: loi impérative et clauses abusives” in M. FONTAINE (ed.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, 11. 
1326 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurances” in Liber amicorum Hubert Claassens, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 133-134; M. MICHEL, “Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle des 

entreprises d’assurance”, For. Ass. 2009, 66. 
1327 M. MICHEL, “Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle des entreprises d’assurance”, For. Ass. 

2009, 66. 
1328 H. DE RODE, “Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance: charge de la preuve et validité”, De Verz. 1996, 593. 

Contra: I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR, 2002, 431: deze auteur verdedigt dat deze sanctie van de wettelijke 

reconversie van onevenwichte bedingen tegemoet aan de op sanctie van de partiële nietigheid geuite kritiek dat de 

overeenkomst moeilijk overeind kan blijven wanneer de verleende waarborg nergens op positieve wijze wordt omschreven. 
1329 Cass. 15 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 190; G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in 

verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 340; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 223. 
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381. Hoewel de onwerkbaarheid van de sanctie van de wettelijke reconversie uiteraard niet 

bevorderlijk is voor de bescherming van de verzekeringnemer/verzekerde, dient evenwel 

gewezen te worden op de overige sancties waarmee de schending van art. 23, §1, in fine 

Verzekeringswet 2014 kan gesanctioneerd worden. Deze sancties moeten de verzekeraar 

ervan weerhouden bedingen in de polis op te nemen die de gelijkwaardigheid schenden van 

de verbintenissen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. Zo dient in de eerste plaats 

rekening gehouden te worden met de sancties die de FSMA kan toepassen bij niet-naleving 

van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014.
1330

 Verder kan ook gewezen worden op de 

sancties in het consumentenrecht en het gemeen recht. Wanneer er sprake is van een 

verzekeringsovereenkomst met een consument dat een beding bevat dat een kennelijk 

onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de verzekeraar en de 

verzekeringsconsument en dus onrechtmatig is in de zin van art. I.8., 22° WER, dient dit 

beding nietig te worden verklaard.
1331

 De nietigheid betreft enkel het betrokken beding en niet 

de hele overeenkomst, tenzij de clausule een dergelijk wezenlijk element van de 

overeenkomst uitmaakt dat de nietigheid ervan ook de nietigheid van de gehele overeenkomst 

impliceert.
1332

 Omwille van de onwerkbaarheid van de sanctie van de wettelijke conversie in 

het geval van een beding dat een inbreuk maakt op de gelijkwaardigheid tussen de 

verbintenissen van de verzekeraar en de verzekeringnemer, is door de rechtsleer al 

voorgesteld om de wettelijke conversie te vervangen door de nietigheidssanctie en dus in een 

zelfde sanctie te voorzien als in het WER.
1333

 Daar waar er geen dwingende bepaling in de 

plaats kan treden van het beding dat de gelijkwaardigheid schendt en het betrokken beding 

niet het eigenlijke voorwerp van de verzekeringsovereenkomst uitmaakt, zoals een 

uitsluitingsbeding, verdient de nietigheidssanctie van het betrokken beding m.i. inderdaad de 

voorkeur. Wanneer het betrokken beding evenwel het eigenlijke voorwerp van de 

overeenkomst uitmaakt, zoals een dekkingsomschrijving, zal dit tot gevolg hebben dat de 

volledige verzekeringsovereenkomst nietig is. Zulk gevolg speelt in het nadeel van de 

verzekerde. Enkel bij bedingen die als bijkomstig kunnen worden beschouwd, zal de 

nietigheid beperkt blijven tot het betrokken beding. Gezien de regeling van art. 23, §1, in fine 

Verzekeringswet 2014 een ruimer toepassingsgebied heeft dan de onrechtmatige bedingenleer 

                                                           
1330 Zie art. 287-304 Verzekeringswet 2014. Zie uitgebreid: S. ILLEGEMS, “Het financieel toezicht” in T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 190-196. Zie Deel III, Hoofdstuk III, 

Afdeling 1.  
1331 Art. VI.84, §1, lid 1 WER. 
1332 Art. VI.84, §1, lid 2 WER; E. DIRIX, “Bezwarende bedingen en verzekeringscontracten” in Liber amicorum P. De 

Vroede I, Antwerpen, Kluwer, 1994, 692. 
1333 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 8. 
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van het WER, is het evenwel mogelijk dat een beding wel een schending uitmaakt van art. 23, 

§1, in fine Verzekeringswet maar niet getoetst kan worden aan art. I.8, 22° WER. Indien een 

beding niet onrechtmatig is in de zin van het WER kunnen de sancties van het WER ook niet 

worden toegepast. Tot slot kan gewezen worden op de sanctie uit het gemeen recht op grond 

van art. 1382 BW. De schending van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 vormt namelijk 

een schending van een wettelijke norm, hetgeen een fout uitmaakt in de zin van art. 1382 

BW.
1334

 Indien de verzekeringnemer bijkomend kan aantonen dat hij schade heeft geleden 

door dergelijke schending, kan hij een schadevergoeding vorderen.  

 

AFDELING 3. INTERPRETATIEREGEL IN HET VOORDEEL VAN DE 

VERZEKERDE: ART. 23, §2 VERZEKERINGSWET 2014 

 

Onderafdeling 1.  Beschermingsregeling  

 

382. Naast de gelijkwaardigheidseis bevat de Verzekeringswet 2014 ook een 

interpretatieregel in het voordeel van de verzekerde in geval van twijfel omtrent de betekenis 

van een beding. Overeenkomstig art. 23, §2 Verzekeringswet 2014 prevaleert in geval van 

twijfel over de betekenis van een beding, de voor de verzekeringnemer meest gunstige 

interpretatie. Indien de verzekeringnemer en de verzekerde niet één dezelfde persoon zijn, 

prevaleert de voor de verzekerde meest gunstige interpretatie.
1335

 Waar de 

gelijkwaardigheidseis een inhoudelijke waarborg bevat zodat contractuele clausules de 

verzekeringspolis niet uithollen, vormt deze interpretatieregel een motief voor de verzekeraar 

om clausules duidelijk te formuleren. De verplichting om duidelijke en nauwkeurige bedingen 

op te stellen wordt ook uitdrukkelijk opgelegd in art. 23, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014. De 

bepaling beoogt de versterking van de bescherming van de verzekeringnemer, als contractueel 

zwakkere partij, in geval van discussie over de interpretatie van contractuele bedingen.
1336

  

                                                           
1334 C. VAN SCHOUBROECK, “Fraude in verzekeringen lichtjes anders bekeken”, TBH 2004, 14; P.-H. DELVAUX, “Les 

contrats d’adhésion et les clauses abusives en droit belge” in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la 

partie faible dans les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 1996, 90; M. FONTAINE, La protection de la partie faible dans 

les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 1996, 90; G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 342.  
1335 Zie hieromtrent: C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en in Deel 3 van de 

Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 8; 

G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T.VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 362; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 175; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 338. 
1336 Parl. St. Kamer, Doc 53, nr. 3361/1, 25; C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en 

transparantievoorschrift en in Deel 3 van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De 

Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 8; A. CRUQUENAIRE, “L’interprétation la plus favorable au 
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   Het is opvallend dat de interpretatieregel niet beperkt is tot verzekeringsconsumenten. 

Iedere verzekeringnemer en verzekerde die onder het toepassingsgebied van Deel 3 

Verzekeringswet 2014 valt, kan hier van genieten. Ondernemingen en professionelen genieten 

dus ook van de beschermingsbepaling.
1337

 Zo zullen bijvoorbeeld zowel verzekerden van de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering als verzekerden van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten zich kunnen beroepen op deze 

beschermingsregeling. Overeenkomstig art. 23, §2, lid 2 Verzekeringswet 2014 zijn enkel 

verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot grote risico’s uitgesloten van de toepassing 

van de interpretatieregel. Zo zal bijvoorbeeld de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheidsverzekering voor zeilboten, die wordt beschouwd als een 

verzekeringsovereenkomst die betrekking heeft op grote risico’s, buiten het toepassingsgebied 

vallen, ook al wordt deze gesloten met consumenten. De interpretatieregel is evenwel van 

toepassing op de risico’s omschreven in art. 5, 39°, punt b) Verzekeringswet 2014 voor zover 

de verzekeringnemer een vrij beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft.
1338

 Dit 

ruime toepassingsgebied wordt bekritiseerd rekening houdend met de 

beschermingsdoelstelling. Er wordt namelijk betwijfeld of er noodzaak is aan een voor de 

verzekeringnemer meest gunstige interpretatie wanneer de verzekeringspolis niet uitsluitend 

door de verzekeraar werd opgesteld maar er bijvoorbeeld wel sprake is van voorgaande 

onderhandelingen of wanneer bepaalde clausules opgesteld worden door de makelaar.
1339

 M.i. 

heeft de wetgever dit probleem voldoende ondervangen door grote risico’s uit te sluiten van 

het toepassingsgebied van deze interpretatie. Deze interpretatieregel beperken tot 

consumenten, zou m.i. bepaalde categorieën van verzekeringnemers uitsluiten van het 

toepassingsgebied die ook geen inbreng hebben in de inhoud van de 

verzekeringsovereenkomst.  

  Aangezien duidelijke bedingen geen interpretatie behoeven
1340

, zal de interpretatieregel 

van art. 23, §2 Verzekeringswet 2014 enkel toegepast worden indien het beding onduidelijk is 

                                                                                                                                                                                     
consommateur, principe efficace ou gadget inutile?”, For.Ass. 2013, 139; J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het 

voordeel van de consument”, TPR 2014, 1027. 
1337 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 9. 
1338 C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en in Deel 3 van de Verzekeringswet” 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 8; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 53.  
1339 Zie in deze zin: C. PARIS, “L’interprétation des clauses d’une police d’assurance en cas de doute”, JLMB 2003, 1827; G. 

HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T.VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 362-363; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, 

Kluwer, 2012, 289. 
1340 Cass. 30 juni 2006, JT 2006, 566; Luik 25 juni 1996, T.Verz. 1998, 370; Kh. Charleroi 12 januari 2000, RRD 2001, 62; F. 

BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, “Contractuele aspecten van de Wet Marktpraktijken” in I. CLAEYS, R. 
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of voor meerdere interpretaties vatbaar is.
1341

 Verder zal de rechter gebonden zijn door de 

bindende kracht van de overeenkomst
1342

 en dus aan de overeenkomst geen interpretatie 

kunnen geven die onverenigbaar is met zijn bewoordingen, noch een uitleg geven die niet 

strookt met de inhoud en de draagwijdte van de overeenkomst.
1343

 De vraag rijst evenwel wat 

onder de voor de verzekeringnemer “meest gunstige interpretatie” begrepen dient te worden. 

Volgens de doctrine komt het aan de rechter toe om dit in concreto vast te stellen, rekening 

houdend met situatie waarin de verzekeringnemer of verzekerde zich bevindt.
1344

 

 

Onderafdeling 2.  Verhouding met interpretatieregels uit WER en gemeen recht 

 

383. Vóór de Verzekeringswet 2014 konden verzekeringsconsumenten zich reeds beroepen 

op een gelijkaardige interpretatieregel vastgelegd in art. VI.37, §2 WER.
1345

 Overeenkomstig 

deze bepaling prevaleert in geval van twijfel over de betekenis van een beding, de voor de 

consument gunstigste interpretatie. Bijkomend stelt deze bepaling dat een overeenkomst 

tussen een onderneming en een consument onder meer kan worden geïnterpreteerd aan de 

hand van de handelspraktijken die er rechtstreeks verband mee houden. Twijfel over de juiste 

draagwijdte van het beding volstaat om de interpretatieregel toe te passen.
1346

 Net zoals op 

grond van art. 23, §2 Verzekeringswet 2014 het geval is, dient ook hier het beding niet enkel 

in het voordeel van de verzekeringnemer geïnterpreteerd te worden maar in de voor hem 

                                                                                                                                                                                     
STEENNOT en M. TISON (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 

2011, 26; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 69; L. SCHUERMANS en C. 

VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 337; P. COLLE, 

De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 51. 
1340 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 52. 
1341 G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 367; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 69.  
1342 Art. 1341 BW.  
1343 Cass. 23 maart 2006, RW 2006-07, 874. 
1344 A. CRUQUENAIRE, “L’interprétation du contrat de vente”, TBBR 2008, 315; A. CRUQUENAIRE, “L’interprétation la 

plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?”, For.Ass. 2013, 139; G. HEIRMAN, “Bewijs en 

interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T.VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 369; J. WAELKENS, “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, 

1029. 
1345 B. TOUSSAINT, “Interprétation et rédaction des contrats d’assurance” in Liber amicorum J.-L. Fagnart, Louvain-la-

Neuve, Anthemis, 2008, 299; C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en in Deel 3 

van de Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 8; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

175; M. FONTAINE, “La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Présentation générale et dispositions communes à tous 

les contrats” in B. DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Brussel, Larcier, 2015, 21; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 338; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 53. 
1346 A. CRUQUENAIRE, “L’interpretation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?” (noot 

onder Luik 27 maart 2012), For. Ass. 2013, 139. 
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meest voordelige zin.
1347

 Opnieuw rijst de vraag wat de “gunstigste interpretatie voor de 

consument” inhoudt. Er moet aangenomen worden dat niet noodzakelijk de door de 

consument voorgestelde interpretatie moet gevolgd worden.
1348

 

 

384. Ook het gemeen recht bevat een reeks interpretatieregels, die teruggevonden kunnen 

worden in art. 1156-1164 BW.
1349

 Ook deze interpretatieregels zijn slechts mogelijk bij 

twijfel over de contractsbepaling.
1350

 In de eerste plaats moeten de onduidelijke bedingen op 

grond van art. 1156 BW uitgelegd worden volgens de gemeenschappelijke bedoeling van de 

partijen, veeleer dan volgens de letterlijke zin van de bewoordingen in de polis.
1351

 Het Hof 

van Cassatie oordeelde reeds dat de feitenrechter op grond van deze bepaling het 

uitsluitingsbeding kan herkwalificeren tot een vervalbeding, wanneer dit beter overeenstemt 

met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.
1352

 Is de rechter niet in staat de 

werkelijke wil te achterhalen, kan hij met behulp van art. 1157, 1158, 1159, 1161 en 1164 

BW de vermoedelijke wil van de partijen opsporen.
1353

 Wanneer na toepassing van deze 

interpretatieregels onduidelijkheid blijft bestaan over de inhoud van de bedingen in de 

verzekeringsovereenkomst, kan beroep gedaan worden op art. 1162 BW.
1354

 Overeenkomstig 

art. 1162 BW dient de overeenkomst te worden gelezen in het voordeel van degene die zich 

verbonden heeft en in het nadeel van degene die bedongen heeft. De partij is wiens voordeel 

het beding werd opgesteld wordt beschouwd als de partij die bedongen heeft.
1355

 Denk 

bijvoorbeeld aan het beding waarin de verzekeraar de mogelijkheid stipuleert om een verval 

van recht op dekking in te roepen wanneer de verzekerde zich schuldig heeft gemaakt aan een 
                                                           
1347 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 175; I. 

DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 78. 
1348 A. CRUQUENAIRE, “L’interpretation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?” (noot 

onder Luik 27 maart 2012), For. Ass. 2013, 139.  
1349 Zie: W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2015, 95-98; P. WÉRY, Droit des 

Obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 394-409.  
1350 Cass. 28 januari 1977, Pas. 1977, 584; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 172-173.  
1351 Zie bijvoorbeeld: Cass. 24 september 1992, Arr. Cass. 1992, 1131; Brussel 18 juni 2008, De Verz. 2009, 280; P. WÉRY, 

Droit des Obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395-396; E. CAUSIN, “L’interprétation 

des contrats écrits vua à travers le contrat d’assurance” De Verz. 1980, 260; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in 

de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 172-173; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 337. 
1352 Cass. 25 januari 2002, RGAR 2003, nr. 13.757. M.i. rust deze herkwalificatiebevoegheid evenwel op de dwingende aard 

van art. 65 Verzekeringswet 2014. Wanneer een uitsluitingsbeding betrekking heeft op het handelen of gebrek aan handelen 

van de verzekeringnemer of verzekerde dient m.i. het beding beschouwd te worden als een verval van recht. Zie Deel IV, 

Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §3.  
1353 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2015, 95-96; P. WÉRY, Droit des 

Obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 396-397. 
1354 Cass. 17 oktober 1988, Arr. Cass. 1988-89, 175; Cass. 22 februari 2002, VKJ 2002, 360, nr. 2002/149. Zie ook: Luik 30 

oktober 2002, De Verz. 2003, 118, noot J. ROGGE, JLMB 2003, 1809; Antwerpen, 4 februari 1992, RW 1993-94, 752; 

Brussel 10 december 2002, JT 2003, 155; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 174; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 73. 
1355 Cass. 22 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 860; Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022, Luik 25 april 1996, JLMB 

1996, 1369; P. WÉRY, Droit des Obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 401-402 en 405. 
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contractuele tekortkoming. De regel van art. 1162 BW wordt regelmatig in het voordeel van 

de verzekerde geïnterpreteerd.
1356

 Nochtans zal de verzekeraar niet steeds als de partij 

beschouwd worden die bedongen heeft.
1357

 Denk bijvoorbeeld aan de kwitantie ter afrekening, 

waarbij de verzekeraar beschouwd wordt als de partij die zich verbonden heeft.
1358

 Dit heeft 

tot gevolg dat deze interpretatieregel zou kunnen resulteren in een lezing in het voordeel van 

de verzekeraar. Wanneer er evenwel sprake is van een toetredingscontract wordt aanvaard dat 

de contractuele clausules worden uitgelegd in het voordeel van de toetredende partij, tegen de 

opsteller van het contract.
1359

 Dergelijke interpretatieregel vindt zijn grondslag in art. 1382 

BW.
1360

 Aangezien de verzekeringsovereenkomst vaak gekwalificeerd zal worden als een 

toetredingscontract, zullen uitsluitingsbedingen uit dergelijke toetredingscontracten bij twijfel 

worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, hetgeen betekent dat zij beperkend 

worden uitgelegd.
1361

 De uitlegging van elk beding in de verzekeringsovereenkomst in het 

voordeel van de verzekerde omdat de verzekeringsovereenkomst een toetredingscontract 

betreft, wordt in de rechtsleer evenwel bekritiseerd.
1362

 Wanneer de 

verzekeringsovereenkomst namelijk werd gesloten met een gespecialiseerde 

verzekeringnemer die geen consument is en die werkelijk inspraak heeft gehad in het 

opstellen van de verzekeringsovereenkomst, kan moeilijk aanvaard worden dat de verzekeraar 

de contractvoorwaarden heeft opgedrongen. Hetzelfde geldt voor bedingen die werden 

opgesteld door verzekeringsmakelaars.
1363

 Daarnaast dient de verzekeraar zich ook voor 

verschillende soorten verzekeringen te houden aan een modelpolis
1364

 of 

                                                           
1356 Zie hierover: H. DE RODE , “Les clauses d’exclusions et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed.J. Barr.B., 1995, 161.  
1357 I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 72-73 ; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 408; P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. 

DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Dix années d'application, 

Louvain-la-neuve, Anthemis-Bruylant, 2003, 98. 
1358 P. COLLE, “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 1999–2000, 971; P. 

COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 207.  
1359 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 172; I. 

DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 72; M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2016, 408-409. Voor enkele toepassingen zie: Brussel 8 oktober 2007, De Verz. 2008, 60, noot P. 

FONTAINE; Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, 14275; Pol. Turnhout 29 juni 1999, AJT 1999-2000, 430. 
1360 Brussel 19 oktober 1995, RGAR 1997, 12.908; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 

2002, 73; P. WÉRY, Droit des Obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 407. 
1361 Luik 20 december 1994, RGAR 1996, 12.677; Luik 4 december 1997, TBBR 1998, 369; Brussel 17 mei 2000, RGAR 

2002, 13.504; Gent 11 februari 2003, De Verz. 2003, 763. 
1362 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 340. 
1363 Zie ook: J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 289; K. BERNAUW, “De 

Gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar”, T.Verz. 2010, 50. 
1364 Zie bijvoorbeeld KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err. BS 24 februari 1993.  
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minimumgarantievoorwaarden
1365

. Ook in zulke gevallen lijkt het moeilijk te aanvaarden dat 

clausules steeds in het voordeel van de verzekerde uitgelegd moeten worden op grond van het 

feit dat het een toetredingscontract betreft. 

 

385. Nu de Verzekeringswet 2014 zelf een interpretatieregel voorschrijft, rijst de vraag naar 

de verhouding tussen de interpretatieregel uit het verzekeringsrecht, de interpretatieregel in 

het WER en de interpretatieregels in het gemeen recht. Wat de verhouding tussen art. 23, §2 

Verzekeringswet 2014 en art. VI.37, §2 WER betreft, dient vastgesteld te worden dat beide 

bepalingen dezelfde interpretatieregel inhouden. Art. VI.37, §2, lid 2 WER voegt enkel toe 

dat een overeenkomst tussen een onderneming en een consument onder meer worden 

geïnterpreteerd aan de hand van de handelspraktijken die er rechtstreeks verband mee houden. 

Zoals gezegd, wordt Boek VI WER als lex generalis beschouwd voor alle sectoren waar 

bijzondere regels gelden. De bepalingen uit dit boek dienen cumulatief toegepast te worden, 

tenzij er voor een bepaalde sector een lex specialis van toepassing is die afwijkt van de lex 

generalis of eraan tegengesteld is, in welk geval deze laatste voorrang krijgt.
1366

 Aangezien de 

interpretatieregel in art. 23, §2 Verzekeringswet m.i. evenwel niet afwijkt of tegengesteld is 

aan de interpretatieregel van art. VI. 37, §2 WER, is een cumulatieve toepassing mogelijk. 

Een interpretatie van de verzekeringsovereenkomst aan de hand van handelspraktijken lijkt 

evenwel niet meer mogelijk.  

  Een cumulatieve toepassing van art. 23, §2 Verzekeringswet en de gemeenrechtelijke 

interpretatieregels vervat in art. 1156-1164 BW ligt moeilijker. De gemeenrechtelijke 

interpretatieregels zullen namelijk niet steeds tot gevolg hebben dat bij twijfel het 

onduidelijke beding zal worden uitgelegd in het voordeel van de verzekerde en al zeker niet in 

de, overeenkomstig art. 23, §2 Verzekeringswet 2014, meest gunstige interpretatie voor de 

verzekeringnemer. De toepassing van het gemeen recht zou dus kunnen leiden tot een andere 

uitkomst dan de toepassing van het bijzonder recht, in dit geval de Verzekeringswet 2014. Zo 

zal de interpretatie in functie van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen 

overeenkomstig het gemeen recht, niet noodzakelijk betekenen dat het beding geïnterpreteerd 

wordt op de voor de verzekerde meest gunstige wijze. Omwille van mogelijke tegengestelde 

uitkomsten bij de toepassing van art. 23, §2 Verzekeringswet 2014 en de interpretatieregels 

                                                           
1365 Zie bijvoorbeeld: KB 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot 

het priveleven, BS 31 januari 1984; KB 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 

februari 1939 op de bescherming van de titel en beroep van architect, BS 23 mei 2007.  
1366 Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 3018/001, 19 en 21; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 2016.  
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uit het gemene recht, kan men concluderen dat de verzekeringsrechtelijke interpretatieregel 

voorrang heeft op de gemeenrechtelijke interpretatieregels.
1367

 De meerderheid van de 

rechtsleer lijkt er evenwel van uit te gaan dat de gemeenrechtelijke interpretatieregels blijven 

gelden in het verzekeringsrecht, ook nu het over een eigen interpretatieregel beschikt.
1368

  

HOOFDSTUK III. SPECIFIEKE WETTELIJKE REGELING PREVENTIE-

INSTRUMENTEN EN DOELTREFFENDHEID  

AFDELING 1. PREVENTIE-INSTRUMENTEN DIE TEKORTKOMINGEN AAN 

CONCRETE VERPLICHTINGEN SANCTIONEREN 

 

Onderafdeling 1.  Geen dekking bij opzet  

 

386. De dekkingsweigering bij opzet vormt één van de preventie-instrumenten die door de 

wetgever aan de verzekeraars wordt aangereikt.
1369

 Ze wordt zelfs niet enkel aangereikt als 

optioneel preventie-instrument, maar de wetgever legt de uitsluiting van opzettelijke fouten 

verplicht op. Art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 bepaalt namelijk dat “niettegenstaande enig 

andersluidend beding de verzekeraar niet verplicht kan worden dekking te geven aan hem die 

het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt”. Doordat opzet nooit gedekt wordt ten aanzien 

van de persoon die de opzettelijke fout begaat, wordt vermeden dat de verzekerde opzettelijk 

schade zal veroorzaken wetende dat deze toch vergoed wordt door de verzekeraar. Op die 

manier werkt deze bepaling preventief. De wetgever heeft slechts erg beperkt voorzien in 

uitdrukkelijke beschermingselementen voor de verzekeringnemer met betrekking tot deze 

bepaling. Dit gaat gepaard met enkele onduidelijkheden omtrent de toepassing van art. 62, lid 

1 Verzekeringswet 2014. In wat volgt wordt eerst de nadruk gelegd om de bescherming van 

de verzekerde die enerzijds wel teruggevonden kan worden in de tekst van art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014 en anderzijds werd gecreëerd door de rechtspraak. Daarna wordt 

ingegaan op de knelpunten van deze wettelijke regeling die de bescherming van de verzekerde 

kan ondermijnen.  

                                                           
1367 Zie ook in deze zin: G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T.VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 368; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 77. 
1368 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 172-

173; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 337; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 405; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 

april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 52. 
1369 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 326-327. 
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§ 1. Beschermingselementen 

 

A. Persoonlijk karakter van het opzet  

 

387. De verzekeraar die meent zich van zijn prestatie te kunnen bevrijden omdat (één van) 

de verzekerde(n) een opzettelijke fout beging zal deze bevrijding enkel kunnen inroepen tegen 

de dader van de opzettelijke fout en niet tegen de andere verzekerden of begunstigden die 

vreemd zijn aan dit opzet.
1370

 Het persoonlijk karakter van de opzettelijke fout vloeit voort uit 

de tekst van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014.
1371

 Deze tekst bepaalt namelijk uitdrukkelijk 

dat de dekkingsweigering van de verzekeraar geldt ten aanzien van “hem die het schadegeval 

opzettelijk heeft veroorzaakt”. Dit houdt in dat de afwezigheid van dekking enkel kan gelden 

voor de dader zelf die de schade opzettelijk veroorzaakte
1372

 en bijvoorbeeld niet voor degene 

die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor die dader.
1373

 Onder gelding van de 

Verzekeringswet 1874 bestond nog betwisting omtrent de vraag of de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid voor andermans opzettelijke daad ook van verzekering was uitgesloten. In 

de rechtsleer werd reeds overwegend aangenomen dat het niet mogelijk was om dergelijke 

aansprakelijkheid van dekking uit te sluiten.
1374

 Door de Wet 

Landsverzekeringsovereenkomst werd deze visie bevestigd. Anders dan de Verzekeringswet 

1874 werd uitdrukkelijk melding gemaakt van “de persoon die het schadegeval opzettelijk 

                                                           
1370 Brussel 15 februari 2000, TBH 2001, 187; Brussel 12 november 2001, JLMB 2002, 1220; Gent 2 december 2004, TBH 

2005, 874; Luik 17 oktober 2003, JLMB 2004, 1240; Antwerpen 2 februari 2005, NjW 2005, 1207; Bergen 20 juni 2007, 

JLMB 2008, 973; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 95. 
1371 Bergen 23 december 2011, Rec.jur.ass. 2012, 312, noot P. MOREAU; M. HOUBEN, “Welke risico’s loopt een 

minderjarige?”, De Verzekeringswereld 10 februari 1997, 15; L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De opzettelijke 

risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE en J.L. FAGNART(eds.), Bijzondere vraagstukken 

rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 70; G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, 

Bull.ass. 2001, 221; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, 

Y. LEMENSE(eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 285; A. LENAERTS, “Lessen uit 

het verzekeringsrecht voor de rechtsgevolgen van Fraus omnia corrumpit: kan de dader een onrechtstreeks voordeel halen uit 

zijn bedrieglijke fout?” (noot onder cass. 3 maart 2011), RW 2012-2013, 1101; M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2016, 331; D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 547; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 770.  
1372 G. HEIRMAN, “Verzekeraars moeten dekking verlenen aan verzekerden die vreemd zijn aan de opzettelijke 

veroorzaking van het schadegeval”, T.Verz. 2015, 53-55; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 399-402. 
1373 Cass. 25 maart 2003 (twee arresten), De Verz. 2003, 545, noot H. ULRICHTS, TBH 2006, 665, concl. Adv. Gen. M. De 

SWAEF, noot G. JOCQUÉ; Cass. 4 juni 2012, TBH 2012, 944; C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte 

schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 825; B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht” in Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 374; B. 

DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586. 
1374 F. DE LY, “Art. 6 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 1989, nr. 10. 
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beging”.
1375

 Art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd letterlijk overgenomen in 

art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014. Niet alleen de tekst van de wet maar ook de 

parlementaire voorbereidingen bij de Wet Landverzekeringsovereenkomst duiden het 

persoonlijk karakter van opzet aan. In de parlementaire voorbereidingen staat namelijk dat het 

opzettelijk schadegeval niet kan gedekt worden ten aanzien van degene die het heeft 

uitgelokt.
1376

 Tot slot blijkt ook uit de ratio legis
1377

 van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014, 

dat de afwezigheid van dekking geen betrekking kan hebben op de burgerlijke aansprakelijke 

gezien deze zich niet schuldig heeft gemaakt aan een opzettellijke fout.
1378

 Er wordt in hoofde 

van de burgerlijke aansprakelijke bovendien ook geen afbreuk gedaan aan het aleatoir 

karakter van de verzekeringsovereenkomst omdat hij de verwezenlijking van het risico niet 

zelf in de hand heeft gehad.
1379

  

 

388. Het persoonlijk karakter van het opzet werd ook bevestigd door het Hof van Cassatie 

in twee arresten van 2003.
1380

 De verzekeraar blijft dus gehouden zijn waarborg te verlenen 

ten aanzien van degenen die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de verzekerde die de 

schade opzettelijk veroorzaakt heeft. Dit heeft tot gevolg dat de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar de dekking van de opzettelijke fout van de minderjarige 

niet kan weigeren wanneer zijn ouders hiervoor werden aansprakelijk gesteld op grond van 

art. 1384, lid 2 BW.
1381

 Ouders kunnen geconfronteerd worden met de zware financiële lasten 

ingevolge hun burgerlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan door hun minderjarige 

kinderen.
1382

 Een minderjarige kan namelijk een opzettelijk onrechtmatige daad begaan vanaf 

                                                           
1375 Art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst.  
1376 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 1994, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 92; G. 

JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 221.  
1377 Een contractspartij kan niet beschermd worden tegen de gevolgen van door hem vrijwillig gestelde daden. 
1378 G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 222. 
1379 L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, 383.  
1380 Cass. 25 maart 2003 (twee arresten), T.Verz. 2003, 545, noot H. ULRICHTS, TBH 2006, 665, met concl. M. DE 

SWAEF, noot G. JOCQUÉ. Zie ook: Cass. 4 juni 2012, TBH 2012, 944; Cass. 3 maart 2014, RGAR 2014, 15.130.  Zie ook: 

Brussel 15 februari 2000, TBH 2001, 187; Brussel 12 november 2001, JLMB 2002, 1220; Antwerpen 7 oktober 2002, RW 

2004-05, 509; Luik 17 oktober 2003, JLMB 2004, 1240; Gent 9 december 2004, TBH 2005, 874; Antwerpen 2 februari 2005, 

NjW 2005, 1207; Gent 6 april 2006, RW 2009-10, 1784; Bergen 23 september 2008, JLMB 2009, 1593; Rb. Brugge 12 maart 

2012, TGR-TWVR 2012, 165, noot. 
1381 Cass. 25 maart 2003 (twee arresten), De Verz. 2003, 545, noot H. ULRICHTS, TBH 2006, 665, concl. Adv. Gen. M. De 

SWAEF, noot G. JOCQUÉ; Cass. 4 juni 2012, TBH 2012, 944. Zie reeds: Gent 2 februari 1998, TGR 1999, 16; Jeugdrb. 

Brussel 30 maart 1999, De Ven. 1999, 698. G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, De Verz. 2001, 

220; B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht” in 

Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 374; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- 

en verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 285; G. JOCQUÉ, “Verzekeringsrecht kroniek 2011-2013”, NjW 2013, 576; G. JOCQUÉ, 

“Actualia Verzekeringsrecht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Actuele ontwikkelingen in het 

aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 27.  
1382 G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 215. 
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het ogenblik dat hij de jaren des onderscheids heeft bereikt.
1383

 Deze grens wordt door de 

rechtspraak al naar gelang de omstandigheden veelal gelegd tussen de zeven à negen jaar.
1384

 

De gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar die de benadeelde heeft vergoed op grond van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders voor de opzettelijke fout van hun kind, 

kunnen een regresvordering uitoefenen tegen de minderjarige dader.
1385

 De omvang van deze 

verhaalsvordering is evenwel beperkt tot hetgeen bepaald in art. 7 KB Privéleven 1984.
1386

 

Het persoonlijke karakter van het opzet heeft evenwel ook tot gevolg dat de verzekeraar, die 

de benadeelde heeft vergoed op grond van art. 1384, lid 2 BW, geen verhaal zal kunnen 

uitoefenen op de ouders.
1387

  

Hoewel de cassatierechtspraak betrekking had op de aansprakelijkheid van de ouders 

geldt het persoonlijk karakter van het opzet ook in alle andere gevallen van kwalitatieve 

aansprakelijkheid.
1388

 Zo kan het opzet begaan door de werknemer/ aangestelde ook niet 

tegengeworpen worden aan de werkgever
1389

 of het opzet van de leerling aan de 

onderwijzer.
1390

 De verzekeraar kan verder ook niet weigeren dekking te geven voor de 

contractuele aansprakelijkheid van zijn verzekerde om reden dat de uitvoeringsagent in de 

uitvoering van de overeenkomst voor rekening van zijn opdrachtgever verzekerde, een 

opzettelijk fout zou hebben gepleegd.
1391

 Voor de verzekering van de contractuele 

aansprakelijkheid wegens fouten van hulppersonen betekent dit dat al hun fouten ongeacht de 

ernst ervan in beginsel rechtsgeldig verzekerbaar zijn in hoofde van de hoofddebiteur. De 

uitbreiding van de uitsluitingsgrond tot het gedrag van anderen dan de verzekerde zelf zou 

volgens C. Van Schoubroeck een te grote inperking betekenen van de met de verzekering 

beoogde bescherming.
1392

 De verzekeringsdekking zal echter wel verloren gaan wanneer de 

verzekerde-schuldenaar door persoonlijk onverzekerbaar gedrag mede aanleiding geven of 
                                                           
1383 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 826. 
1384 Zie uitgebreid: P. DE TAVERNIER, De buitencontractuele aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door 

minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 351-352. 
1385 Cass. 11 januari 2010, T. Verz. 2010, 410. De toepassingsvoorwaarden van art. 152 Verzekeringswet 2014 zijn hiertoe 

echter niet allemaal vervuld. Zie: C. HENSKENS, “Opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige”, NjW 2016, 846-850. 
1386 C. VAN SCHOUBROECK, “Verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht: een moeilijke verhouding?” in J. PUT (ed.), 

Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 90-91.  
1387 B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE 

(eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 285.  
1388 L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De opzettelijke risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE 

en J.L. FAGNART (eds.), Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 71; G. JOCQUÉ, 

“Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 221; C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk 

veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 825; G. JOCQUÉ, “Actualia Verzekeringsrecht”, in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 27.  
1389 Gent 6 april 2006, RW 2009-10, 1784. 
1390 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 95.  
1391 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 825. 
1392 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 825. 
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geparticipeerd hebben aan het door zijn hulppersonen teweeggebracht schadegeval, 

bijvoorbeeld door instructies of gebrekkig toezicht.
1393

 Ook de opzettelijke daden gesteld door 

een orgaan van de vennootschap mogen rechtstreeks aan de rechtspersoon worden 

toegerekend. De verantwoording hiervoor wordt gelegd in de orgaantheorie op grond waarvan 

de aansprakelijkheid van de rechtspersoon een eigen aansprakelijkheid is en geen kwalitatieve 

aansprakelijkheid. Organen worden vereenzelvigd met de rechtspersoon. De verzekeraar zou 

in zulk geval verval van dekking kunnen inroepen tegen de verzekerde-rechtspersoon
1394

. 

Wanneer een orgaan van de vennootschap dus mede-aanleiding heeft gegeven tot of 

geparticipeerd heeft aan het door de werknemer teweeggebrachte schadegeval, zou de 

verzekeraar dekking ten aanzien van de vennootschap kunnen weigeren. Hierbij moeten toch 

twee kanttekeningen gemaakt worden. In de eerste plaats kunnen onrechtmatige daden van 

een orgaan enkel toegerekend worden aan de rechtspersoon wanneer deze gesteld werden 

binnen de perken van de wettelijke (of statutaire) bevoegdheden van het orgaan. Ten tweede 

moet in hoofde van het orgaan ook de intentie aanwezig zijn om het gedekte schadegeval te 

veroorzaken. 

Het persoonlijke karakter heeft verder ook tot gevolg dat het opzet niet kan 

tegengeworpen worden tegen de andere verzekerden in de polis, ook al zijn deze personen 

niet burgerrechtelijk aansprakelijk voor de verzekerde die de opzettelijk fout beging. Zo kan 

bijvoorbeeld de verzekeraar van de onderhuurder die krachtens art. 1735 BW aansprakelijk is 

voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of 

onderhuurders, geen verweer putten uit het opzettelijk karakter van de fout van de 

hoofdhuurder wanneer deze tevens zijn huisgenoot is. De verzekeraar kan dat verweer dus 

niet tegenwerpen aan de eigenaar en de in zijn rechten gesubrogeerde brandverzekeraar die 

krachtens art. 68 Wet Landverzekeringsovereenkomst beschikken over een rechtstreekse 

vordering tot vergoeding van de brandschade tegen de brandverzekeraar van de 

onderhuurder.
1395

 Ook de opzettelijk brandstichting door één van de mede-eigenaars van een 

onroerend goed die samen een brandverzekering afsloten, kan niet aan de andere 

verzekeringnemer worden toegerekend, zodat deze wel vergoeding kan vorderen voor zijn 

deel van het verzekerde gebouw.
1396

 Tot slot oordeelde het Hof in een arrest van 8 mei 2014 

                                                           
1393 Zie hieromtrent: C. PAUWELS, Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten. 

Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen, Antwerpen, Maklu, 1995, nrs. 260-365.  
1394 C. PAUWELS, Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten. Rechtsvergelijkende studie van 

het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen, Antwerpen, Maklu, 1995, nrs. 428-429. 
1395 Cass. 19 juni 2009, TBO 2010, 7, TBH 2010, 62.  
1396 Antwerpen 7 oktober 2002, RW 2004-05, 509; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the 

story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 



325 

 

dat het opzettelijk veroorzaken van schade aan de wagen door een echtgenote er niet aan in de 

weg staat dat de verzekerde echtgenoot aanspraak kan maken op dekking in het raam van een 

‘omniumpolis’.
1397

 

 

389. Een beding waarbij de verzekeraar ook anderen dan degene die de opzettelijke fout 

beging, de waarborg ontneemt, is verboden.
1398

 Dit vloeit enerzijds voort uit het feit dat art. 

62, lid 1 Verzekeringswet 2014 de openbare orde raakt.
1399

 Het Hof bevestigde het verbod van 

zulke bedingen in een arrest van 4 maart 2013.
1400

 Met deze rechtspraak heeft het Hof het 

toepassingsgebied van toenmalig art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 

62, lid 1 Verzekeringswet 2014) beperkt.
1401

 Opvallend is echter dat het Hof dit niet enkel 

afleidt uit art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014) maar ook uit art. 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 

65 Verzekeringswet 2014).
1402

 Hiermee steunt het Hof op de regeling inzake het verval van 

dekking dat enkel kan tegengeworpen worden aan degene die een contractuele tekortkoming 

beging.
1403

 Impliciet kan hieruit afgeleid worden dat het Hof van Cassatie opzet beschouwd 

als een verval van recht.
1404

 

 

B. Bewijslast ligt bij de verzekeraar  

 

390. In het verleden bestond er onzekerheid omtrent de vraag of de verzekeraar dan wel de 

verzekerde de bewijslast omtrent het opzet droeg. Dit was het gevolg van de onduidelijkheid 

                                                                                                                                                                                     
285; G. JOCQUÉ, “Actualia Verzekeringsrecht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Actuele ontwikkelingen in het 

aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 27. 
1397 Cass. 8 mei 2014, TBH 2014, 729. 
1398 Bergen, 16 januari 2007, TBH 2007, 829; Rb. Dendermonde 6 februari 2004, TBH 2005, 362; C. VAN 

SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 826; B. DUBUISSON, “La 

faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586. Contra: Rb Hasselt 29 

november 2001, AJT 2001-02, 917; M. HOUBEN, “À propos de la preuve du sinistre volontaire”, De Verz. 2003, 495; V. 

VERVLIET, Buitencontractuele aansprakelijkheid bij professionele risico’s. Betekenis en draagwijdte van de 

buitencontractuele aansprakelijkheid doorheen de evolutie van de professionele risicoverzekering, Antwerpen, Intersentia 

2008, 601; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 331.  
1399 G. JOCQUÉ, “Opzettelijk veroorzaakte schade: geen uitsluiting maar verval van recht” (noot onder Cass. 7 juni 2001), 

RW 2001-02, 892; B. DUBUISSON, “La faute intentionnelle du mineur dans les assurances R.C. familiale. Commentaire 

d’un arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 février 2001”, J.dr.jeun. 2002, 23; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, 

définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances” (noot onder Cass. 7 juni 2002 en 18 januari 2002), RCJB 

2003, 54-55. Contra: H. DE RODE, “La notion de déchéance et la faute intentionnelle” in Liber Amicorum Hubert 

Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 106-108. 
1400 Cass. 4 maart 2013, NjW 2013, 308, noot G. JOCQUÉ. Zie ook: Cass. 3 maart 2014, RGAR 2014, nr. 15.130. 
1401 G. JOCQUÉ, “Verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft 

veroorzaakt”, NjW 2013, 310.  
1402 G. JOCQUÉ, “Verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft 

veroorzaakt”, NjW 2013, 310.  
1403 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §2, C.  
1404 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §3, C.  
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omtrent de vraag of opzet als een uitsluiting dan wel als een verval van recht diende 

beschouwd te worden.
1405

 Er bestaat namelijk al lang zekerheid dat de verzekeraar de 

bewijslast draagt van het verval van recht.
1406

 Indien opzet als een verval van recht zou 

beschouwd worden
1407

, moet de verzekeraar aantonen dat de verzekerde zich schuldig heeft 

gemaakt aan opzet. De bewijslast van uitsluitingen daarentegen werd tot het arrest van het 

Hof van Cassatie van 7 juni 2001 bij de verzekerde gelegd.
1408

 Dit standpunt volgde uit de 

toepassing van art. 1315, lid 1 BW en art. 870 Ger. W.
1409

 Indien de opzettelijk veroorzaakte 

schade dus als een uitsluiting wordt beschouwd
1410

, diende degene die aanspraak maakt op de 

verzekeringsdekking aan te tonen dat er geen opzet aanwezig is. Indien de verzekerde de 

afwezigheid van opzet dient aan te tonen betreft dit wel een moeilijke bewijslast aangezien de 

verzekerde het bewijs dient te leveren van een negatief feit.
1411

 Het negatief bewijs dient 

                                                           
1405 E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in verzekeringen” in Liber Amicorum Jean-

Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 102; D. WUYTS, “Uitsluiting en verval van recht op dekking”, NjW 2011, 

777; P. COLLE, “Opzet en bewijs van recht op verzekeringsprestatie” in Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 403. Zie omtrent dit onderscheid en deze discussie Deel IV, Hoofdstuk I, Afdeling 1, 

Onderafdeling 1, §2, C.  
1406 Cass. 12 oktober 2007, NjW 2008, 120; noot G. JOCQUÉ; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. 

KIRKPATRICK; Cass. 20 september 2012, NjW 2013, 266, noot G. JOCQUÉ; Kh. Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 

267; Kh. Brugge 26 oktober 2004, TBH 2006, 770; P. HENRY en J. TONANT, “Déchéances ou exclusion: de Charybde en 

Scylla?” in B. DUBUISSON en P.JADOUL (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années 

d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 85; B. DUBUISSON, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances 

de choses et de frais” in Actualités en droit des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 169; M. FONTAINE, Droit 

des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 309. 
1407 Zie in deze zin: Brussel 15 februari 2000, TBH 2001, 187; Brussel 5 december 2003, RW 2006-07, 1158; Antwerpen 2 

februari 2005, NjW 2005, 1207; Bergen 10 september 2009, De Verz. 2010, 415; Kh Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 

267; Kh Bergen 16 februari 2000, TBH 2000, 774; D. MAESENEIRE, (noot onder Cass. 2 april 2004), De Verz. 2004, 755; 
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La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 69; M. FONTAINE, “La sinistre 
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rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 72-73; J.L. FAGNART, “Le régime des exclusions et des déchéances 

dans les assurances de responsabilité” in Les assurances de responsabilité, Brussel, Ed.j.barr.Brux, 1999, 200; G. JOCQUÉ, 

“Opzettelijk veroorzaakte schade: geen uitsluiting maar verval van recht” (noot onder Cass. 7 juni 2001), RW 2001-02, 892; 

B. DUBUISSON, “La faute intentionnelle du mineur dans les assurances R.C. familiale. Commentaire d’un arrêt de la cour 

d’appel de Liège du 2 février 2001”, J.dr.jeun. 2002, 23; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et 

charge de la preuve en droit des assurances” (noot onder Cass. 7 juni 2002 en 18 januari 2002), RCJB 2003, 54-55; B. 

DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586.  
1408 Cass. 5 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 19; Cass. 13 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 310; Cass. 25 februari 2000, Arr. Cass. 

2000, 484; Cass. 17 november 2005, NjW 2006, 409, noot GJ; Antwerpen 17 maart 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 142, noot J.L. 

FAGNART; Luik 23 mei 2000, T. Verz 2000, 753, noot ANDRÉ-DUMONT; Brussel 29 oktober 2001, RGAR 2003, 13.681; 

Antwerpen 17 februari 2003, NjW 2003, 779, noot E. BREWAEYS; Gent 9 juni 2004, T.Verz. 2005, 103; Antwerpen 20 april 

2005, NjW 2006, 509, noot G. JOCQUÉ; Kh. Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 267; Kh. Charleroi 18 oktober 2000, 

R.R.D. 2001, 62. 
1409 Cass. 5 januari 1995, RW 1995-96, 29; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in 

verzekeringen: een never-ending story?” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008,  

103; H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 224; 

M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 311. 
1410 Zie in deze zin: E. VIEUJEAN, “Le contrat d’assurance aujourd’hui”, in Questions de drois des assurances. Actes du 

Colloque de la coférence du Jeune Barreau de Liège le 5 mai 1995, Brussel, Ed. j.barr.Brux, 1996, 230; H. DE RODE, “La 

notion de déchéance et de la faute intentionelle” in Liber amicorum H. Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 100; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene 

beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 99; P. COLLE, “Opzet en bewijs van het recht 

op verzekeringsprestatie” in Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 405. 
1411 L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De opzettelijke risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE 

en J.L. FAGNART, Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 73. 
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evenwel niet met dezelfde striktheid als het positief bewijs te worden voorgebracht.
1412

 Sinds 

het arrest van het Hof van Cassatie van 7 juni 2001 staat evenwel vast dat de kwalificatie van 

opzet als uitsluiting of verval van recht niet meer bepalend is voor de bewijslastverdeling.
1413

 

In dit arrest besliste het Hof dat de verzekeraar de bewijslast draagt inzake het opzettelijk 

veroorzaken van het schadegeval aangezien op grond van art. 1315, lid 2 BW degenen die 

beweert bevrijd te zijn het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het 

tenietgaan van de verbintenis teweeg heeft gebracht.
1414

 Dit is zowel het geval in de 

verhouding met zijn verzekerde als ten overstaan van de benadeelde die zijn rechtstreekse 

vordering uitoefent.
1415

 Hij kan het bewijs van opzet dat een rechtsfeit is, bewijzen met alle 

middelen van recht.
1416

  

Gezien art. 1315 BW niet van dwingend recht is
1417

, mogen de partijen evenwel ook 

zelf een bewijslastverdeling overeenkomen die afwijkt van art. 1315 BW.
1418

 Nochtans zal de 

omkering van de bewijslast inzake opzet mogelijks indruisen tegen andere 

beschermingsbepalingen. De omkering van de bewijslast mag niet in strijd zijn met de 

dwingende bepalingen van Deel 4 van de Verzekeringswet 2014.
1419

 Ook het 

consumentenrecht biedt ter zake een bijkomende bescherming Zo werd door het Hof van 

Cassatie reeds geoordeeld dat het omkeren van de bewijslast inzake het oorzakelijk verband, 

vereist voor het verval van dekking wegens zware fout, een manifest onevenwicht tussen de 
                                                           
1412 Cass. 27 februari 1958, Arr. Cass. 1958, 460; Cass. 16 december 2004, RW 2004-05, 1553; Cass 26 november 2010, Pas. 

2010, 3022. 
1413 Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2001-02, 34: Het Hof verklaarde dat het de bedoeling was te breken met dit ‘steeds 

weerkerend debat en dit vervangen door meer rechtszekere regels gebaseerd op art. 1315 BW’Zie ook: D. WUYTS, “Opzet” 

in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 550.  
1414 Cass. 7 juni 2001, JLMB 2001, 1117. Dit standpunt werd bevestigd in latere cassatierechtspraak: Cass. 18 januari 2002, 

JT 2002, 322; Cass. 2 april 2004, JLMB 2004, 1237; Cass. 19 mei 2005, JT 2005, 553; Cass. 13 april 2007, TBH 2007, 797, 

noot C. VAN SCHOUBROECK. Deze rechtspraak wordt gevolgd door de feitenrechters: Brussel 25 november 2002, T.Verz. 

2004, 756; Luik 4 maart 2004, JLMB 2004, 1245; Brussel 22 juni 2004, RGAR 2006, nr. 14.073; Rb. Luik 9 mei 2007, RGAR 

2008, nr. 14.434. Of hiermee beslist is dat uitsluitingen bewezen dienen te worden door de verzekeraar, vormt onderwerp van 

discussie: zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3, A, 2.  
1415 G. JOCQUÉ, De bescherming van de verzekerde en de benadeelde in aansprakelijkheidsverzekeringen, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 403. 
1416 Art. 1353 BW; Bergen 29 juni 2011, T.Verz. 2012, 232; L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De opzettelijke 

risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE en J.L. FAGNART (eds.), Bijzondere vraagstukken 

rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 73; F. DE DECKER, “La preuve du fait intentionnel en assurances de 

choses - approche théorique et pratique”, For.Ass. 2010, 235; L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De opzettelijke 

risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE en J.L. FAGNART, Bijzondere vraagstukken 

rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 74. 
1417 Cass. 20 juni 1957, Arr. Cass. 1957, 885; Cass. 24 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 661. 
1418 Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, 229; Cass. 24 juni 1994, Pas. 1994, 651; Cass. 25 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 484; 

Gent 22 december 1995, TBH 1998, 55; Luik 5 november 1997, RGAR 1999, 13.085; Luik 23 mei 2000, De Verz. 2000, 753; 

Kh. Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 267; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen 

in verzekeringen: een neverending story?” in Liber amicorum J.-L. Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008, 

99; H. DE RODE, “La charge en matière d’assurance. L’arrêt de la Cour de cassion du 5 janvier 1995 et ses conséquences, in 

Droit de la preuve, Form. Perm. C.U.P. 1997, 40;  H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?” (noot 

onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 224; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. 

Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, RW 1989-90, 1015; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 101.  
1419 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 766; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 325. 
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plichten van de partijen en vormt.
1420

 Het beding dat deze bewijslast omkeert vormt dus een 

onrechtmatig beding zoals bedoeld in art. I.8, 22 ° WER. M.i. kan moeilijk verdedigd worden 

dat de verzekeraar niet toegelaten is de bewijslast inzake zware fout om te keren maar wel het 

bewijs van het gebrek aan een opzettelijke fout bij de verzekerde kan leggen. In de 

onderzochte polissen werden dergelijke bedingen niet teruggevonden.
1421

 

 

§ 2. Knelpunten 

 

A. Het opzetbegrip werd niet gedefinieerd door de wetgever  

 

391. De wetgever heeft het stilzwijgen bewaard omtrent de invulling van het 

opzetbegrip.
1422

 Ongedefinieerde begrippen vormen echter steeds een potentiële bron van 

discussie, en dit is bij het opzet begrip niet anders.
1423

 Over de invulling van dit begrip is 

reeds heel wat inkt gevloeid. De kwalificatie van fouten als opzettelijk heeft echter 

belangrijke gevolgen voor de partijen in een verzekeringspolis. Aangezien opzet de 

verzekeraar verplicht de dekking te weigeren, heeft een ruime invulling van het opzetbegrip 

tot gevolg dat de verzekerde minder vaak de verzekeraar zal kunnen aanspreken tot dekking. 

Er moet echter over gewaakt worden dat het opzetbegrip niet zo ruim wordt ingevuld dat de 

bescherming van de verzekerde wordt ondermijnd.  

 

392. Het Hof van Cassatie heeft in enkele principearresten de krijtlijnen uitgetekend 

omtrent de invulling van het opzetbegrip. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de 

evolutie in deze rechtspraak. Het Hof van Cassatie sprak zich voor de eerste keer uit in het 

Gaia-arrest van 5 december 2000.
1424

 Een aanhanger van de dierenrechtenbeweging Gaia had 

tijdens een betoging tegen het transport van schapen ernstige verwondingen toegebracht aan 

een rijkswachter. Het slachtoffer sprak de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar van de dader 

aan, maar deze verweerde zich door erop te wijzen dat de dader een opzettelijk fout had 

                                                           
1420 Cass. 12 oktober 2007, Arr.Cass. 2007, 1931, NjW 2008, afl . 176, 120, G. noot G. JOCQUÉ, Pas. 2007, 1785, RCJB 

2008, 527, noot J. KIRKPATRICK, TBH 2008, 767, VAV 2008, 93. Zie thans inzake onrechtmatige bedingen: art. I.8, 22° en 

VI.82-83 WER.  
1421 Zie polisanalyse Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, A, 3.  
1422 B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht” in 

Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 373; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 772.  
1423 D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 

24 april 2009), RABG 2010, 1313. 
1424 Cass. 5 december 2000, De Verz. 2001, 256, noot M. HOUBEN. 
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begaan. Het hof van beroep te Gent oordeelde niettemin dat de verzekeraar toch een 

schadevergoeding diende te betalen. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest en oordeelde 

dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt “wanneer de verzekerde wetens en willens een 

daad stelt of zich ervan onthoudt en zijn risicodragende handelswijze een redelijke 

voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt. De omstandigheid dat de dader deze schade, 

de aard of de omvang ervan niet heeft gewild doet hieraan niet af, het volstaat dat de schade 

verwezenlijkt is”. Het Hof ontwikkelde met dit arrest een tweetrapstest
1425

 waarbij de rechter 

tot de aanwezigheid van opzet kan besluiten wanneer aan twee voorwaarden voldaan is. 

Enerzijds moet de verzekerde vrijwillig en bewust een daad hebben gesteld (of zich daarvan 

onthouden hebben). Anderzijds moet deze handelwijze schade aan een derde veroorzaken, die 

redelijkerwijze voorzienbaar was.
1426

  

Het Hof heeft deze omschrijving later bevestigd in een arrest van 12 april 2002,
1427

 

door te overwegen “dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt wanneer de verzekerde 

vrijwillig en bewust zo gehandeld heeft dat een derde daardoor een voorzienbare schade lijdt, 

en dat niet vereist is dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals ze 

zich heeft voorgedaan”. In casu was een oudere man ten val gekomen na een duw van zijn 

buurman die tussen was gekomen in een ruzie tussen zijn vrouw en de oudere man omtrent 

het vegen van het voetpad.
 1428

 Het Hof van Cassatie bevestigde het standpunt van de familiale 

verzekeraar die weigerde tussenkomst te verlenen wegens opzet. Het Hof oordeelde dat het 

incident waarvoor dekking werd gevraagd het gevolg was van een weloverwogen, vrijwillige 

en bewuste handeling van de eiser en de schade redelijkerwijze voorzienbaar was gelet op het 

leeftijdsverschil tussen de eiser en de oudere man en de ongelijke krachtverhouding die 

daaruit voortvloeit. C. Van Schoubroeck wees erop dat deze interpretatie van het Hof het 

gevaar inhield dat zodra kan worden aangetoond dat een daad vrijwillig en bewust tegen een 

zwakkere of kleinere partij werd gesteld en deze laatste schade lijdt, er opzet kan zijn. Dit zou 

ertoe kunnen leiden dat zwakkere benadeelden in tegenstelling tot een even sterke of sterkere 

benadeelde geen aanspraak kan maken op de tussenkomst van de 

                                                           
1425 Zie: H. COUSY, “Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op zaken?”, TBH 2010, 59. 
1426 D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 542. 
1427 Cass. 12 april 2002, JLMB 2002, 1218, RGAR 2002, nr. 13.477; J.L. FAGNART, “La notion de sinister intentionnel. 

L’harmonie retrouvé” (noot Cass. 4 april 2009), De Verz. 2010, 42. 
1428 Zie voor een uiteenzetting van de feiten van dit arrest: C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte 

schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 822.  
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aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader.
1429

 De tweetrapsdefinitie werd door het Hof van 

Cassatie opnieuw bevestigd in een arrest van 12 februari 2008.
1430

 

 

393. De door het Hof van Cassatie gehanteerde omschrijving van het begrip opzet in deze 

arresten was erg ruim.
1431

 Deze rechtspraak ging in tegen de meerderheidsopvatting in de 

rechtsleer die het vereiste intentionele element vastkoppelde aan het schadegeval zelf.
1432

 

Deze rechtsleer stelde dat er minstens een wil aanwezig moest zijn om schade te 

berokkenen.
1433

 Er werd aanvaard dat art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans 

art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014) moest worden beschouwd als een geconcretiseerde 

toepassing van het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit.
1434

 Ook in de rechtspraak 

werd voordien dezelfde opvatting gehanteerd.
1435

 De feitenrechters reageerden verdeeld op de 

rechtspraak van het Hof.
1436

 Hoewel een groot aantal rechtscolleges de definitie van het Hof 

zonder meer overnam
1437

, bleven andere rechters aanleunen bij de definitie die door de 

                                                           
1429 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 823. 
1430 Cass. 12 februari 2008, NjW 2009, 126, noot G.J., De Verz. 2009, 16, noot J.L. FAGNART.  
1431 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 822; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 329; In tegenstelling tot de invulling van het opzetbegrip in de zin 

van art. 29bis WAM. Dit artikel vat ‘opzet’ veel enger op. Zo wordt bepaald dat het slachtoffer ouder dan 14 jaar dat het 

ongeval en de gevolgen ervan heeft gewild, zich niet kan beroepen op de vergoedingsregel.   
1432 B. DUBUISSON, “L’assurance des risques mineur”, J.dr.jeun. 1997, 387-388; L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De 

opzettelijke risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE en J.L. FAGNART (eds.), Bijzondere 

vraagstukken rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 74; N. DENOËL, “Les assurances de la responsabilité” in 

J.-L. FAGNART (ed.), Responsabilités. Traité Théorique et pratique, Mechelen, Kluwer, 1999, 58. Contra: H. DE RODE, 

“L’assurance de la responsabilité civile automobile” in J.-L. FAGNART (ed.), Responsabilités. Traité théoretique et 

pratique, Mechelen, Kluwer, 1989, 53.  
1433 B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE 

(eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 280. 
1434 L. CORNELIS en R. GEELEN, “Toetsing aan het algemeen (verbintenissen)recht van de gemeenschappelijke bepalingen 

met betrekking tot de totstandkoming van de landverzekeringsovereenkomsten (art. 4-10 van de Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst)”, TBH 1994, 406-407; G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, 

T.Verz. 2001, 220; B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Brussel, Bruylant, 2008, 370; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 

april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 94; D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 541.  
1435 Brussel 5 april 1971, Pas. 1971, 219; Luik 27 januari 2000, RGAR 2001, nr. 13394; Gent 24 december 1998, T. Strafr. 

2001, 90; Rb. Hasselt 7 april 1986, RW 1986-87, 1757; Rb Brugge 8 juni 1989, RW 1990-91, 1067; Rb. Luik 26 januari 1993, 

De Verz. 632.  
1436 D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 

24 april 2009), RABG 2010, 1316. 
1437 Antwerpen 29 oktober 2002, RABG 2003, 355, noot G. JOCQUÉ; Gent 23 januari 2003, RW 2005-06, 190; Luik 10 

december 2003, RGAR 2006, nr. 14.072; Antwerpen 22 november 2006, RGAR 2007, nr. 14.240, noot M. MARECHAL; 

Brussel 30 januari 2007, RGAR 2009, nr. 14.482; Luik 30 april 2008, JLMB 2010, 1160, noot P. COLSON; Bergen 23 mei 

2008, JLMB 2010, 1162, noot P. COLSON; Gent 30 april 2009, T.Verz. 2010, 79, noot J. ROGGE; Rb. Antwerpen 18 

februari 2004, VAV 2008, 192; Luik 4 maart 2004, JLMB 2004, 1245; Corr. Brussel 22 maart 2006, T.Verz. 2006, 408, noot 

C. EYBEN; Rb. Luik 2 juni 2006, JLMB 2008, 983. 
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doctrine verdedigd werd
1438

 of hanteerden alleszins bewoordingen die afhankelijk van het 

standpunt van de lezer in verschillende zin konden worden begrepen
1439

.  

 

394. In de rechtsleer werd de cassatierechtspraak fel bekritiseerd. In wat volgt wordt 

ingegaan op de voornaamste punten van kritiek. In de eerste plaats zou het Hof van Cassatie 

met deze invulling van het opzetbegrip voorbijgegaan zijn aan de duidelijke tekst van art. 62, 

lid 1 Verzekeringswet 2014 (toenmalig art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst). Het 

Hof heeft opzet namelijk louter ingevuld in functie van de aard van de gedraging van de 

verzekerde
1440

, terwijl de wetgever spreekt over “het opzettelijk veroorzaken van een 

schadegeval”.
1441

 De wetgever beoogt enkel de verzekeringsdekking te onthouden wanneer de 

verzekerde de bedoeling had het schadegeval opzettelijk uit te lokken. De intentie kan dus niet 

worden losgemaakt van de schade zonder art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 te schenden.
1442

 

Een tweede kritiek was dat de ruime invulling van het opzetbegrip het voor 

verzekeraars vrij eenvoudig maakte om dekking te weigeren.
1443

 Wetens en willens te snel 

rijden en zo een ongeval veroorzaken zou op die manier voldoende zijn voor de verzekeraar 

om zijn dekking te weigeren wegens opzet.
1444

 Dit speelt niet enkel in het nadeel van de 

verzekerde maar ook in dat van de benadeelde. Bij niet-verplichte 

aansprakelijkheidsverzekeringen zal hij namelijk in geval van opzet zijn eigen recht niet 

kunnen richten tegen de verzekeraar maar enkel de verzekerde kunnen aanspreken met de 

                                                           
1438 Brussel 22 november 2004, RGAR 2006, nr. 14134; Bergen 16 januari 2007, TBH 2007, 829; Kh. Charleroi 7 november 

2007, VAV 2008, 119.  
1439 Bergen, 8 september 2005, Ius & Actores 2008, 57, noot T. DELAHAYE; Gent 28 juni 2007, De Verz. 2008, 131, noot P. 

FONTAINE.  
1440 B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht” in 

Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 374-375; D. WUYTS, “Opzet” in T. 

VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 542.  
1441 M. HOUBEN, “L’assurance et le sinistre causé intentionnellement” (noot onder Cass. 5 december 2000), De Verz. 2001, 

259; H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?”, TBBR 2006, 226; B. DUBUISSON, “La faute 

intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586; D. WUYTS, “De definiëring van 

het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1315 en 

1317; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 97.  
1442 M. HOUBEN, “L’assurance et le sinistre causé intentionellement” (noot onder cass. 5 december 2000), T.Verz. 2001, 

259; J.-L. FAGNART, “Le sinistre intentionnel” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, 

Luik, Anthemis, 2008, 48; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. 

VUYE en Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 280; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 97-98; B. DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit 

pénal”, RGAR 2010, nr. 22; D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 543; P. COLLE, “Opzet en bewijs van recht op verzekeringsprestatie” in 

Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 401. 
1443 H. COUSY, “La loi du 25 juin 1992 après dix ans: lignes de forces et perspectives” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 219; J.-

L. FAGNART, “La notion de sinister intentionnel. L’harmonie retrouvé” (noot Cass. 4 april 2009), De Verz. 2010, 42. 
1444 J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 193; D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk 

veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1317. 
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kans op diens insolvabiliteit.
1445

 Opzet is immers een exceptie die aan het schadegeval 

voorafgaat.
1446

 Dit kan de kloof vergroten tussen benadeelden al naargelang de 

aansprakelijkheidsverzekering waarop ze hun aanspraak op vergoeding kunnen steunen, 

wettelijk verplicht is of niet.
1447

 Het Grondwettelijk Hof oordeelde reeds dat het door art. 151 

Verzekeringswet 2014 (toenmalig art. 87 Wet Landverzekeringsovereenkomst) gecreëerde 

onderscheid tussen benadeelde van een schadeverwekkende handeling gebaseerd op het al dan 

niet verplichte karakter van de aansprakelijkheidsverzekering, niet strijdig was met de 

Grondwet.
1448

 Nochtans stelt C. Van Schoubroeck zich de vraag of de ingeroepen motivering 

van ‘de redenen van algemeen belang’ op grond waarvan het onderscheid wordt verantwoord, 

onverkort geldt voor alle verplichte verzekeringen. De kwalificatie van ‘verplichte 

verzekering’ is namelijk niet steeds gesteund op redenen van algemeen belang, maar soms 

ook ingegeven door praktisch op politieke overwegingen.
1449

 Uit bovenstaande argumenten 

blijkt dat art. 62 Verzekeringswet 2014 wel degelijk als een toepassing van het rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit moet worden beschouwd, zodat daaraan een intentie is verbonden om 

te schaden.
1450

 

Verder wees C. Van Schoubroeck op de rechtsonzekerheid die de invulling van het 

begrip “redelijkerwijze voorzienbare schade” met zich meebrengt. De vraag rijst of dit begrip 

moet worden ingevuld volgens het algemene beginsel van de bonus pater familias in dezelfde 

omstandigheden geplaatst, dan wel moet worden beoordeeld in de concrete omstandigheden 

waarbij dan rekening wordt gehouden met het concrete inschattingsvermogen van de 

betrokken dader.
1451

 Op grond van het feit dat de verzekerde in staat moet zijn om zijn daden 

te controleren moet volgens deze auteur aanvaard worden dat het begrip “redelijkerwijze 

voorzienbare schade” in de concrete omstandigheden moet worden beoordeeld, rekening 

houdend met het inschattingsvermogen van de betrokken dader.  

Tot slot leidt de ruime invulling van het opzetbegrip tot een vervaging van de 

scheidingslijn tussen opzettelijke en zware fouten.
1452

 Nochtans werd in de parlementaire 

                                                           
1445 Art. 151, §2 Verzekeringswet 2014; C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en 

verzekering”, TBH 2005, 823; H. COUSY, “Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op zaken?” (noot onder 

Cass. 24 april 2009), RDC 2010, 60.  
1446 Cass. 18 november 2011, Pas. 2011, 2554; Bergen 16 september 2013, JLMB 2014, 2012. 
1447 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 823. 
1448 Arbitragehof 28 oktober 2004, nr. 167/2004, BS 13 december 2004.  
1449 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 823.  
1450 Zie: A. LENAERTS, “Lessen uit het verzekeringsrecht voor de rechtsgevolgen van Fraus omnia corrumpit: kan de dader 

een onrechtstreeks voordeel halen uit zijn bedrieglijke fout?” (noot onder cass. 3 maart 2011), RW 2012-2013, 1098- 1104. 
1451 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 824. 
1452 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 822; D. 

WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 

2009), RABG 2010, 1317; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. 

VUYE, Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 281; M. FONTAINE, 
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voorbereidingsstukken van de Wet Landverzekeringsovereenkomst de gelijkschakeling van 

de grove schuld met opzet op grond van het adagium culpa lata dolo aequipatur uitdrukkelijk 

afgewezen.
1453

 Advocaat-generaal De Riemaecker merkte in zijn conclusie bij het 

cassatiearrest van 12 april 2002 terecht op dat de wil om schade te berokkenen precies het 

onderscheidscriterium vormt tussen opzettelijke en zware fouten.
1454

 De zware fout wordt 

namelijk omschreven als een feit waarvan de gevolgen niet werden gewild maar waarbij er 

sprake is van dermate onvoorzichtig gedrag dat de dader er zich van bewust was of moest zijn 

dat zijn gedraging een verzwaring van het risico inhield.
1455

 De opzettelijke fout veronderstelt 

daarentegen een feit waarvan de schadelijke gevolgen bewust gewild zijn.
1456

 Volgens deze 

advocaat-generaal volstaat het bewust en overwogen handelen niet om te besluiten tot opzet, 

en moet tevens de bedoeling worden vastgesteld om de schade te veroorzaken zoals zij zich 

heeft voorgedaan.
1457

 Het aleatoire karakter van de verzekeringsovereenkomst verdwijnt 

namelijk enkel wanneer de schade gewild is. Zolang de schade niet gewild is, is er sprake van 

een zware fout die nog steeds een grote onzekerheidsmarge laat bestaan aangezien het 

onzeker blijft of er al dan niet schade zal voortvloeien uit de foutieve gedraging.
1458

 Opdat de 

verzekeraar zijn dekking kan weigeren wegens grove fout dienen strikte voorwaarden vervuld 

te worden die door de rechtspraak streng worden beoordeeld.
1459

 Indien het opzetbegrip echter 

zo ruim wordt ingevuld kan de verzekeraar deze strenge toepassingsvoorwaarden inzake de 

zware fout omzeilen door zijn dekking te weigeren wegens opzet.
1460

 C. Paris en J.-L. Fagnart 

                                                                                                                                                                                     
Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 329; D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 544. 
1453 Memorie van toelichting bij de WLVO, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 19. 
1454 Conclusie te raadplegen op www.cass.be bij het arrest van 12 april 2002. H. COUSY, “Opzettelijke veroorzaking van het 

schadegeval: orde op zaken?”, TBH 2010, 59. Zie ook C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte 

schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 822. 
1455 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 822. In de 

rechtsleer is evenwel discussie omtrent de vraag of de ‘gevallen van grove schuld’ in de zin van art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 nog steeds aan de criteria dient getoetst te worden die golden onder de Verzekeringswet 1874: zie 

Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, A. Het is wel zeker dat de gevolgen niet gewild moeten zijn opdat 

er sprake is van grove schuld.  
1456 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel; Larcier, 2016, 329.  
1457 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 822; H. 

COUSY, “Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op zaken?”, TBH 2010, 59. 
1458 L. CORNELIS en R. GEELEN, “Toetsing aan het (algemeen) verbintenissenrecht van de gemeenschappelijk bepalingen 

met betrekking tot de totstandkoming van de landverzekeringsovereenkomsten (art. 4-10 Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, TBH 1994, 406; J.-L. FAGNART, “Volonté et déséquilibre mental (dans le cadre de l'art. 8, 

al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres)”, T.Verz. 2009, 18-19; D. WUYTS, “De definiëring van 

het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1322; P. 

COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 97.  
1459 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §2.  
1460 H. COUSY, “La loi du 25 juin 1992 après dix ans: lignes de forces et perspectives” in B.DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 219; J.-

L. FAGNART, “Le sinistre intentionnel” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, 

Anthemis, 2008, 49-50; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en 

général” in Actualités en droit des assurances, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 49; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 281; D. WUYTS, “De definiëring van 
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vroegen zich zelfs af of de bekritiseerde omschrijving uiteindelijk niet toelaat om elke 

bewuste en vrijwillig begane lichte fout als opzet te beschouwen, telkens de schade 

redelijkerwijze voorzienbaar was.
1461

 Het is duidelijk dat deze ruime interpretatie strijdig is 

met het idee van dekkingsbescherming en consumentvriendelijkheid uit de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst die overgenomen werd in de Verzekeringswet 2014.
1462

  

 

395. Het Hof van Cassatie ging uiteindelijk overstag in een arrest van 24 april 2009.
1463

 De 

appelrechters hadden beslist dat de verzekeraar geen dekking moest verlenen omdat de 

bestuurder bewust door het rode licht was gereden en de schade gelet op de concrete 

omstandigheden voorzienbaar was. Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest omdat de 

appelrechters hadden besloten tot het bestaan van opzet “zonder vast te stellen dat de 

verzekerde vrijwillig en bewust schade had toegebracht”. Sinds dit arrest vereist de 

opzettelijke fout de wil om schade te berokkenen, maar daarbij moet het niet 

noodzakelijkerwijze gaan om de schade die in concreto werd berokkend.
1464

 Het is dus niet 

van belang of de verzekerde al dan niet de aard of de omvang van het schadegeval op het oog 

had. Als de intentie anders uitdraait dan gewild, is er nog steeds sprake van een opzettelijk 

schadegeval.
1465

 Het Hof bevestigde dit uitdrukkelijk in een arrest van 26 oktober 2011.
1466

 

Het Hof heeft dus een veel restrictievere interpretatie gegeven aan het begrip opzettelijke 

fout.
1467

 Het intentionele aspect werd terug vastgeknoopt aan het schadegeval.
1468

 Door niet te 

vereisen dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals ze zich heeft 

                                                                                                                                                                                     
het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1318; D. 
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1461 C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in Actualités 

en droit des assurances, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 49.  
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aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 281. 
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voorgedaan, wil het Hof ook een te strikte interpretatie vermijden.
1469

 De feitenrechtspraak 

lijkt deze correct toe te passen.
1470

  

 

396. In een recent arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 2017 heeft het 

opzetbegrip opnieuw verfijnd. In casu had de verzekerde van een BA brandverzekering en 

een BA Privéleven zichzelf van het leven beroofd door de gaskraan open te zetten en terwijl 

een sigaret aan te steken. De appelrechters beslisten dat er sprake was van opzet aangezien de 

verzekerde, hoewel hij de schade niet noodzakelijk heeft gewild zoals deze zich heeft 

voorgedaan, hij wel hetzij zijn dood, hetzij het creëren van een toxische gaswolk in een 

gesloten ruimte heeft gewild, wetende dat hij andere aanzienlijke schade kon veroorzaken die 

voorzienbaar was en die hij aanvaard heeft. Het Hof van Cassatie verbreekt dit arrest gezien 

de appelrechters niet hadden vastgesteld dat de verzekerde de schade wilde veroorzaken die 

door de betrokken polissen werd gedekt. Het Hof overweegt uitdrukkelijk dat er slechts 

sprake is van een opzettelijke fout wanneer er sprake is van een intentie om de schade te 

veroorzaken die resulteert in de realisatie van een door de verzekeringsovereenkomst gedekt 

risico.
1471

 Om dekking te kunnen weigeren op grond van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 

moet de verzekeraar dus bewijzen dat de verzekerde de intentie had om schade te veroorzaken 

die wordt gedekt door de verzekeringspolis op grond waarvan de verzekeraar dekking moet 

verlenen. Met dit arrest heeft het Hof niet alleen zijn vorige rechtspraak bevestigd maar tevens 

een verfijning aangebracht.
1472

 Hierdoor wordt opzet nu nog strenger beoordeeld dan 

voordien, hetgeen in het voordeel speelt van de verzekerde. De verzekeraar zal namelijk 

minder makkelijk zijn dekking kunnen weigeren wegens opzet. Deze interpretatie van het 

opzetbegrip sluit nog beter aan bij de formulering van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014. 

Deze bepaling stelt dat de verzekeraar niet verplicht kan worden dekking te bieden aan hem 

die het schadegeval opzettelijk veroorzaakte. Er is slechts sprake van een schadegeval bij de 

verwezenlijking van het gedekte risico. Opzet in de zin van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 

2014 betekent dus het intentioneel veroorzaken van het verzekerde risico.
1473
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397. Het gebrek aan een dwingende wettelijke definitie van het opzetbegrip brengt met zich 

mee dat de partijen onderling een invulling van het opzetbegrip kunnen overeenkomen. De 

vraag rijst naar de geldigheid van zulke conventionele opzetomschrijvingen. Een ruime 

conventionele omschrijving van het opzetbegrip in de verzekeringspolis kan namelijk leiden 

tot het makkelijk opzeggen van de polis door de verzekeraar en kan zo de 

verzekeringsdekking uithollen. In de eerste plaats mag zulk beding niet in strijd zijn met 

dwingende bepalingen van de Verzekeringswet 2014. Zo kan m.i. niet aanvaard worden dat in 

de polis opzet omschreven wordt overeenkomstig de cassatierechtspraak voor 2009 aangezien 

zulke invulling ingaat tegen de tekst van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014, waarin het opzet 

uitdrukkelijk gekoppeld wordt aan de schade. Zo lijkt het dus onmogelijk om de zware of 

lichte fout die intentioneel werd gepleegd zonder het oogmerk om schade te veroorzaken, in 

de polis te omschrijven als opzet. Bovendien dient ieder beding in de 

verzekeringsovereenkomst tot omschrijving van het begrip opzet in duidelijke en 

nauwkeurige bewoordingen opgesteld zijn, op straffe van inbreuk op art. 23, §1 

Verzekeringswet 2014.
1474

 In de onderzochte polissen bij de polisanalyse werd geen 

conventionele omschrijving van het opzetbegrip teruggevonden. Wel komt volgend 

uitsluitingsbeding voor in één van de onderzochte polissen BA Beroepsleven: “risico’s die 

door de verzekerde opzettelijk werden genomen, teneinde de kosten te drukken of de werken 

te versnellen en dit terwijl de risico’s hadden kunnen vermeden of verminderd worden door 

redelijke veiligheidsmaatregelen en voorzichtigheid”. De vraag rijst hoe de term ‘opzettelijk’ 

hier dient ingevuld te worden. Aangezien opzettelijk veroorzaakte schadegevallen in hun 

algemeenheid reeds worden uitgesloten in deze polis heeft dergelijk beding weinig 

meerwaarde. M.i. betreft het eerder een poging van de verzekeraar om een onzorgvuldige 

gedraging, die m.i. als een geval grove schuld dient gekwalificeerd te worden, uit te sluiten 

van dekking. Het beding is m.i. evenwel niet voldoende uitdrukkelijk en beperkend 

omschreven om aan de voorwaarden van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 te voldoen.
1475

  

 

                                                           
1474 Kh. Brussel 16 juni 2003, TBH 2003, 906. Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §1, A, 1.  
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B. Partijen kunnen conventioneel niet afspreken om opzet in bepaalde gevallen toch te 

dekken 

 

398. Opzet is onverzekerbaar. Ook wanneer de verzekeraar dus bereid is bepaalde gevallen 

van opzet te dekken, zal hij hiertoe door de verzekerde nooit verplicht kunnen worden. 

Hiertoe worden in de rechtsleer twee argumenten aangediend.  

Het eerste argument voor de onverzekerbaarheid van opzet kan teruggevonden worden 

in de wettekst van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014. Deze bepaling stelt namelijk dat de 

verzekeraar niet verplicht kan worden om dekking te verlenen aan iemand die het schadegeval 

opzettelijk heeft veroorzaakt en dit niettegenstaande andersluidend beding. Uit deze 

bewoordingen wordt afgeleid dat deze bepaling van openbare orde is.
1476

 Dit heeft als gevolg 

dat conventioneel er niet van kan worden afgeweken.
1477

 Anders oordelen zou in strijd zijn 

met art. 1131 BW.
1478

 Deze regel beantwoordt aan de logica.
1479

 Het strookt met het initiële 

rechtvaardigheidsgevoel dat iemand die opzettelijk een schadegeval veroorzaakt daarvan de 

gevolgen zelf moet dragen en deze niet moet kunnen afwentelen op de verzekeraar.
1480

 

Bovendien zou de dekking van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval ook strijdig zijn met 
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24 april 2009), RABG 2010, 1313. 
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het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”.
1481

 De toepassing van dit 

rechtsbeginsel veronderstelt precies het opzet om schade te veroorzaken.
1482

 

Door een meerderheid van de rechtsleer wordt daarnaast opgeworpen dat het aleatoire 

karakter van de verzekeringsovereenkomst verdwijnt wanneer de schade gewild is.
1483

 Een 

verzekeringscontract is namelijk een typevoorbeeld van een kanscontract en wordt 

gekenmerkt door haar aleatoir karakter.
1484

 Art. 5, 14° Verzekeringswet 2014 vereist een 

onzekere gebeurtenis, wat wil zeggen dat het risico een essentieel bestanddeel is van elk 

verzekeringscontract. In geval van opzet wordt ieder toevals-element echter uitgesloten en 

vloeit het schadegeval niet meer voort uit een onzekere gebeurtenis.
1485

 Het verzekeren van 

opzet zou dus onverenigbaar zijn met de functie en de aard van de verzekeringsovereenkomst 

als kanscontract.
1486

 Volgens B. Dubuisson en M. Fontaine is opzet echter niet verzekerbaar 

                                                           
1481 L. CORNELIS en R. GEELEN, “Toetsing aan het algemeen (verbintenissen)recht van de gemeenschappelijke bepalingen 

met betrekking tot de totstandkoming van de landverzekeringsovereenkomsten  (art. 4-10 van de Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst)”, TBH 1994, 406; G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 

2001, 220; B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht” in Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 370; D. WUYTS, “De 

definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 

2010, 1313. 
1482 Cass. 3 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 918; G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 

2001, 220; P. COLLE, “Opzet en bewijs van recht op verzekeringsprestatie” in Over grenzen. Liber Amicorum Herman 

Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 399.  
1483 L. CORNELIS en R. GEELEN, “Toetsing aan het algemeen (verbintenissen)recht van de gemeenschappelijke bepalingen 

met betrekking tot de totstandkoming van de landverzekeringsovereenkomsten (art. 4-10 van de Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst)”, TBH 1994, 406; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 278; S. VEREECKEN, “Het verhaalsrecht van de familiale 

verzekeraar bij opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarigen” (noot onder Cass. 11 januari 2010), RABG 2010, 1334; 

D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 

april 2009), RABG 2010, 1322-1324; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story 

continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 278; J.-

L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux. Traité pratique de droit commercial, Waterloo, 

Kluwer, 2011, 323-324; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 768 (De auteurs geven nochtans toe dat dit standpunt genuanceerd moet 

worden); P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 96-98. 
1484 D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 

24 april 2009), RABG 2010, 1313; B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” 

in H. VUYE en Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 278. 
1485 B. DUBUISSON, “Les contrats aléatoires”, JT 2004, 331; J.-L. FAGNART, “La condition et l'aléa ou les deux faces de 

l'incertitude” in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2003, 33; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités 

législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit 

des assurances, CUP vol. 106, Louvain-la-neuve, Anthemis, 2008, 45; G. WETS, “La notion de l'ordre public et des bonnes 

moeurs dans le droit belge des assurances”, De Verz. 1952, 691; F. MONETTE, A. DE VILLE en R. ANDRE, Traité des 

assurances terrestres, I, Brussel, Bruylant, 1949, 401; A. JANSSENS-BRIGODE, L'assurance de responsabilité, Brussel, 

Larcier, 1961, 54; R. ANDRE, “La faute grave de l'assuré”, De Verz. 1949, 21; D. WUYTS, “De definiëring van het 

opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van artikel 8 WLVO” (noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1323. L. 

CORNELIS en R. GEELEN, “Toetsing aan het (algemeen) verbintenissenrecht van de gemeenschappelijk bepalingen met 

betrekking tot de totstandkoming van de landverzekeringsovereenkomsten (art. 4-10 Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, TBH 1994, 406; B. WEYTS, “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht”, in Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 370; 

P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 94; P. COLLE, “Opzet en bewijs van recht op verzekeringsprestatie” in 

Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 399-400. 
1486 D. WUYTS, “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 539.  
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louter omwille van de strijdigheid met de openbare orde.
1487

 Zij zien in art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014 eerder een sanctie op een foutieve gedraging en geen gevolg van de 

vernietiging van het aleatoire karakter van de verzekeringsovereenkomst.
1488

 Deze auteurs 

behoren tot de minderheidsstrekking die het gebrek aan een onzekere gebeurtenis bij opzet 

trachten te weerleggen. Zij argumenteren dat bij het aangaan van de 

verzekeringsovereenkomst, wanneer het aleatoire karakter van de overeenkomst moet worden 

beoordeeld, het nog onzeker is of en wanneer de verzekerde opzettelijk schade zal 

veroorzaken.
1489

 Daartegen wordt ingebracht dat het risico niet alleen bij het sluiten van de 

overeenkomst moet blijven bestaan maar ook gedurende de overeenkomst en dit in zijn 

oorspronkelijke vorm, zonder verzwaring of verminderingen.
1490

 Het feit dat een opzettelijk 

schadegeval enkel gevolgen heeft ten aanzien van de dader en niet ten aanzien van de andere 

verzekerden of begunstigden, wordt door D. Wuyts verklaard door de vaststelling dat het 

opzettelijk schadegeval het aleatoir karakter aan de verzekeringsovereenkomst niet ontneemt 

maar er onverenigbaar mee is.
1491

 De minderheidsopvatting werpt tot slot ook op dat het 

opzettelijk schadegeval het aleatoir karakter niet doet verdwijnen aangezien er onzekerheid 

blijft bestaan over de exacte draagwijdte van de schade.
1492

 Het feit dat na het gewilde 

schadegeval nog onzekerheidselementen aanwezig zijn doet evenwel geen afbreuk aan het feit 

dat het verzekerde risico op dat ogenblik gerealiseerd is door de intentie van de 

verzekerde.
1493

 De visie dat het opzettelijke schadegeval in de zin van art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014 niet voortvloeit uit een onzekere gebeurtenis, wordt verder impliciet 

bevestigd door M. Hendrikse. Ook deze auteur wijst erop dat niet bij elke opzetgradatie naar 

Nederlands recht de onzekere gebeurtenis wordt uitgesloten.
1494

 Volgens deze auteur blijft er 

bij opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn
1495

 of mogelijkheidsbewustzijn
1496

 sprake van 

                                                           
1487 B. DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586; 

M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 335-336. 
1488 B. DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR, 2010, nr. 14586 en 

M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 333. 
1489 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 335-336. 
1490 J.-L. FAGNART, “Volonté et déséquilibre mental (dans le cadre de l'art. 8, al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d'assurances terrestres)”, T. Verz. 2009, 18.  
1491 D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 

24 april 2009), RABG 2010, 1.323.  
1492 B. DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586. 
1493 D. WUYTS, “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” (noot onder Cass. 

24 april 2009), RABG 2010, 1324.  
1494 M. HENDRIKSE, “Een rechtsvergelijkende analyse aangaande de verzekerbaarheid van opzet in het 

schadeverzekeringsrecht” in C. VAN SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. 

Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 466.  
1495 Bij opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn moet worden gedacht aan schade of letsel dat waarschijnlijk uit de handeling 

zou kunnen voortkomen, doch dat niet 100% vast staat. 
1496 Van opzet als mogelijkheidsbewustzijn is sprake indien de schade mogelijk uit de handeling zal kunnen voortkomen, 

hoewel de kans niet erg groot is. Desondanks heeft de dader bewust de kans op de schade aanvaard. 
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enige onzekerheid ten aanzien van het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis.
1497

 Opzet 

als oogmerk
1498

 en opzet als zekerheidsbewustzijn
1499

 zouden dan niet verzekerbaar zijn 

omwille van het gebrek aan een alea. Het Hof van Cassatie vereist voor opzet in de zin van 

art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 evenwel dat de verzekerde de bedoeling had om schade te 

veroorzaken die resulteert in de realisatie van een door de verzekeringsovereenkomst gedekt 

risico.
1500

 Het verrichten van een handeling waarbij bewust de kans wordt aanvaard dat de 

handeling schade tot gevolg zal hebben, zoals bij opzet als waarschijnlijkheids- of 

mogelijksheidsbewustzijn, is niet meer voldoende opdat sprake zou zijn van opzet in de zin 

van art. 62, lid 1 Verzekeringswet. Indien er sprake is van opzet in de zin van art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014, zal er dus geen twijfel meer bestaan omtrent het zich voordoen van het 

verzekerde schadegeval en verdwijnt dus het onzekere element.  

399. De onverzekerbaarheid van het opzet en de argumenten waarop deze 

onverzekerbaarheid gegrond is, zijn van belang voor de geldigheid van de bedingen die de 

opzettelijk veroorzaakte schade door minderjarigen jonger dan 16 jaar verzekeren en die 

vandaag nog in verscheidene familiale verzekeringscontracten voorkomen.
1501

 Ook uit de 

polisanalyse is dit gebleken.
1502

 Het originele art. 6.6° van het KB van 12 januari 1984 zoals 

dat gold onder de oude Verzekeringswet 1874 voorzag de mogelijkheid tot uitsluiting van de 

schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst van de verzekerde die meer dan 16 jaar oud was en die de schade opzettelijk 

had veroorzaakt. De schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde jonger dan 16 jaar was 

dus wel in de dekking begrepen. Dergelijke dekking was echter betwist aangezien deze 

bepaling van het KB in strijd was met art. 16 Verzekeringswet 1874 volgens hetwelk opzet 

niet verzekerbaar was.
1503

 Deze bepaling was toen reeds van openbare orde.
1504

 Een KB kan 

                                                           
1497 Het waarschijnlijkheidsbewustzijn en het mogelijkheidsbewustzijn als twee laagste gradaties van opzet, worden 

gezamenlijk aangeduid als voorwaardelijke opzet: Een handeling wordt verricht, waarbij bewust de kans wordt aanvaard dat 

de handeling schade tot gevolg zal hebben. 
1498 Opzet als oogmerk doet zich voor als iemand willens en wetens handelt. De schade of letsel als gevolg van de handeling 

was een bewuste aanleiding die handeling te verrichten. 
1499 In geval van opzet als zekerheidsbewustzijn is het oogmerk niet op de schade of op het letsel gericht, maar wordt wel 

gerealiseerd dat dit het zekere (noodzakelijke) gevolg zal zijn van het handelen en dat desondanks niet van die handeling 

wordt afgezien. 
1500 Cass. 23 februari 2017, JLMB 2017, 1995, noot N. SCHMITZ, RW 2017-18, 665. 
1501 C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, 827; Persbericht 

4 februari 2014, www.assuralia.be. 
1502 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, A, 3, b.  
1503 G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 216.  
1504 Cass. 2 juni 1969, Pas. 1967, 1174, RCJB 1971, 13, noot S. FREDERICQ; H. COUSY, “Nieuwe wetgeving i.v.m. 

aansprakelijkheidsverzekeringen” in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch 1993, 278; 

R.O. DALCQ, “Les assurances de résponsabilités. Questions générales” in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 

25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 193; C. VAN SCHOUBROECK, G. 

JOCQUÉ, A. VANDERSPIKKEN en H. COUSY, “Overzicht van rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen 1980-1997”, TPR 

1998, 215; H. COUSY, “Nogmaals over de verzekering van de grove schuld”, TBH 1998, 678. De Verzekeringswet 1874 

http://www.assuralia.be/
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evenwel niet afwijken van een wettelijke bepaling. Deze onwettigheid had tot gevolg dat toch 

tot de afwezigheid van dekking kon worden besloten worden bij een opzettelijke daad van 

verzekerde jonger dan 16 jaar.
1505

 Bij het KB van 24 december 1992
1506

 werd het KB van 12 

januari 1984 gewijzigd gelet op de inwerkingtreding van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst. Art. 6.6° KB 12 januari 1984 werd aangepast zodat opzet 

door minderjarigen ouder dan 16 jaar niet meer als een mogelijke uitsluiting werd opgelijst. 

Men hoeft dus enkel nog rekening te houden met de wettelijke regeling die opzet uitsluit van 

dekking, niettegenstaande enig andersluidend beding.
1507

 Dit heeft tot gevolg dat opzettelijk 

veroorzaakte fouten niet kunnen gedekt worden door de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar, 

ook al werden deze begaan door minderjarigen jonger van 16 jaar.
1508

 Dit betekent een 

verminderde bescherming voor de verzekerde.
1509

 De Wet Landverzekeringsovereenkomst 

houdt op dit vlak aldus geen verbetering in voor de verzekerde ten opzichte van de 

Verzekeringswet 1874.
1510

 Bedingen die de opzet begaan door minderjarigen jonger dan een 

bepaalde leeftijd dekken kunnen dus geen afbreuk doen aan de duidelijke tekst van de wet, 

ook al streven zij de bescherming van de minderjarige na.
1511

 Zelfs wanneer men zou oordelen 

dat het maatschappelijk aanvaard is dat kinderen de financiële gevolgen van hun opzettelijke 

daden niet moeten dragen
1512

, kan men niet ontkennen dat de regel van art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014 geldt “niettegenstaande enig andersluidend beding”. Ook in de 

hypothese dat de wet deze bewoordingen niet zou gebruiken, is de dekking van opzettelijke 

schadegevallen onverenigbaar met het aleatoir karakter van verzekeringen. Wanneer de 

realisatie van het verzekerde risico gewild is, kan er namelijk geen onzekerheid meer bestaan 

                                                                                                                                                                                     
werd opgeheven door de Verzekeringswet 2014. De uitsluiting van opzet en grove schuld voor andere verzekeringen dan 

degene die onder het toepassingsgebied van Deel 4 Verzekeringswet 2014 vallen, kan teruggevonden worden in art. 240 

Verzekeringswet 2014.  
1505 F. DE LY, “Art. 6 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 1989 , nr. 10.  
1506 BS 31 december 1992. 
1507 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 336; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 769. 
1508 G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 217. Zie ook: E. MEYNTJES, “De 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-03, 1278; U. ULRICHTS, “Antwoord op het artikel 

‘gezinsaansprakelijkheidsverzekering’, RW 2002-2003 en 1277-1278; L. SCHUERMANS, “Enkele actualia over de 

aansprakelijkheidsverzekering van ouders” in CBR (ed.), Jongeren & recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 131; B. WEYTS, 

“Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE (eds.), Springlevend 

aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 286.  
1509 J. SELLICAERTS, “Banalisering van polissen BA- privéleven”, De Verzekeringswereld 1995, 16.  
1510 G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 217.  
1511 B. DUBUISSON, “La faute intentionelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 17; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 336. In de rechtsleer wordt evenwel de wenselijkheid van de 

ongeldigheid van zulke bedingen betwist: C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en 

verzekering”, TBH 2005, 827; COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over wetsvoorstellen die de verzekering 

buitencontractuele aansprakelijkheid van minderjarigen betreffen, Doc. C-2011-3, Brussel, 10 november 2011, 3, 

www.fsma.be.; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 769. 
1512 Zie bijvoorbeeld: C. VAN SCHOUBROECK, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 

2005, 827.  
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omtrent het zich voordoen van het verzekerde schadegeval. De bedingen die dergelijke 

dekking wel beloven creëren dus een vals gevoel van veiligheid. Ondanks het contractueel 

beding, zal de verzekeraar zich nog altijd op art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 kunnen 

beroepen op de dekking te weigeren. Rekening houdend met het feit dat het Hof van Cassatie 

het opzetbegrip een redelijk strikte invulling geeft, door te vereisten dat de wil aanwezig dient 

te zijn om het verzekerde schadegeval te veroorzaken, wordt evenwel verhinderd dat de 

verzekeraar al te eenvoudig dekking kan weigeren op grond van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 

2014. De verzekeraar zal bovendien ten gevolge van het persoonlijk karakter van het opzet 

wel gehouden zijn om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders te dekken voor de 

opzettelijke daden van hun minderjarige kinderen.
1513

  

 

C. Onduidelijkheid omtrent kwalificatie: uitsluiting of wettelijk verval van dekking? 

 

400. De discussie met betrekking tot de kwalificatie van een clausule die een opzettelijke 

fout uitsluit van dekking, vormt een mogelijk knelpunt dat de bescherming van de verzekerde 

kan ondermijnen. In wat volgt wordt eerst ingegaan op het onderscheid tussen de uitsluiting 

en het verval van dekking. Verder wordt geschetst wat de gevolgen zijn van de kwalificatie 

van het opzet-beding als uitsluiting of verval van recht. Tot slot geef ik aan welke kwalificatie 

m.i. dient toegepast te worden in geval van opzet.  

 

401. Uitsluiting van dekking en prestatieverval zijn onderscheiden begrippen. De wetgever 

geeft geen definitie van een uitsluiting. De rechtsleer definieert een uitsluiting als een 

beperking van verzekering, een afwezigheid van recht op dekking.
1514

 Uitgesloten risico’s 

vallen buiten de dekking van de verzekeringsovereenkomst.
1515

 Een uitsluiting heeft dus 

                                                           
1513 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §1, A.  
1514 J.M. HAUFERLIN en CLAESSENS, “La loi du 25 juin 1992 en ses lignes de faîte”, T. Verz. 1993, 23; J.L. FAGNART, 

‘L’entendue de la garantie” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel,  éd. du Jeune barreau de 

Bruxelles, 1995, 24; J. BEGEREM, “La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Divergences entre le texte de 

la loi et la pratique”, RGAR 1996, nr. 12633, 3; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la 

preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 53; P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: de Charybde en 

Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre – Dix années 

d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 92; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans 

les assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 

57; M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 110; Concl. 

J.M. GENICOT bij Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl . 9, 1706; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2016, 306; G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 532. 
1515 Antwerpen 18 april 2001, T.Verz. 2002, 697; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de 

la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 52; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande 

uitsluitingen in verzekeringen: een neverending story?” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
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betrekking op de omvang van de dekking.
1516

 Anders dan bij een verval van recht betreft het 

geen sanctie op een tekortkoming van de verzekerde. Bij een uitsluiting is er nooit een recht 

op dekking geweest, dus kan deze ook niet afgenomen worden. Deze definitie wordt 

bevestigd door de voorbereidende werken van de Wet Landverzekeringsovereenkomst waarin 

staat de het verval van recht niet mag verward worden met een uitsluiting voor gevallen die 

zich buiten de reikwijdte van de dekking bevinden.
1517

 Voorbeelden van wettelijke 

uitsluitingen kunnen we terugvinden in de art. 63 en 164 Verzekeringswet 2014. Contractueel 

kan wel een ruimere dekking bedongen worden aangezien beide bepalingen van aanvullend 

recht zijn.
1518

 Partijen gaan veelal zelf een gebeurtenis of handeling buiten de 

verzekeringsdekking plaatsen aan de hand van conventionele uitsluitingsclausules. Elke 

verzekeraar definieert de omvang van de verleende dekking
1519

, en behoudens bijzondere 

tussenkomst van de wetgever, is de dekkingsafbakening vrij.
1520

 De wetgever heeft echter 

voor bepaalde verzekeringsovereenkomsten de mogelijkheid gegeven aan de Koning om de 

vrijheid van de verzekeraar om de omvang van dekking te beperken, te minimaliseren.
1521

  

Een verval van dekking zal net zoals de uitsluiting tot gevolg hebben dat de 

verzekeraar geen dekking zal bieden
1522

, maar vloeit voort uit de tekortkoming van de 

verzekerde aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.
1523

 De verzekerde had dus wel 

een recht op dekking maar heeft dit ten gevolge van zijn handelen of niet-handelen 

verloren.
1524

 Enerzijds werden specifieke tekortkomingen van de verzekerde, onder bepaalde 

wettelijke voorwaarden, gekoppeld aan een wettelijk verval van recht. Hierbij kan 

                                                                                                                                                                                     
2008, 101; D. WUYTS, “Uitsluiting van dekking en verval van recht op dekking”, NjW 2011, 777; J.-L. FAGNART, Le 

contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 103; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 752; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 91. 
1516 B. WEYTS, “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in H. VUYE, Y. LEMENSE 

(eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 292; G. JOCQUÉ, “Opzet in de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 224; P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou exclusion: De charybde 

en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années 

d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115. Zie omtrent het onderscheid tussen uitsluitingen en andere 

omschrijvingen van omvang van de dekking: Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, 2 en 3.  
1517 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 1994, Antwerpen, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1994, 113.  
1518 Zie Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
1519 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 302. 
1520 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?”, TBBR 2002, 413. 
1521 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C en Onderafdeling 2, §2, A. 
1522 Het verval van recht kan evenwel ook selchts gedeeltelijk zijn, in welk geval de verzekeraar nog steeds gedeeltelijk 

dekking zal moeten verlenen. 
1523 M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, défi nition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 

2003, 52; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in C. 

PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 57; J.-L. FAGNART, Le 

contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 155; K. BERNAUW, “Oorzakelijkheid in verzekeringen”, TPR 2014, 1636; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 752; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 304. 
1524 M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 110. 
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bijvoorbeeld gedacht worden aan de tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht door de 

verzekerde.
1525

 De tekortkomingen waarvoor de wetgever reeds heeft voorzien in een 

wettelijke sanctie, kan de verzekeraar niet meer contractueel sanctioneren met een verval van 

recht. De tekortkomingen die door de wetgever niet dwingend gekoppeld werden aan een 

wettelijke sanctie, kunnen wel nog conventioneel gesanctioneerd worden met een verval van 

recht. De partijen stipuleren dan dat een bepaalde contractuele tekortkoming zal 

gesanctioneerd worden met een verval. Zulk contractueel bedongen verval van recht zal wel, 

anders dan het wettelijk verval van recht, moeten beantwoorden aan de voorwaarden van art. 

65 Verzekeringswet 2014. Indien opzet gesanctioneerd zou moeten worden met een verval 

van recht, betreft dit een wettelijk verval van recht. De wetgever heeft namelijk voorzien in de 

wettelijke verplichting om geen opzettelijke schadegevallen te veroorzaken en heeft hier de 

sanctie aan verbonden dat de verzekeraar niet verplicht zal kunnen worden dekking te 

verlenen in zulk geval. Art. 65 Verzekeringswet 2014 is hier dus niet op van toepassing.  

 

402. Wat het belang van de kwalificatie van het opzetbeding betreft werd in het verleden 

vaak op de bewijslast gewezen. Zoals hierboven aangegeven, ligt de bewijslast van opzet nu 

zeker op de verzekeraar waardoor de kwalificatie als uitsluiting of wettelijk verval van recht 

hiervoor niet meer van belang is.
1526

 Aangezien opzet tot een wettelijk verval van recht zou 

leiden, is art. 65 Verzekeringswet 2014 niet van toepassing waardoor de kwalificatie geen 

invloed zal hebben op de toepassing van de voorwaarden van deze bepaling. Waarvoor is de 

kwalificatie van het opzet-beding dan wel bepalend? Hiervoor kan verwezen worden naar de 

wettelijke regeling inzake de tegenwerpelijkheid van excepties zoals beschreven in art. 151 

Verzekeringswet 2014. Indien opzet als een uitsluiting zou gekwalificeerd worden, is het niet 

onderworpen aan deze regeling en zal de verzekeraar het opzet steeds kunnen tegenwerpen 

aan de benadeelde. Indien het echter een verval van recht betreft is deze beschermingsregeling 

wel van toepassing. De kwalificatie heeft dus een rechtstreekse invloed op de bescherming 

van de benadeelde en dus onrechtstreeks ook op die van de verzekerde.  

 

403. Hoe dient het opzetbeding nu gekwalificeerd te worden? Onder art. 16 

Verzekeringswet 1874 werd het opzettelijk veroorzaakte schadegeval beschouwd als een 
                                                           
1525 Art. 75 en 76 Verzekeringswet 2014.  
1526 Cass. 7 juni 2001, JLMB 2001, 1117. Dit standpunt werd bevestigd in latere cassatierechtspraak: Cass. 18 januari 2002, 

JT 2002, 322; Cass. 2 april 2004, JLMB 2004, 1237; Cass. 19 mei 2005, JT 2005, 553; Cass. 13 april 2007, TBH 2007, 797, 

noot C. VAN SCHOUBROECK. Deze rechtspraak wordt gevolgd door de feitenrechters: Brussel 25 november 2002, T.Verz. 

2004, 756; Luik 4 maart 2004, JLMB 2004, 1245; Brussel 22 juni 2004, RGAR 2006, nr. 14.073; Rb. Luik 9 mei 2007, RGAR 

2008, nr. 14.434. Of hiermee beslist is dat uitsluitingen bewezen dienen te worden door de verzekeraar, vormt onderwerp van 

discussie: zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3, A, 2.  
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uitsluiting van dekking.
1527

 Door een deel van de rechtsleer wordt verdedigd dat opzettelijk 

veroorzaakte schade nog steeds uitgesloten is van dekking. Zij beroepen zich hiervoor 

voornamelijk op de plaats van art. 62, lid 2 in de Verzekeringswet 2014.
1528

 Deze bepaling 

werd namelijk, net zoals oud art. 8, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst, onder de titel 

‘Omvang van dekking geplaatst”. Dit is de afdeling waarin omschreven wordt wat al dan niet 

in de dekking begrepen is. Het klopt dat indien het opzettelijke fout toch gesanctioneerd zou 

moeten worden met een verval van recht, de plaats van de wettelijke regeling ongelukkig 

gekozen is. H. De Rode wijst verder op het openbare orde-karakter van de bepaling, waardoor 

het artikel automatisch zou moeten worden toegepast. Verder haalt deze auteur de 

onverzekerbaarheid van het opzet aan wegens het ontnemen van het aleatoir karakter aan de 

verzekeringsovereenkomst en het immoreel karakter van het verzekeren van opzettelijk 

veroorzaakte schade.
1529

 Deze argumentatie kan echter niet overtuigen. Een wettelijk verval 

leidt er namelijk ook toe dat de verzekeraar geen dekking zal bieden aan de persoon die het 

schadegeval veroorzaakt heeft. In zulk geval had deze persoon wel recht op dekking maar 

verliest hij dit recht door zich schuldig te maken aan opzet. Ook G. Jocqué lijkt zich aan te 

sluiten bij de visie dat de opzettelijke fout als een uitsluiting dient te worden beschouwd.
1530

 

Hij wijst erop dat in de parlementaire voorbereidingen bij de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk werd gesteld dat de oplossing van de 

Verzekeringswet 1874 werd overgenomen. Er kan m.i. echter niet ontkend worden dat de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst een grotere consumenten- en slachtofferbescherming tot doel 

had. De kwalificatie als verval van recht komt de benadeelde ten goede. P. Colle wijst er tot 

slot op dat opzet betrekking heeft op de verwezenlijking van het verzekerde risico en geen 

verband houdt met de overtreding van een door de polis opgelegde contractuele 

verplichting.
1531

 Dit argument kan m.i. evenwel niet overtuigen aangezien in art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014 de wetgever de verzekerde de verplichting oplegt om geen opzettelijke 

schadegevallen te veroorzaken. Indien hij dit toch doet, zal de verzekeraar niet tot dekking 

                                                           
1527 Bergen 11 mei 1998, T.B.H. 1999, 858, noot A. VANDERSPIKKEN; E. MONETTE, A. DE VILLE en R. ANDRE, 

Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 1949, 407-408.  
1528 H. DE RODE, “La notion de déchéance et de la faute intentionelle” in Liber amicorum H. Claassens. Verzekering: 

theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 100; G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, 

Bull.ass. 2001, 225-226;  P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 99. 
1529 H. DE RODE, “La notion de déchéance et la faute intentionnelle” in Liber Amicorum Hubert Claassens. Verzekering: 

theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 106-107. Zie voor verschillende standpunten: A. VANDERSPIKKEN, “Over 

opzet en bewijslast in verzekeringen”, TBH 1999, 859-864. 
1530 G. JOCQUÉ, “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 225-226. 
1531 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 100. 
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verplicht kunnen worden. Er is dus niet noodzakelijk sprake van een contractuele 

verplichting, maar wel van een wettelijke verplichting.  

De meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer sanctioneert opzet evenwel met een 

verval van dekking.
1532

 M.i. klopt deze analyse. Dit volgt o.m. uit de modelovereenkomst 

voor verplichte verzekeringen inzake motorrijtuigen. Deze modelovereenkomst bevat een 

verhaalsmogelijkheid voor de WAM-verzekeraar in geval van opzet.
1533

 Een verhaalsrecht is 

echter enkel nodig wanneer de verzekeraar zijn dekking niet kon weigeren ten aanzien van de 

benadeelde. Indien opzet evenwel een uitsluiting zou betreffen, moet de verzekeraar de 

benadeelde niet vergoeden aangezien elke uitsluiting tegenstelbaar is aan de benadeelde. Het 

Hof van Cassatie heeft in een arrest van 14 mei 2012 expliciet erkend dat art. 8, lid 1 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014) geen uitsluiting, 

maar een verval van recht inhoudt in de zin van art. 87, §2 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 151, §2 Verzekeringswet 2014).
1534

 Ten gevolge 

van deze rechtspraak kan men vaststellen dat art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 beter niet 

zou worden ondergebracht onder de beschrijving van de omvang van dekking.
1535

  

Uit de polisanalyse is gebleken dat vele van de onderzochte polissen nog steeds 

spreken van ‘de uitsluiting van opzettelijke schade’ of opzet oplijsten onder de titel 

‘Uitsluitingen’.
1536

 De rechter is echter niet gebonden door deze kwalificatie. Het zou evenwel 

de informatie en transparantie naar de verzekerden ten goede komen om het opzet in de polis 

correct te kwalificeren. In de onderzochte polissen inzake de beroepsaansprakelijkheid van de 

architect werd opzet echter wel uitdrukkelijk aangemerkt als een verval van recht.
1537

 Deze 

praktijk dient toegejuicht te worden. Dit is evenwel een gevolg van de beperkte mogelijkheid 

voor de verzekeraar om in dergelijke polissen risico’s uit te sluiten van dekking ten gevolge 

                                                           
1532 Kh. Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 267; artBrussel 15 februari 2000, TBH 2001, 187; Brussel 5 december 2003, 

RW 2006-07, 1158; Antwerpen 2 februari 2005, NjW 2005, 1207; Bergen 10 september 2009, De Verz. 2010, 415; Kh 

Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 267; Kh Bergen 16 februari 2000, TBH 2000, 774; J.L. FAGNART, “Dispositions 

communes: formation et exécution du contrat” in M. FONTAINE en J.L. FAGNART (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le 

contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 69; M. FONTAINE, “La sinistre volontaire, cas d’exclusion ou cas de 

déchéance?”, TBH 1998, 59; L. CORNELIS en A.S. MAERTENS, “De opzettelijke risicoveroorzaking in de 

rechtsbijstandsverzekering” in P. COLLE en J.L. FAGNART (eds.), Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering, 

Brussel, Bruylant, 1999, 72-73; J.L. FAGNART, “Le régime des exclusions et des déchéances dans les assurances de 

responsabilité” in Les assurances de responsabilité, Brussel, Ed.j.barr.Brux, 1999, 200; B. DUBUISSON, “La faute 

intentionnelle du mineur dans les assurances R.C. familiale. Commentaire d’un arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 février 

2001”, J.dr.jeun. 2002, 23; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des 

assurances” (noot onder Cass. 7 juni 2002, en 18 januari 2002), RCJB 2003, 54-55; B. DUBUISSON, “La faute intentionelle 

en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal”, RGAR 2010, nr. 14.586; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 772.  
1533 Zie art. 25, 2°, a Modelovereenkomst.  
1534 Cass. 14 mei 2012, RW 2013-14, 1.266. 
1535 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 772.  
1536 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3.  
1537 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, C, 3, d. 
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van de minimumgarantievoorwaarden bepaald bij het KB van 25 april 2007.
1538

 In één van 

deze polissen werd de opzettelijke fout echter gekwalificeerd als een zware fout.
1539

 Dit zorgt 

voor verwarring. De opzettelijke fout dient namelijk onderscheiden te worden van de zware 

fout. Bij de opzettelijke fout dient, anders dan bij de zware fout, de intentie aanwezig te zijn 

om schade te veroorzaken. De bewijslast voor de verzekeraar is in geval van opzet dus 

zwaarder. Anderzijds moet de verzekeraar in geval van opzet geen oorzakelijk verband 

aantonen tussen de fout en het schadegeval. De wetgever heeft de sanctie wegens het 

opzettelijk veroorzaken van schade vastgelegd. Omwille van deze reden betreft het een 

wettelijk verval van recht en geen contractueel verval van recht. De voorwaarden van art. 65 

Verzekeringswet 2014 dienen niet nageleefd te worden. De verzekeraar kan contractueel niet 

afwijken van deze wettelijke sanctieregeling.  

 

D. Contractuele beperkingen op persoonlijk karakter 

 

404. Een aantal van de geanalyseerde polissen bevatten bedingen waarin het persoonlijk 

karakter van het opzet bevestigd wordt.
1540

 Dergelijke bedingen houden echter vaak tegelijk 

een beperking in van dit persoonlijk karakter. Zo wordt bijvoorbeeld in verschillende polissen 

BA Uitbating en BA Na levering gestipuleerd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 

de verzekeringnemer gewaarborgd blijft voor zover deze de schade buiten zijn medeweten 

werd veroorzaakt door een persoon waarvoor hij instaat. Het persoonlijk karakter van het 

opzet wordt dus enkel bevestigd voor zover de verzekeringnemer niet op de hoogte was van 

het opzet. Door op de hoogte te zijn van het opzet, wordt de verzekeringnemer als het ware 

medeplichtig aan het opzet. Op deze manier wordt de bescherming die geboden wordt door 

het vereiste van het persoonlijk karakter van het opzet evenwel teniet gedaan. De 

verzekeringsdekking kan normaliter enkel geweigerd worden indien de verzekerde zich 

persoonlijk schuldig heeft gemaakt aan een opzettelijk schadegeval. De verzekerde heeft een 

schadegeval opzettelijk veroorzaakt wanneer deze de intentie had om de verzekerde schade te 

berokkenen.
1541

 M.i. is het niet zeker dat de verzekeringnemer de intentie had om schade te 

berokkenen wanneer deze op de hoogte is van de opzettelijke fout van een persoon waarvoor 

hij instaat. Indien hij eventueel bijkomend intentioneel instructies gaf die bijdroegen tot de 

                                                           
1538 Art. 5 KB 25 april 2007.  
1539 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, C, 3, d. 
1540 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, A, 3, c en d.  
1541 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, A.  
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schade of intentioneel gebrekkig toezicht uitoefende wetende wat de verzekerde van plan was, 

kan er eventueel wel sprake zijn van opzet ten aanzien van de verzekeringnemer.
1542

 In ieder 

geval zal de verzekeraar moeten bewijzen dat de verzekeringnemer zich schuldig heeft 

gemaakt aan opzet alvorens hij ten aanzien van deze zijn dekking zal kunnen weigeren.  

Bovendien wordt in de onderzochte verzekeringsovereenkomsten vaak gestipuleerd 

dat de verzekeraar wel dekking zal bieden wanneer het opzet wordt begaan door een niet-

leidinggevende aangestelde.
1543

 Dergelijk beding impliceert dus dat de verzekeraar dekking 

zal weigeren ten aanzien van de aansprakelijke rechtspersoon verzekeringnemer wanneer de 

schade opzettelijk veroorzaakt werd door een leidinggevende aangestelde. Dergelijke 

interpretatie van het persoonlijk karakter van het opzet is evenwel onjuist. M.i. dient hier de 

orgaantheorie toegepast te worden waarbij enkel de opzettelijke fout van een orgaan van de 

vennootschap tegenwerpelijk is aan de rechtspersoon verzekeringnemer. Wanneer andere 

leidinggevenden opzettelijk schade hebben veroorzaakt, zal de verzekeraar zijn dekking niet 

kunnen weigeren op grond van het persoonlijk karakter van het opzet.  

 

§ 3. Besluit  

 

405. Hoewel art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 op het eerste zicht vooral in het voordeel 

van de verzekeraar speelt, bevat deze bepaling ook enkele belangrijke beschermingselementen 

voor de verzekerde. Uit de bewoordingen van deze bepaling kan namelijk afgeleid worden dat 

de verzekeraar enkel dekking kan weigeren op grond van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 

ten aanzien van ‘hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt’. Dit persoonlijke 

karakter van het opzet verhindert dat andere verzekerden onder dezelfde polis nadeel 

ondervinden van het opzettelijk veroorzaakte schadegeval. Uit de polisanalyse is evenwel 

gebleken dat op onrechtmatig wijze wordt afgeweken van dit persoonlijk karakter.  

Verder blijkt uit de bewoordingen van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 dat de 

verzekeraar zich enkel op deze bepaling kan beroepen wanneer de verzekerde de intentie heeft 

gehad het verzekerde schadegeval te veroorzaken. Het Hof van Cassatie heeft dit ook 

bevestigd. Uit de evolutie in de rechtspraak van het Hof blijkt nochtans dat de invulling van 

het opzetbegrip aanleiding geeft tot discussie. De wetgever zou de aanhoudende onzekerheid 

omtrent de invulling van het opzetbegrip kunnen wegnemen door dit begrip te definiëren in de 

                                                           
1542 Zie hieromtrent: C. PAUWELS, Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten. 

Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen, Antwerpen, Maklu, 1995, nrs. 260-365. 
1543 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, A, 3, c en d. 
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wet. Op die manier zouden ook potentiële contractbedingen die een afwijkende definitie van 

dit opzetbegrip formuleren, vermeden kunnen worden. Dergelijke bedingen werden evenwel 

niet teruggevonden in de onderzochte polissen bij de polisanalyse.  

De rechtspraak van het Hof van Cassatie speelt een aanvullende rol in de bescherming 

van de verzekerde. Zo zal volgens de vaststaande cassatierechtspraak de verzekeraar het 

bewijs moeten te leveren van het opzettelijke schadegeval. Het Hof steunt deze beslissing 

evenwel op art. 1315, lid 2 BW, welke bepaling van aanvullend recht is. De partijen kunnen 

dus conventioneel een afwijkende bewijsregeling bedingen. Andere 

beschermingsmechanismen, zoals bijvoorbeeld de gelijkwaardigheidseis in art. 23, §1, in fine, 

kunnen vermijden dat dergelijke bedingen de bescherming van de verzekerde ondermijnen. 

Bij de polisanalyse werden er geen bedingen aangetroffen die de bewijslast van het opzet bij 

de verzekerde leggen.  

Uit de polisanalyse is evenwel een andere problematische vaststelling gebleken. Zo 

wordt opzet in vele van de onderzochte polissen opgelijst als één van de uitsluitingen in de 

polis. Hoewel de rechter niet gebonden is door deze kwalificatie, zou het zowel de 

rechtszekerheid als de transparantie naar de verzekerden ten goede komen om het opzetbeding 

in de polis correct te kwalificeren.  

 

Onderafdeling 2. Geen dekking bij gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke 

en beperkende wijze in de polis worden vermeld  

 

406. Art. 62 Verzekeringswet 2014 is één van de wetsartikelen waar de evenwichtsoefening 

van de wetgever tussen bescherming en preventie duidelijk waar te nemen is. Wat het 

beschermingsdoel betreft, is het van belang de geschiedenis van deze bepaling kort weer te 

geven. Vervolgens zal ik de aspecten uit het wetsartikel lichten die duidelijk de bescherming 

van de verzekerde trachten te vergroten. Tot slot schets ik enkele mogelijke knelpunten, die 

het beschermingsdoel kunnen ondermijnen.  

 

§ 1. Van uitsluiting van openbare orde naar dwingende insluiting  

 

407. Overeenkomstig art. 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
1544

 

was de dekking van de zware fout
1545

 en het opzettelijk schadegeval uitgesloten. De 

                                                           
1544 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, BS 14 juni 1874.  
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uitsluiting was te rechtvaardigen door de bekommernis om overdreven onvoorzichtigheden te 

sanctioneren. De grove schuld werd gelijkgesteld met opzet om bewijsproblemen te 

vermijden.
1546

 In het verbintenissenrecht werd de grove schuld na het arrest van het Hof van 

Cassatie van 25 september 1959 niet meer met opzet gelijkgesteld.
1547

 Op het vlak van het 

verzekeringsrecht besliste het Hof dat art. 16 Verzekeringswet 1874 een uitzondering maakte 

voor wat de verzekeringsovereenkomst betreft.
1548

 De grove schuld kwam niet voor 

verzekering in aanmerking en art. 16 Verzekeringswet 1874 was van openbare orde.
1549

  

 

408. In het kader van de beschermingsdoelstelling van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst achtte de wetgever het niet billijk dat een polis de grove 

onzorgvuldigheid van de verzekerde niet dekte. Dit gold zeker in het geval van een 

aansprakelijkheidsverzekering, die precies tot doel heeft de schuld van de verzekerde te 

dekken.
1550

 Het werd bovendien als praktisch onmogelijk beschouwd om een onderscheid te 

maken tussen de lichte en de grove schuld. De rechtspraak kwalificeerde hetzelfde feit nu 

eens als een grove schuld dan weer als een schuld die de dekking door de verzekeraar niet in 

de weg stond. De term grove schuld werd als veel te vaag beschouwd om als 

uitsluitingscriterium te kunnen dienen.
1551

 In de rechtsleer werd veel kritiek geuit op het 

openbare karakter van de uitsluiting van de zware fout.
 1552

 In een arrest van 2 februari 1992 

werd hier dan ook afstand van gedaan door het Hof van Cassatie.
 1553

 Deze ontwikkeling werd 

bevestigd door art. 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst waarin werd bepaald dat de 
                                                                                                                                                                                     
1545 De zware fout in het verzekeringsrecht dient onderscheiden te worden van de zware fout in het aansprakelijkheidsrecht. 

Zie hierover: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 272-275. In wat volgt, worden de termen “grove schuld”, “zware fout” en “grove fout” door elkaar 

gebruikt. Er wordt echter steeds de “grove schuld” bedoeld in de zin van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014. 
1546 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 337. 
1547 Cass. 25 september 1959, Arr.Cass. 1960, 88, JT 1960, 114, noot J. ROTHIER, Pas. 1960, 113, noot P. MAHAUX, 

RCJB 1960, 5, noot J. DABIN, RGAR 1960, nr. 6.574, noot R. DALCQ, Arr. Verbr. 1960, 86. 
1548 Cass. 2 juni 1967, Arr.Cass. 1967, 1206, noot S. FREDERICQ, Pas. 1967, 1174, JT 1967, 533. 
1549 Cass. 2 juni 1969, Pas. 1967, 1174, RCJB 1971, 13, noot S. FREDERICQ; H. COUSY, “Nieuwe wetgeving i.v.m. 

aansprakelijkheidsverzekeringen” in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch 1993, 278; 

R.O. DALCQ, “Les assurances de résponsabilités. Questions générales” in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 

25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 193; C. VAN SCHOUBROECK, G. 

JOCQUÉ, A. VANDERSPIKKEN en H. COUSY, “Overzicht van rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen 1980-1997”, TPR 

1998, 215; H. COUSY, “Nogmaals over de verzekering van de grove schuld”, TBH 1998, 678. Sinds het cassatiearrest van 2 

februari 1995 wordt art. 16 Verzekeringswet 1874 echter niet meer van openbare orde beschouwd. Zie Cass. 2 februari 1995, 

Arr.Cass. 1995, 124, Bull. 1995, 124, JLMB 1996, 338, Pas. 1995, 124, RGAR 1996, nr. 12.611, noot J. HIRSCH, RW 1995-

96, 163, noot, Verkeersrecht 1995, 226. De Verzekeringswet 1874 werd opgeheven door de Verzekeringswet 2014. De 

uitsluiting van opzet en grove schuld voor andere verzekeringen dan degene die onder het toepassingsgebied van Deel 4 

Verzekeringswet 2014 vallen, kan teruggevonden worden in art. 240 Verzekeringswet 2014.  
1550 Memorie van toelichting, Parl. St. 1990-1991, nr. 1586/1, 19-20.  
1551 Memorie van toelichting, Parl. St. 1990-1991, nr. 1586/1, 19-20. 
1552 S. FREDERICQ, “L’assurance de la faute lourde” (noot onder Cass. 2 juni 1967), RCJB 1971, 13-75; L. CORNELIS, 

“De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement”, TBH 1981, 137; S. FREDERICQ en M. FONTAINE, “Perspectives 

du droit des assurances”, JT 1982, 181-182; J.L. FAGNART, “La socialsation des risques par le mécanisme de la 

responsabilité civile et de l’assurance” in Les assurances de l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1988, 440-441; J. HEENEN, 

“L’assurance de la faute grave et la responsabilité des administrateurs de sociétés”, TBH 1989, 872-877.  
1553 Cass. 2 februari 1995, JLMB 1996, 338.  
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verzekeraar voortaan in principe instond voor de schadegevallen die veroorzaakt werden door 

de fout, zelfs de zware fout, van de verzekeringnemer of de verzekerde.
1554

  

Waar vroeger dus de grove schuld steeds uit de dekking was uitgesloten, valt deze 

sinds 1992 overeenkomstig art. 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst er dwingend onder. Dit 

impliceert op het eerste zicht een veel grotere bescherming voor de verzekerde. Zeker inzake 

aansprakelijkheidsverzekeringen wordt op deze manier een uitholling van de 

verzekeringsdekking vermeden. Indien de verzekeraar namelijk de dekking steeds kan 

weigeren wegens de aanwezigheid van om het even welke, niet in de polis bepaalde 

risicoverzwarende gedraging van de verzekerde, dreigt de aansprakelijkheidsverzekering haar 

bestaansreden grotendeels te verliezen. Anders dan de wetgever in 1874 hield de wetgever in 

1992 bij het ontwerp van de Wet Landverzekeringsovereenkomst dus wel rekening met het 

feit dat de verzekeringsovereenkomst vaak een toetredingscontract is, zeker wanneer de 

verzekerde een consument is.
1555

 

De memorie van toelichting bij de Wet Landverzekeringsovereenkomst stelt evenwel 

dat krachtens de contractuele vrijheid de verzekeraar niet verplicht kan worden de 

gedragingen van zijn verzekeringnemer te dekken die hij niet wil dekken.
1556

 Daarom werd in 

art. 8, tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst voorzien in een tempering. De 

verzekeraar kan zich namelijk wel bevrijden van zijn verplichtingen voor de gevallen van 

grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald. Art. 

8 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd letterlijk overgenomen in art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014.  

 

§ 2. Beschermingselementen  

 

A. Enkel geen dekking van zware fouten die “op uitdrukkelijke en beperkende wijze” in 

de polis zijn beschreven 

 

409. Zoals aangegeven, kan de verzekeraar in de polis bepalen dat hij voor bepaalde 

gevallen van grove schuld niet hoeft in te staan. De tweede zin van art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 moet dan ook worden gezien als een tempering door de wetgever van 

                                                           
1554 Thans art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014.  
1555 Zie A. GELDHOF, “Toetredingscontrcaten en algemene voorwaarden”, Comm. Verz. 2010, 4.  
1556 MvT, Parl. St. 1990-91, nr. 1.586, 19-20.  
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de dwingende dekking van grove fouten. De wetgever heeft de verzekeraar ter zake wel 

enkele strikte voorwaarden opgelegd.  

In de eerste plaats werd in de wet de voorwaarde opgenomen dat de verzekeraar de 

gevallen van grove schuld waarvoor hij niet wil instaan, op beperkende wijze dient op te 

nemen in de verzekeringsovereenkomst. Dit betekent dat de verzekeraar moet voorzien in een 

limitatieve lijst van gedragingen die niet gedekt zullen worden.
1557

 Ten tweede moet de 

verzekeraar de zware fouten die hij niet wenst te dekken, uitdrukkelijk in de polis opsommen. 

Enkel gedragingen die expliciet opgesomd staan in de polis, kunnen aanleiding geven voor de 

verzekeraar om zijn prestatie te weigeren. De mogelijkheid om dekking te weigeren op grond 

van een geval van grove schuld betreft dus een contractueel recht. De verzekeraar beschikt 

enkel over deze mogelijkheid indien hij hierin voorziet in de verzekeringspolis op de door de 

wet bepaalde wijze. Het voordeel van deze beschermingsregeling is dat de verzekeringnemer 

bij de aanvang van het contract, op de hoogte zal zijn van de gedragingen die zullen leiden tot 

een (gedeeltelijke) weigering van dekking door de verzekeraar. Zo is uit de enquête gebleken 

dat een overtuigende meerderheid van de verzekeringnemers van de BA Auto weten dat de 

verzekeraar niet (volledig) zal instaan voor de schade de verzekeringnemer in dronken 

toestand zou veroorzaken aan derden.
1558

 De wetgever heeft met de voorwaarden in art. 62, lid 

2 Verzekeringswet 2014 willen vermijden dat de verzekeraar de gevallen van grove schuld 

zéér ruim zou omschrijven, wat de facto opnieuw zou neerkomen op een algemene uitsluiting 

van de grove schuld.
1559

  

Naast de voorwaarden uit art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014, kunnen grove schuld-

bedingen ook getoetst worden aan de transparantievereisten uit art. 23, §1, eerste zin 

Verzekeringswet 2014
1560

. Op basis van deze bepaling dienen namelijk alle clausules van de 

verzekeringspolis in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen worden opgesteld. Een beding 

moet volgens het Hof van Cassatie als onduidelijk worden beschouwd indien haar betekenis 

voor een niet-jurist onvoldoende uit haar bewoordingen blijkt.
1561

 De vereiste van 

nauwkeurigheid lijkt te impliceren dat alle mogelijke toepassingsgevallen erin begrepen 

                                                           
1557 C. PARIS en J.-L. FAGANRT, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in Actualités 

en droit des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 65; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. 

Principes généraux, Waterloo, Kluwer, 2011, 198. 
1558 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, G. 
1559 MvT, Parl.St. 1990-91, nr. 1586, 19. 
1560 Zie hieromtrent: G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 331-333 en Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 

1, Onderafdeling 3.  
1561 Cass. 9 april 1992, RRD 1992, 460. 
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moeten kunnen zijn.
1562

 Deze laatste voorwaarden sluit aan bij de voorwaarde van art. 62, lid 

2 Verzekeringswet 2014 dat gevallen van grove schuld op beperkende wijze moeten 

opgenomen worden in de polis.  

 

410. Uit de parlementaire voorbereidingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst 

blijkt echter dat een aantal parlementsleden zich reeds de vraag stelden of het compromis in 

art. 8, lid 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014) 

de verzekeraar het niet te makkelijk maakt om een uitgebreide lijst van gevallen van grove 

schuld in de overeenkomst te laten opnemen, zodat hij erg eenvoudig zijn dekking zou kunnen 

weigeren. Ook de Memorie van Toelichting geeft toe dat dit nadelig kan zijn voor de 

verzekerde.
1563

 Uit de polisanalyse blijkt dat deze vrees ongegrond was. Verzekeraar doen 

maar beperkt moeite om gedragingen van de verzekerde te beschrijven die ze niet zullen 

dekken. Voor bepaalde verzekeringsovereenkomsten werd dit risico vermeden door te 

voorzien in minimumgarantievoorwaarden.
1564

 Om de vermijden dat de tempering in art. 62, 

lid 2 Verzekeringswet 2014 de bescherming van de verzekerde te fel zou ondermijnen kijkt de 

rechtspraak bijkomend streng toe op de naleving van de wettelijke voorwaarden.
1565

  

 

411. Zo gaf het Hof van Cassatie reeds aan dat gevallen van grove schuld die in te 

algemene bewoordingen werden geformuleerd niet aan de wettelijke vereiste voldoen.
1566

 Het 

Hof besliste ook reeds dat het beding dat een “inbreuk op de voorzichtigheids- of 

veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken, eigen aan de verzekerde activiteiten, van 

                                                           
1562 G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 333. 
1563 Memorie van toelichting in H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 1994, Mechelen, Kluwer, 

Rechtswetenschappen, 1994, 92.  
1564 Zie bijvoorbeeld KB 12 januari 1984 inzake familiale verzekeringen en KB 12 februari 1991 inzake de verplichte 

verzekering inzake motorrijtuigen.  
1565 E. BRANTEGEM, “Grove fout in de zin van art. 8 tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst” (noot onder 

Antwerpen 30 november 2005), RABG 2006, 18; N. SCHMITZ, “La clause de déchéance qui sanctionne un manquement aux 

lois, règlements usages exclut-elle, en termes trop généraux, la couverture de la faute lourde?” (noot onder Luik 13 oktober 

2011), JLMB 2014, 868; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 339. Contra: Luik 13 oktober 2011, 

JLMB 2010, 867, noot N. SCHMITZ: In dit arrest werd een beding dat “een niet-naleving van de zorgvuldigheid- of 

veiligheidsnormen, van de wetten, voorschrift en of gebruiken eigen aan de activiteiten van de onderneming, waarvan de 

schadelijke gevolgen volgens ieder normaal bevoegd persoon ter zake bijna onvermijdelijk waren” van dekking uitsloot, in 

overeenstemming met de wet geacht. Dit arrest gaat in tegen de algemene tendens om de voorwaarden van art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 streng in te vullen. 
1566 Cass. 12 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 60, Pas. 2007, 62, T.Aann. 2007, 172, TBH 2007, 786 noot C. VAN 

SCHOUBROECK, TBO 2007, 143, NjW 2007, 845, noot G. JOCQUÉ; Cass. 2 oktober 2009, Arr.Cass. 2009, 2190, JT 2010, 

538 noot A. LENAERTS, JT 2011, 291 noot T. DE HAAN, NjW 2010, 318, noot I. BOONE, Pas. 2009, 2110, RABG 2010, 

1287, RGAR 2010, nr. 14.671, RW 2010-11, 487, noot S. GUILIAMS, T.Verz. 2010, 440, noot B. WEYTS; Cass 4 december 

2013, For.ass. 2014, 91, noot E. GEORGES, RABG 2014, 716, RW 2015-16, 750, T.Verz. 2014, 318. 
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dekking uitsluit
1567

 wanneer die zo zwaarwichtig was dat de schade ten gevolge van die 

inbreuk volgens iedere met de materie normaal vertrouwde persoon haast onvermijdelijk 

was”, moet worden nietig verklaard.
1568

 Uit mijn polisanalyse is opvallend genoeg gebleken 

dat dergelijk beding nog steeds voorkomt in meerdere polissen BA Beroepsleven.
1569

 Ook in 

de polis BA Architect werden gelijkaardige bedingen teruggevonden.
1570

 Zo is het aanmerken 

van “het bewust/met voorkennis niet naleven van wettelijke bepalingen (van dwingende 

aard)”, m.i. niet in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden van art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 en de invulling ervan door de rechtspraak. Ook de bedingen die 

“beslissingen die klaarblijkelijk indruisen tegen de normale regels van het vakmanschap 

terwijl andere bouwpartijen op de risico’s van de beslissing gewezen hadden” en “elke 

ongeoorloofde uitoefening van de verzekerde activiteiten” kwalificeren als zware fouten, zijn 

naar mijn mening te ruim. Verder besliste het Hof reeds dat het beding dat “de schade die 

rechtstreeks of exclusief resulteert uit de keuze van de uitvoeringsmodaliteiten van de werken, 

waaronder ontoereikendheid van de elementaire preventiemaatregelen”, van dekking uitsluit, 

niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten.
1571

  

 

412. Feitenrechters kijken ook streng toe op de naleving van deze voorwaarden. Zo werd 

bevestigd dat bedingen in algemene bewoordingen niet aan de vereisten van art. 62, tweede 

lid Verzekeringswet 2014 voldoen.
1572

 Verder moeten bedingen in de overeenkomst die elk 

limitatief karakter ontnemen aan de lijst van gevallen van grove schuld, als nietig worden 

beschouwd.
1573

 Het ontbreken van een limitatief karakter volgt uit de verwijzing naar het 

bijwoord ‘met name’
1574

 of zeer algemene begrippen waarvan de inhoud onduidelijk is.
1575

 Uit 

de polisanalyse is gebleken dat in de onderzochte polissen soms voorbeelden gegeven worden 

van zware fouten. Zo wordt bijvoorbeeld in een aantal polissen BA Architect “het niet 

                                                           
1567 Het begrip “uitsluiten” moet onderscheiden worden van een “uitsluiting van dekking”. De verzekerde die zich schuldig 

maakt aan een grove fout wordt gesanctioneerd door een verval van recht en niet door een uitsluiting. De term ‘uitsluiten’ of 

‘uitsluiting’ wordt regelmatig gebruikt in verband met zware fouten. Zo spreekt art. 6.6° KB Privéleven van de mogelijkheid 

van de verzekeraar om de schade die voortvloeit uit gevallen van grove schuld van dekking uit te sluiten. Ook verzekeraars 

zullen gevallen van grove schuld vaak opsommen van uitsluitingen. (Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, 

§2, 3.) Het is aan de rechter om zulke bedingen de herkwalificeren als verval van recht. (Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 

1, Onderafdeling 3, §3, A.) 
1568 Cass. 12 januari 2011, VAV 2011, 299. 
1569 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, c.  
1570 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, d. 
1571 Cass. 29 juni 2009, Arr.Cass. 2009, 1849, Pas. 2009, 1701. 
1572 Brussel 28 september 2005, T.Verz. 2007, 195; Gent 24 januari 2008, RW 2009-10, 1184, noot. L. WERMOES. 
1573 Brussel 4 december 2000, RGAR, 2003, nr. 13.758; Bergen 10 september 2009, T.Verz. 2010, 415. 
1574 Toch werd de term nog gebruikt in één van de onderzochte polissen. Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 

1, §1, B, 3. 
1575 Brussel 4 december 2000, RGAR, 2003, nr. 13.758. 
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naleven van wettelijke bepalingen van dwingende aard” omschreven als een zware fout.
1576

 

Daarbij wordt dan onder meer “de schending van stedenbouwkundige voorschriften” als 

voorbeeld van een zware fout gegeven. Het feit dat er voorbeelden dienen gegeven worden, 

geeft reeds aan dat de gedraging niet beperkend is omschreven. Indien de opgesomde 

voorbeelden van zware fouten in de polis afzonderlijk uitdrukkelijk en beperkend zijn 

geformuleerd, kan art. 62, lid 2 Verzekeringswet wel worden toegepast. Andere mogelijke 

schendingen van wettelijke bepalingen van dwingende aard kunnen dan geen aanleiding 

geven tot een weigering van dekking. Het is immers de bedoeling om nauwkeurig de gevallen 

van grove schuld te omschrijven die zullen worden uitgesloten van dekking. Hierbij mag niet 

uit het oog worden verloren dat de verzekeraar in de regel de grove schuld dekt en de niet-

dekking de uitzondering vormt. De verzekerde moet aldus bij een uitsluiting wegens een 

zware fout precies weten welke tekortkoming uit de dekking gesloten is.
1577

 Het geven van 

definities, tautologieën of synoniemen van het begrip “grove schuld” wordt bijgevolg niet 

aanvaard.
1578

 Denk bijvoorbeeld aan: “een grove of zware nalatigheid”
1579

, “ernstige 

onvoorzichtigheid”
1580

, “schending van de elementaire voorzichtigheids- of 

veiligheidsnormen”
1581

, “gevaarlijke en roekeloze daden”
1582

 of “de kennelijke of 

uitgesproken beroepsfout”.
1583

  

Verder voldeden volgende bedingen volgens de rechtspraak niet aan de wettelijke 

vereisten: “een tekortkoming aan de wetten, reglementen en gebruiken die de bedoelde 

bezigheid beheersten wanneer de gevolgen van de tekortkoming normaal voorzienbaar 

waren”
1584

, “de schade die voor iemand met een normale onderlegdheid ter zake een 

voorzienbaar gevolg was van de bedrijvigheid van de verzekeringnemer of van de manier 

waarop die werken door hem uitgevoerd werden of die het gevolg was van herhaalde foutieve 

schade berokkenende handelingen van diezelfde oorsprong”
1585

, “ernstige inbreuken op de 

veiligheidsvoorschrift en, grove tekortkomingen ten aanzien van de regels van de kunst, het 

                                                           
1576 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, d. 
1577 Gent 6 april 2006, RW 2009-10, 1784. 
1578 Brussel 17 maart 2000, RDC 2000, 769. 
1579 Rb. Antwerpen 12 maart 1997, TBH 1998, 676, noot H. COUSY. 
1580 Antwerpen, 3 april 2000, AJT 2000-01, 737; Gent 31 mei 2007, T.Verz. 2008, 24, noot M. FONTAINE; Pol. Brussel 28 

mei 2004, RGAR 2006, nr. 14.164. 
1581 Brussel 17 maart 2000, TBH 2000, 769; Luik 12 februari 2002, RGAR 2002, nr. 13.594; Gent 26 oktober 2006, TBH 

2007, 826; Antwerpen 5 december 2007, T.Verz. 2008, 240; Rb. Antwerpen 12 maart 1997, TBH 1998, 677. 
1582 Antwerpen 7 december 2005, T.Verz. 2007, 410; Bergen 11 januari 2011, T.Verz. 2011, 431; Kh. Brussel 22 januari 

2002, RW 2004-05, 148; Pol. Brussel 28 mei 2004, RGAR 2006, nr. 14.164; Rb Brussel 16 februari 2007, RGAR 2008, nr. 

14.417. 
1583 Luik 12 februari 2002, RGAR 2002, nr. 13.594; Gent 3 november 2005, RW 2007-08, 1045; Rb. Antwerpen 12 maart 

1997, TBH 1998, 676, noot H. COUSY. 
1584 Gent 6 april 2006, RW 2009-10, 1784; Luik 4 februari 2013, T.Verz. 2014, 98; Rb. Luik 20 oktober 1998, Rev.dr.santé 

1998-1999, 405, noot T. VANSWEEVELT. 
1585 Kh. Hasselt 29 december 1998, TBH 1999, 870. 
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nemen van onredelijke risico’s om de werken te bespoedigen of om wervingskosten uit te 

sparen, het veronachtzamen van de elementaire voorzorgsmaatregelen om normaal te 

verwachten schade of herhaling ervan te voorkomen”
1586

, en “de schade die normaal te 

voorzien of onvermijdelijk is of die te wijten is aan het niet naleven van de regels van de 

kunst, de wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen, de veiligheidsvoorschriften 

met betrekking tot de activiteit van de verzekerde ondernemingen”.
1587

  

Deze rechtspraak doet twijfels ontstaan omtrent de geldigheid van het beding dat in 

verschillende gezinspolissen terugkomt waarin “schadegevallen veroorzaakt door gebouwen 

in verval wanneer de elementaire voorzorgsmaatregelen niet genomen werden om de schade 

te voorkomen” omschreven worden als een geval van grove schuld.
1588

 Er kan moeilijk 

verdedigd worden dat de term “elementaire voorzorgsmaatregelen” op uitdrukkelijk en 

beperkende wijze omschrijft wanneer er sprake is van een geval van grove schuld. Ook het 

beding dat voorkomt in één van de onderzochte polissen BA Beroepsleven waarin “het feit 

dat u niet alle nodige voorzorgmaatregelen heeft genomen of heeft laten nemen om de 

herhaling van schade te voorkomen die het gevolg is van eenzelfde oorzaak, onder meer met 

het doel de kosten te verminderen of de werken te activeren, nadat de eerste schade zich reeds 

heeft voorgedaan” wordt omschreven als een zware fout, voldoet niet aan de voorwaarden 

van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014.
1589

 Men kan bezwaarlijk aanvaarden dat “het nemen 

van de nodige voorzorgsmaatregelen om de herhaling van schade te voorkomen” de 

verzekerde op uitdrukkelijke en beperkende wijze duidelijk maakt welk gedrag als grove 

schuld zal worden aangemerkt. Verder heeft ook het gebruik van de woorden ‘onder meer’ 

aan dat de omschrijving niet op limitatieve wijze werd opgesteld.  

Deze strenge invulling door de rechtspraak van de vereisten in art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 moet bijgetreden worden. Deze invulling sluit aan bij de 

beschermingsvisie die de wetgever voor ogen had. Indien de uitsluiting van grove schuld in 

algemene bewoordingen wordt toegelaten, riskeert men namelijk te hervallen in het systeem 

van algemeen verbod van dekking van de grove fout zoals dit gold onder de oude 

Verzekeringswet 1874.
1590

 Wanneer de verzekerde niet zou weten in welke gevallen hij juist 

dekking kan verliezen, leidt dit bovendien tot juridische onzekerheid. Een vage omschrijving 
                                                           
1586 Brussel 17 maart 2000, RDC 2000, 769; Luik 12 februari 2002, RGAR nr. 13.594; Gent 5 juni 2003, T.Verz. 2004, 98; 

Luik 14 maart 2004, RRD 2005, 281; Gent, 6 april 2006, RGAR 2007, nr. 14.307, T.Verz. 2006, 420, RW 2009-10, 1784; 

Antwerpen 17 september 2012, TBH 2013, 546; Antwerpen 18 september 2013, Limb.Rechtsl. 2014, 46, noot Y. THIERY; 

Rb. Brussel 22 maart 2000, Entr.et dr. 2000, 155; Rb. Brussel 16 februari 2207, RGAR 2008, nr. 14.417. 
1587 Gent 6 april 2006, RW 2009-10, 1784. 
1588 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, b. 
1589 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, c.  
1590 Zie ook E. BRANTEGEM, “Grove fout in de zin van artikel 8 tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst”, RABG 

2006, 1461. 
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van een geval van grove schuld leidt ertoe dat elke onvoorzichtigheid van de verzekerde tot 

gevolg kan hebben dat de verzekeraar de schade niet zal dekken. Zeker bij 

aansprakelijkheidsverzekering die juist tot doel hebben de lichte fouten of onachtzaamheden 

van de verzekerde te dekken, zou een dergelijke interpretatie het voorwerp van de 

verzekeringsovereenkomst uithollen.
1591

  

 

B. Beperkingsbevoegdheid Koning 

 

413. Ongeacht het feit dat de rechtspraak streng toekijkt op de naleving van de voorwaarde 

dat de gevallen van grove schuld op uitdrukkelijk en beperkende wijze in de polis moeten 

worden opgenomen, kan de verzekeraar nog steeds in een erg uitgebreide lijst van nauwkeurig 

omschreven gevallen van grove schuld voorzien. Zoals reeds gezegd, gaf de wetgever in de 

Memorie van Toelichting reeds toe dat dit in het nadeel kon spelen van de verzekerde.
1592

 Om 

te vermijden dat de bescherming van de verzekerde hieronder zou lijden, werd voorzien in een 

beperkingsoptie. De Koning heeft de mogelijkheid gekregen om een limitatieve lijst op te 

stellen van gevallen van grove schuld die niet van dekking mogen worden uitgesloten.
1593

 De 

Koning doet geen morele uitspraak over het karakter van een fout. Hij kan enkel aan de 

verzekeraar verbieden bepaalde fouten als grove schuld aan te merken en zo van dekking uit 

te sluiten.
1594

 In de Kamer werd een amendement ingediend om de Koning de mogelijkheid te 

geven om een lijst op te stellen met gevallen van grove schuld die wel in de overeenkomst 

kunnen worden uitgesloten, in plaats van een lijst met gevallen die niet kunnen worden 

uitgesloten. Dit zou een grotere consumentenbescherming realiseren. Uiteindelijk werd toch 

gekozen voor de eerste optie aangezien deze nauwkeuriger zou zijn en beter realiseerbaar. Er 

werd echter niet onmiddellijk een lijst opgesteld zodat eerst ervaring in de praktijk opgedaan 

kon worden.
1595

 Het is duidelijk dat dergelijke lijst de bescherming van de verzekerde ten 

goede zou kunnen komen. Wel dient erop gewezen te worden dat hiermee geen makkelijke 

opdracht werd gegeven aan de Koning. De mogelijke gevallen van grove schuld zijn zéér 

verschillend per sector. Op gedetailleerde wijze vastleggen welke gedragingen niet als een 

                                                           
1591 Zie bijvoorbeeld. Rb. Brussel 22 maart 2000, T. Aann 2000, 155.  
1592 Memorie van toelichting in H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 1994, Mechelen, Kluwer, 

Rechtswetenschappen, 1994, 92.  
1593 Art. 62, laatste lid Verzekeringswet 2014.  
1594 Verslag Kamercommissie, Algemene bespreking, 14 en 19-20 in H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 

maart 1994, Mechelen, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1994, 92.  
1595 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 340. 
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grove schuld kunnen worden aangemerkt, is dus geen sinecure. Bovendien moet de lijst 

volgens de wet ook limitatief zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat tot vandaag 

dergelijke lijst niet werd opgesteld.  

 

C. Oorzakelijk verband vereist 

 

414. Om bevrijd te zijn, moet de verzekeraar naast de grove schuld ook het oorzakelijk 

verband tussen de beweerde grove schuld en het schadegeval bewijzen.
1596

 Zo zal 

bijvoorbeeld de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar die zijn dekking weigert omwille van het 

feit dat de verzekerde dronken was op het ogenblik van het schadegeval, moeten bewijzen dat 

het schadegeval (mede)veroorzaakt werd door de dronkenschap van de verzekerde. Deze 

voorwaarde vormt een bijkomende beperking van het recht van de verzekeraar om zijn 

prestatie te weigeren in geval van grove schuld. Met deze voorwaarde wordt vermeden dat de 

verzekeraar zijn dekking kan weigeren op grond van een in de polis uitdrukkelijk en 

beperkend geval van grove schuld die geen enkele invloed heeft gehad op het zich voordoen 

van het schadegeval. De vereiste van een oorzakelijk verband wordt niet uitdrukkelijk gesteld 

in art. 62, lid 2 Verzekeringswet, maar volgt uit het feit dat het verlies van dekking wegens 

een geval van grove schuld als een verval van recht dient gekwalificeerd te worden.
1597

 De 

grove schuld zal namelijk, zoals gezegd, enkel leiden tot niet-dekking wanneer zij 

uitdrukkelijk en beperkend in de polis werd bepaald. Het begaan van de grove fout is dus een 

tekortkoming aan een contractuele verplichting / verbod. Overeenkomstig art. 65 

Verzekeringswet 2014 kan een tekortkoming aan een contractuele verplichting enkel 

gesanctioneerd worden met een verval van recht wanneer er een oorzakelijk verband wordt 

aangetoond tussen de tekortkoming en het schadegeval. In het geval dat de verzekeraar zich 

dus tracht te bevrijden van zijn prestaties zal hij het oorzakelijk verband moeten bewijzen 

                                                           
1596 Cass. 12 oktober 2007, Arr.Cass. 2007, 1931, NjW 2008, 120, noot G. JOCQUÉ, Pas. 2007, 1785, RCJB 2008, 527, noot 

J. KIRKPATRICK, TBH 2008, 767, VAV 2008, 93; Luik 13 november 1990, RGAR 1995, nr. 12.510; Antwerpen 6 mei 1992, 

T.Verz. 1994, 416; Bergen 28 mei 1993, RGAR 1994, nr. 12384; Gent 23 mei 2003, T.Verz. 2004, 297; Bergen 10 september 

2009, T.Verz. 2010, 415; Luik 6 december 2011, JLMB 2013, 1784; Pol. Brugge, 11 januari 2000, TAVW 2002, 333, noot N. 

BOLLEN; Kh. Brussel, 16 juni 2003, TBH 2003, 883; Pol. Turnhout 4 november 2003, RW 2005-06, 832. J.-L. FAGNART, 

Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux, Waterloo, Kluwer, 2011, 200. 
1597 H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 82; B. DUBUISSON, “L’assurance de la 

résponsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T.Verz. 1997, 404, 405 en 413; P. HENRY en J. 

TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115; C. PARIS 

en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in C. PARIS en B. 

DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 57; E. GEORGES, “Clé laissée dans le 

véhicule: sanction contractuelle”, Rec. jur.ass. 2011, 176; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen, Algemene beginselen van het Belgsiche verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 104-105. Zie ook 

Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §2, B. 
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tussen de grove fout en het schadegeval. Het is echter niet vereist dat de grove schuld van de 

verzekerde de enige oorzaak was van het schadegeval.
1598

 Art. 62 en 65 Verzekeringswet 

2014 dienen dus samen gelezen te worden.
1599

 Contractueel kan hier niet van afgeweken 

worden.
1600

 Beide artikelen zijn namelijk van dwingend recht in het voordeel van de 

verzekerde.
1601

 De partijen kunnen dus niet bedingen dat er geen oorzakelijk verband vereist 

is opdat de verzekeraar zijn dekking kan weigeren op grond van het zich voordoen van een in 

de polis uitdrukkelijk en beperkende omschreven geval van grove schuld. Zulk beding zou 

nietig verklaard kunnen worden. Ook een omkering van de bewijslast is wegens dit dwingend 

karakter niet mogelijk.  

 

D. Bewijslast bij verzekeraar 

 

415. De verzekeraar die voorhoudt bevrijd te zijn, moet het bewijs leveren van het feit dat 

hem van prestatie vrijstelt. Dit vormt een eenvoudige toepassing van art. 1315, tweede lid 

BW, dat bepaalt dat diegene die beweert bevrijd te zijn daarvan het bewijs zal moeten leveren. 

De verzekeraar draagt de bewijslast van het verval van recht.
1602

 Aangezien de weigering van 

dekking wegens een grove schuld moet beschouwd worden als een verval van recht
1603

, zal 

het bewijs van de grove fout ook door de verzekeraar geleverd moeten worden. De 

verzekeraar zal dus een dubbel bewijs moeten leveren. Enerzijds dient hij aan te tonen dat de 

verzekerde zich schuldig heeft gemaakt aan een in het verzekeringscontract op uitdrukkelijke 

en beperkende wijze omschreven geval van grove fout.
1604

 Daartoe zal de verzekeraar de 

aanvaarding van de polisvoorwaarden door de verzekeringnemer moeten aantonen. Voor de 

verzekeringsovereenkomsten die als toetredingscontracten kunnen beschouwd worden, zal de 

verzekeraar moeten aantonen dat de verzekeringnemer voorafgaandelijk aan de 

contractsluiting kennis heeft genomen of redelijkerwijze heeft kunnen nemen van de 

                                                           
1598 H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde”, in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 88-89. 
1599 Cass. 12 oktober 2007, Arr.Cass. 2007, 1931, NjW 2008, 120, G. noot G. JOCQUÉ, Pas. 2007, 1785, RCJB 2008, 527, 

noot J. KIRKPATRICK, TBH 2008, 767, VAV 2008, 93; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. KIRKPATRICK, 

JLMB 2011, 2070, Pas. 2010, 2241, concl. J. GENICOT, RGAR 2011, nr. 14.708. 
1600 Cass. 24 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 135, concl. H. LENAERTS.  
1601 Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737.  
1602 Cass. 12 oktober 2007, NjW 2008, 120; noot G. JOCQUÉ; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. 

KIRKPATRICK; Cass. 20 september 2012, NjW 2013, 266, noot G. JOCQUÉ; Kh. Brugge 26 oktober 2004, TBH 2006, 770; 

P. HENRY en J. TONANT, “Déchéances ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 85; B. 

DUBUISSON, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de choses et de frais” in Actualités en droit 

des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 169; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 309. 
1603 Zie §3, B onder deze onderafdeling.  
1604 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Intersentia, 2015, 104. 
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bepalingen in de verzekeringspolis en met deze bepalingen heeft ingestemd.
1605

 Daarnaast 

moet hij ook aantonen dat deze grove fout het schadegeval (mede-) veroorzaakt heeft.
1606

 Art. 

1315 BW is evenwel niet van dwingend recht. Men zou dus kunnen verdedigen dat de 

verzekeraar vrij is om een andere bewijslastverdeling te bedingen in de verzekeringspolis. Uit 

de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt echter dat zulke bedingen kunnen bestreden 

worden op grond van de onrechtmatige bedingenleer uit het consumentenrecht. Op grond van 

art. I.8, 22° WER is een beding namelijk onrechtmatig wanneer het een kennelijk 

onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringnemer. 

Het Hof van Cassatie besliste dat het beding dat stelt dat de waarborg uitgesloten is in geval 

van alcoholintoxicatie, tenzij de verzekerde de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen 

deze staat van intoxicatie en het ongeval bewijst, een manifest onevenwicht creëert tussen de 

plichten van de partijen. Zulk beding is dus onrechtmatig in de zin van art. I.8, 22° WER 

(toenmalig art. 31 WHPC) en is nietig.
1607

 De polisanalyse toonde echter aan dat zulke 

bedingen nog steeds voorkomen.
1608

 In de betreffende polis werd de dronkenschap niet 

uitdrukkelijk als een zware fout aangemerkt. Zulk beding dient geherkwalificeerd te worden 

door de rechter als een verval van recht waarbij de bewijslast bij de verzekeraar ligt.  

 

E. Persoonlijk karakter van de grove schuld  

 

416. Net zoals de opzettelijke daad
1609

 zal het uitdrukkelijk in de polis bepaald geval van 

grove schuld slechts de verzekeraar bevrijden in de mate dat ze persoonlijk door de 

verzekerde gepleegd werd.
1610

 Voor de opzettelijke daad volgt het persoonlijk karakter uit de 

                                                           
1605 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 117; C. DUMONT DE CHASSART, “De tegenstelbaarheid van algemene 

voorwaarden “offline” in S. ONGENA (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, 4-30. 
1606 Kh. Gent 5 maart 1998, TBH 1998, 472; C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE 

en H. COUSY, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-2003”, TPR 2003, 1850; P. 

HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 109. 
1607 Art. VI. 84 WER; Cass. 12 oktober 2007, Arr.Cass. 2007, 1931, NjW 2008, afl . 176, 120, noot G. JOCQUÉ, Pas. 2007, 

1785, RCJB 2008, 527, noot J. KIRKPATRICK, TBH 2008, 767, VAV 2008, 93. J.-L. FAGNART meent dat het Hof 

eenvoudiger een schending van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 had kunnen vaststellen. Zie J.-L. FAGNART, “Abus 

d’alcool, clause abusive et charge de la preuve”, DCCR 2008, 72-79. 
1608 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3. 
1609 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1 Onderafdeling 1.  
1610 Cass. 16 juni 1995, Arr.Cass. 1995, 620, Pas. 1995, 642, RW 1995-96, 637; Luik 29 juni 1998, RRD 1998, 326; Gent 9 

maart 2001, VKJ 2001, 337, nr. 2001/143; Luik 17 oktober 2003, RGAR 2004, nr. 13.932; Bergen 9 november 1998, RGAR. 

2000, 13.253; Gent 26 oktober 2006, TBH 2007, 826; Luik 4 juni 2009, RRD 2010, 161; Bergen 2 februari 2010, T.Verz. 

2011, 50; Luik 6 december 2011, JLMB 2013, 1784; P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en 

scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années 

d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 104; V. 

CALLEWAERT, “L'assurance R.C. vie privée: questions choisies à propos d'une indispensable assurance facultative” in G. 
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tekst van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014.
1611

 Voor het persoonlijk karakter van de zware 

fout is geen argument te vinden in de bewoordingen van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014. 

De regel volgt echter uit de Verzekeringswet 1874, waaronder de grove schuld nog met opzet 

gelijkgesteld werd.
1612

 Aangezien de wetgever noch met de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, noch met de Verzekeringswet 2014, uitdrukkelijk deze regel 

heeft gewijzigd, wordt door de meerderheid van de rechtsleer aangenomen dat de grove 

schuld nog steeds persoonlijk dient te zijn opdat de verzekeraar zijn dekking kan weigeren.
1613

 

Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de verzekeraar de grove fout van de ene verzekerde niet zal 

kunnen tegenwerpen aan een andere verzekerde van hetzelfde verzekeringscontract.
1614

 

Anderzijds zal de verzekerde ook niet de grove fout verweten kunnen worden van personen 

voor wie hij burgerrechtelijk aansprakelijk is.
1615

 Het persoonlijk karakter van de zware fout 

werd in verschillende onderzochte polissen in de polisanalyse bevestigd.
1616

  

Ingevolge het dwingende karakter van art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 kan de 

verzekeraar contractueel niet afwijken van het persoonlijk karakter van de grove schuld.
1617

 

Toch wordt het persoonlijk karakter van de zware fout in bepaalde onderzochte polissen 

gespecifieerd of beperkt in het nadeel van de verzekerde. Zo komt in meerdere polissen het 

beding voor dat de zware fout niet zal tegengeworpen worden aan de verzekeringnemer die 

burgerlijk aansprakelijk is voor de verzekerde die de zware fout beging, voor zover de schade 

buiten zijn medeweten werd berokkend/ de verzekerde buiten diens medeweten heeft 

                                                                                                                                                                                     
BENOIT en P. JADOUL (eds.), La responsabilité civile des parents, Brugge, die Keure, 2006, 76; G. JOCQUÉ, De 

verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 412-413. Contra: H. DE 

RODE, “Les clauses d’excusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, Ed. Du jeune barreau de Bruxelles, 1995, 87; H. DE RODE, “L’action récusoire et la 

répétition de l’indu” in Questions de droit des assurances, Luik, Ed. Du Jeune barreau de Liège, 1996, 417-418; B. 

DUBUISSON, “L’assurance de la résponsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T.Verz. 1997, 

414. Deze laatste auteur stelt voor om in de polis de gevolgen van het persoonlijk karakter van de zware fout te bepalen en 

weer te geven onder welke voorwaarden men de tekortkomingen van de ene verzekerde wel mag tegenwerpen aan de andere 

verzekerde. Met dit voorstel kan m.i. evenwel niet ingestemd worden.  
1611 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, ONderafdeling 1, §1, A. 
1612 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 341. 
1613 P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 104; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 341. 
1614 V. CALLEWAERT, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de la responsabilité” in C. PARIS en 

B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Louvain-la-Neuve, Athemis, 2008, 230. 
1615 Cass. 16 juni 1995, Arr.Cass. 1995, 620, Pas. 1995, 642, RW 1995-96, 637; Luik 6 februari 1996, JT 1996, 524; Luik 29 

juni 1998, RRD 1998, 326; Gent 9 maart 2001, VKJ 2001, 337; Luik 17 oktober 2003, RGAR 2004, nr. 13.932; Gent 26 

oktober 2006, TBH 2007, 826; Bergen 2 februari 2010, T.Verz. 2011, 50; Luik 4 juni 2009, RRD 2010, 161; Luik 6 december 

2011, JLMB 2013, 1784; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Algemene beginselen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 104; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 

2016, 341. 
1616 Zie polisanalyse: Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, c en d.  
1617 V. CALLEWAERT, “L'assurance R.C. vie privée: questions choisies à propos d'une indispensable assurance facultative” 

in G. BENOIT en P. JADOUL (eds.), La responsabilité civile des parents, Bruggen, die Keure, 2006, 77, voetnoot 52. 
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gehandeld.
1618

 Dit beding bevestigt het persoonlijk karakter van de zware fout maar lijkt er 

wel een voorwaarde aan toe te voegen. Het persoonlijk karakter zal namelijk enkel 

doorwerking krijgen wanneer de verzekeringnemer niet op de hoogte was. Het toevoegen van 

een voorwaarde aan het persoonlijk karakter is m.i. niet mogelijk. Dergelijk beding is echter 

wel geldig wanneer het feit dat de verzekeringnemer op de hoogte was van het onzorgvuldig 

gedrag van de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, op zichzelf als een zware fout 

wordt beschouwd of wanneer de verzekeringnemer op die manier minstens medeplichtig 

wordt aan de zware fout van de verzekerde schadeverwekker. Gezien de bewijslast inzake de 

zware fout bij de verzekeraar ligt, moet deze bewijzen dat de verzekeringnemer op de hoogte 

was van het onzorgvuldig gedrag van de verzekerde, opdat hij zijn verzekeringsdekking kan 

weigeren.  

 

§ 3. Knelpunten 

 

417. Uit bovenstaande analyse blijkt duidelijk dat art. 62 Verzekeringswet 2014 worstelt 

met de balans tussen bescherming en preventie. Enerzijds werd er duidelijk gekozen voor een 

grotere bescherming van de verzekerde. Anderzijds kan de verzekeraar niet verplicht worden 

grove risico’s op zich te nemen die hij niet wil dragen en kunnen bedingen om grove schuld 

uit te sluiten een nuttig preventie-instrument vormen. De vraag rijst echter of door deze 

bepaling het evenwicht tussen beide partijen effectief hersteld is. Werd de 

beschermingsdoelstelling bereikt of wordt deze ten bate van de contractsvrijheid en het 

preventiedoel uitgehold? Hierna bespreek ik enkele probleemstellingen die het antwoord op 

deze vraag kunnen beïnvloeden.  

 

A. Begrip grove schuld  

 

418. De wetgever heeft de verzekeraar de verplichting opgelegd de gevallen van grove 

schuld precies in de polis te omschrijven. Over de vraag of de verzekeraar ook beperkt is in 

zijn vrijheid om te bepalen welk gedrag kan beschouwd worden als een geval van grove 

schuld, behoudt de wetgever daarentegen het stilzwijgen. Het is in ieder geval wel zeker dat 

de rechter een controle moet uitoefenen op de voorwaarden in art. 62, tweede lid 

Verzekeringswet 2014 en dus op het uitdrukkelijk en beperkende karakter van de clausules 

                                                           
1618 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, c en d. 
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die een bepaald gedrag als grove schuld benoemen.
1619

 Een clausule die de grove schuld 

beschrijft als “het niet nakomen van de zorgvuldigheids- of veiligheidsnormen, de wetten, 

reglementen of gebruiken eigen aan de gedekte activiteit waarbij de schadelijke gevolgen van 

de tekortkoming normaal voorzienbaar zijn”, is opgesteld in te algemene termen en 

onderscheidt zich niet voldoende van de definitie van een gewone fout.
1620

 De verzekeraars 

moeten dus bij het opstellen van de polis precieze beschrijvingen geven. “Elk gedrag tegen de 

regels van de kunst of de strafbepalingen” beschouwen als een zware schuld is niet conform 

de wet. Het staat dus vast dat de wetgever de algemene uitsluiting van grove schuld heeft 

willen vermijden. Art. 62, tweede lid Verzekeringswet 2014 vangt aan met het beginsel van 

dekking van elke zware fout en die bepaling is van dwingend recht.
1621

 Of dit ook betekent dat 

de partijen inhoudelijk worden beperkt in het opstellen van hun contract, met name bij het 

bepalen van een gedraging die als grove schuld wordt aangemerkt, is niet duidelijk. De 

wetgever geeft geen wettelijke definitie van het begrip grove schuld. Indien het begrip te ruim 

geïnterpreteerd zou worden, kan dit tot gevolg hebben dat eender welke fout van dekking kan 

worden uitgesloten op voorwaarde dat ze op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de polis 

werd opgenomen. 

 

419. Onder de Verzekeringswet 1874 verstond men onder zware fout een daad waarvan zijn 

dader bewust was of diende te zijn en welke een verzwaring van het risico meebracht ten 

opzichte van de verwachtingen van het contract.
1622

 Zo werd bijvoorbeeld het feit dat de 

verzekerde geen veiligheidsslot aanbracht op zijn moterfiets niet beschouwd als een zware 

fout in de zin van art. 16 Verzekeringswet 1874. Dit werd afgeleid uit het feit dat de 

verzekerde niet wist dat hij, door geen veiligheidsslot op zijn motorfiets aan te brengen, de 

verwezenlijking of de verzwaring van het risico in die mate zou bevorderen dat de opzet van 

de verzekeringsovereenkomst erdoor werd ontredderd, terwijl niets gebeurd is wat normaal 

niet kan worden verwacht, en niet was bedongen dat het veiligheidsslot moest worden 

aangebracht telkens als het voertuig werd geparkeerd.
1623

 Voor de grove schuld in de 

                                                           
1619 P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115.  
1620 H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde”, in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 575. 
1621 Art. 56 Verzekeringswet 2014. Contra: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 776. 
1622 Cass. 9 mei 1985, Pas. 1985, 1118; Bergen 3 februari 1997, RGAR 1998, nr. 13004; Luik 29 april 1997, JLMB 1998, 

226; J. VELAERS, “Het begrip zware fout in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht”, Jura Falc. 1980, 61-99.  
1623 Cass. 9 mei 1985, Pas. 1985, 1118. 
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verzekeringstechnische zin diende een objectief en subjectief element verenigd te zijn.
1624

 

Enerzijds moest de betrokken daad of handeling een risicoverzwaring inhouden, zodat de kans 

op risicoverwezenlijking objectief groter werd.
1625

 Anderzijds diende de verzekerde te weten 

of behoorde hij te weten dat zijn daad of handeling de last op verwezenlijking van het risico 

vergrootte.
1626

 Het subjectieve element moet in concreto beoordeeld worden. Niet de normaal, 

zorgvuldige en bedachtzame huisvader diende als referentiecriterium, wel het betrokken 

individu met zijn persoonlijke eigenschappen en gebreken.
1627

 Aldus moest onder meer 

rekening gehouden worden met de psychische toestand van de verzekerde.
1628

 De 

aanwezigheid van beide elementen werd in feite beoordeeld door de bodemrechter.
1629

  

 

420. De vraag rijst of deze invulling van het begrip grove schuld nog stand houdt onder het 

regime van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014. Moet met andere woorden het beding dat een 

bepaalde gedraging sanctioneert met een verval van recht, voldoen aan het objectieve en 

subjectieve criterium of is het voldoende dat de partijen overeenkomstig de wilsautonomie 

hebben bepaald dat de gedraging leidt tot een verval van dekking? In de rechtsleer zijn er 

twee strekkingen te onderscheiden. 

 

421. Volgens een eerste strekking kan de rechter het beding niet toetsen aan het objectieve 

en subjectieve criterium.
1630

 Enerzijds wordt gewezen op de bepaling van art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 die aan de Koning opdraagt om een lijst op te stellen van feiten die niet 

als grove schuld kunnen worden aangemerkt. Een dergelijke bevoegdheid heeft, volgens deze 

strekking, weinig zin indien de vrijheid van partijen reeds door de wet zelf is beperkt. Dit 

argument kan echter niet bijgetreden worden. Ten eerste heeft de Koning van deze 

                                                           
1624 Gent 9 juni 1995, RGAR 1999, 13.040; Luik 7 mei 1996, RGAR 1998, 12.988; Brussel 9 september 1997, RGAR 1998, 

12958; Luik 29 juni 1998, De Verz. 1999, 63; S. FREDERICQ, “L’assurance de la faute lourde”, RCJB 1971, 15; P. COLLE, 

De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 102-103; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 340. 
1625 F. MONETTE, A. DE WILLE en R. ANDRE, Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 1949, 408. 
1626 P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 

105-106. 
1627 Cass. 21 november 1985, Arr.Cass. 1985-86, 406, Pas. 1986, 349, RGAR 1986, nr. 11.215, RW 1986-87, 42; Luik 13 

november 1990, RGAR 1995, nr. 12.510; Brussel 6 november 1991, JLMB 1992, 1135; Luik 5 januari 1994, RGAR 1995, nr. 

12.440; Rb. Luik 17 september 1993, T.Verz. 1995, 153. 
1628 Cass. 21 november 1995, Pas. 1986, I, 349.  
1629 Cass. 29 januari 1953, Pas. 1953, 415; Cass. 21 september 1987, RW 1987-88, 743, Pas 1988, 80. 
1630 P. HENRY, “L’assurance vol” in Les assurances de l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1993, 90; H. DE RODE, “Les clauses 

d’exclusions de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, 

Ed. Jeune Barreau, 1995, 101; H. DE RODE, “L’action récursoire et la répétition de l’indu” in  Questions de droit des 

assurances, Luik, Ed. du Jeune barreau de Liège, 1996, 419; E. VIEUJEAN, “Le contrat d’assurance aujourd’hui”, 

Recycl.J.Barr.Lg. 1996, 234; B. DUBUISSON, “L’assurance des atteintes à l’anvironnement: réalités et perspectives 

d’avenir”, De Verz. 1996, 388; M. FONTAINE, “Faute lourde et sinistres répétitifs” (noot onder Bergen 16 juni 2011), 

Rec.Jur.Ass. 2011, 216; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 341. 
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bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt. Ten tweede veegt het onderwerpen van de grove fout 

aan bepaalde criteria niet alle interpretatieproblemen van de baan. De Koning zou dan 

eventueel een verduidelijkende rol kunnen spelen door een lijst op te stellen van fouten die 

niet als grof kunnen beschouwd worden. Er moet evenwel op gewezen worden dat het 

opstellen van dergelijke lijst moeilijk of zelf onmogelijk te realiseren is. Anderzijds wordt 

ingeroepen dat het onder de oude Verzekeringswet van 1874 heersend wettelijke begrip van 

grove fout impliciet door de nieuwe wet gewijzigd werd. Het oude begrip werd door een 

constante cassatierechtspraak met opzet gelijkgesteld.
1631

 Vanaf de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst wordt niet meer verwezen naar opzet en derhalve zou enkel 

de referentie naar de wil van de partijen overblijven. De door de wetgever beoogde 

bescherming van de verzekerde zou worden verwezenlijkt door de vereiste van een nadere 

bepaling in de polis van de feiten die zullen beschouwd worden als zware fouten die het 

verlies van dekking met zich meebrengen.
1632

 De rechter zou dus niet kunnen toetsen aan de 

bovenstaande criteria en moet de contractvrijheid van de partijen respecteren.
1633

 H. De Rode 

trekt deze conclusie uit de voorbereidende werken van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat het 

praktisch onmogelijk is een juist onderscheid te maken tussen gevallen van grove schuld en 

van lichte schuld. De term grove schuld zou te vaag zijn om als uitsluitingscriterium te 

kunnen dienen.
1634

 De rechter zou wel bevoegd blijven om na te gaan of de aangeklaagde 

feiten wel degelijk overeenstemmen met het gedrag dat door de overeenkomst als zware fout 

wordt omschreven.
1635

 

 

422. Indien de invulling van het begrip grove schuld echter louter afhankelijk wordt gesteld 

van de wil van de partijen kunnen ook lichte fouten op deze wijze uit de dekking worden 

gesloten. Bepaalde auteurs menen dat de verzekeraar vrij is om zijn dekkingsverplichting te 

beperken. Zij menen dat de wetgever op dit punt de contractvrijheid niet heeft willen 

beperken. Voor zover deze afbakening voldoende precies is, kan volgens deze auteurs de 

                                                           
1631 Cass. 9 mei 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1227, De Verz. 1986, 387, Pas. 1985, 1118, RW 1985-86, 1241. 
1632 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 341.  
1633 H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 101; H. DE RODE, “L’action récursoire et la 

répétition de l’indu” in  Questions de droit des assurances, Luik, Ed. du Jeune barreau de Liège, 1996, 419. 
1634 M.vT, Parl. St. 1990-91, nr. 1586, 19-20. 
1635 D. DE MAESENEIRE, , “La faute lourde en assurance encendie” (noot onder Luik 5 oktober 1999), De Verz. 2002, 944-

945; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 340. Contra: S. KINET, Le nouveau contrat-type 

d’assurance R.C. automobile de 1er janvier 1993, Brussel, Bruylant, 1993, 65. 
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verzekeraar ook voor lichte fouten zijn dekking weigeren.
1636

 De mogelijkheid om bij 

herhaling van lichte fouten dekking te weigeren werd bevestigd in de rechtspraak.
1637

 De 

herhaling van lichte fouten wordt in dit arrest gelijk gesteld met de zware fout. De rechter 

heeft zich hierbij dus niet uitgesproken over de mogelijkheid om lichte fouten uit te sluiten 

van dekking. 

Indien het uitsluiten van lichte fouten mogelijk geacht wordt, kan de vraag gesteld 

worden of er geen sprake is van ontduiking van een dwingende wet volgens welke schade 

veroorzaakt door een grove schuld in beginsel gedekt wordt.
1638

 Indien de verzekerde wordt 

geconfronteerd met de uitsluiting van lichte fouten, beschikt deze evenwel over een aantal 

mogelijke juridische grondslagen om onevenwichten aan te vechten.
1639

  

In de eerste plaats kan de verzekerde aanvoeren dat er sprake is van rechtsmisbruik
1640

 

door aan te tonen dat de uitsluiting van wat door iedereen als een lichte fout wordt 

beschouwd, hem een onevenredig nadeel berokkent in vergelijking met het voordeel dat het 

de verzekeraar oplevert. De sanctie voor dit rechtsmisbruik is de beperking van het recht dat 

misbruikt werd tot de normale uitoefening door de dekking van de schade veroorzaakt door de 

lichte fout of het herstel van de door dit rechtsmisbruik veroorzaakte schade.
1641

 

Ook art. 23, §1 Verzekeringswet 2014 biedt de verzekerde bescherming tegen 

onrechtmatige uitsluitingen van fouten. Overeenkomstig deze bepaling mogen 

verzekeringsovereenkomsten geen clausules bevatten die een inbreuk uitmaken op de 

gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de 

verzekeringnemer.
1642

 Zo kan worden verdedigd dat het polisbeding in een 

aansprakelijkheidsverzekering die een lichte fout omvormt tot een zware fout, een inbreuk 
                                                           
1636 E. VIEUJEAN, “Le contrat d’assurance aujourd’hui”, Recycl.J.Barr.Lg. 1996, 233-234; D. DE MAESENEIRE, “La 

faute lourde en assurance encendie” (noot onder Luik 5 oktober 1999), De Verz. 2002, 943; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Gent, Larcier, 2011, 311. (M. FONTAINE herzag echter zijn standpunt in: M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2016, 342.). Contra: T. VANSWEEVELT, “La faute lourde de l’article 8 de la loi sur le contrat 

d’assurance terrestre et le pouvoir de controle du juge” (noot onder Rb. Luik 20 oktober 1998), T. Gez. 1998-99, 410; M. 

FONTAINE, “Faute lourde et sinistres répétitifs” (noot onder Bergen 16 juni 2011), Rec.Jur.Ass. 2011, 216; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 779. 
1637 Bergen 16 juni 2011, Rec.Jur.Ass. 2011, 209, noot M. FONTAINE, T.Verz. 2012, 398. 
1638 H. COUSY, “Nogmaals over de verzekering van de grove schuld”, TBH 1998, 679.  
1639 Zie o.m. T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende 

analyse, Gent, Mys en Breesch, 1997, 27-29; B. WEYTS, “De voorzienbare schade als uitgesloten risico in de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering” (noot onder Rb. Kortrijk 18 juni 1996), T. Gez. 1998-99, 163; I. DEMUYNCK, 

“Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of 

toetsbaar kernbeding?” TBBR 2002, 413; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 780. 
1640 Voor definitie zie o.m. Cass. 21 maart 2013, Pas. 2013, 766, RW 2014-15, 618, TBBR 2015, 247, TBO 2015, 79, noot K. 

SWINNEN; Cass. 19 maart 2015, JLMB 2016, 836.  
1641 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, 

Gent, Mys en Breesch, 1997, 28. 
1642 Zie hierover uitgebreid: G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 333- 342. Zie ook Deel 

IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2.  
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uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de partijen, omdat het tot de 

essentie van een aansprakelijkheidsverzekering behoort om de lichte fout te dekken.
1643

 De 

sanctie van de wettelijke conversie dient dan toegepast te worden. Dit houdt in dat de strijdige 

clausule geacht wordt vanaf het sluiten van de verzekeringsovereenkomst in 

overeenstemming te zijn met art. 23, §1 Verzekeringswet 2014. Deze sanctie kan evenwel 

geen bevredigend resultaat opleveren.
1644

 

Indien deze binnen de verzekeringswetgeving geboden bescherming niet zou baten, 

kan de verzekeringsconsument tot slot nog trachten aan te tonen dat de uitsluitingsclausule 

een onrechtmatig beding vormt in de zin van art. I.8, 22° en VI.82-83 WER.
1645

 Bedingen die 

een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen zijn nietig. 

Het ten onrechte kwalificeren van een lichte fout als een zware fout zou als een onrechtmatig 

beding kunnen bestempeld worden.
1646

 Hiertoe is evenwel vereist dat de verzekeringnemer 

een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER
1647

.  

Tot slot moet in dit verband gewezen worden op de minimumgarantievoorwaarden die 

voor bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen werden vastgelegd. Deze 

minimumgarantievoorwaarden bepalen welke omvang van dekking de verzekeraar minstens 

moet aanbieden. Zo bepaalt art. 25, 2°, b) Modelovereenkomst bij de WAM-verzekering dat 

er sprake is van grove schuld wanneer de verzekerde, schade veroorzaakt door te rijden in 

staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van 

producten andere dan alcoholische dranken. De verzekeraar kan niet in andere gevallen van 

grove schuld voorzien aangezien er geen andere gevallen van grove schuld worden vermeld in 

de modelovereenkomst en de partijen enkel in het voordeel van de verzekeringnemer/ 

verzekerde/derden mogen afwijken van deze modelpolis
1648

.
1649

  

 
                                                           
1643 P. COLLE, “La protection du consommateur d’assurance: loi imperative et clauses abusives” in La loi de 25 juin 1992 

sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. Du jeune barreau de Bruxelles, 1995, 10; H. DE RODE, “Les clauses 

d’exclusions et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, 

Ed. Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 115.  
1644 Zie Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3.  
1645 Zie omtrent de verhouding van deze leer en de gelijkwaardigheidseis uit art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 zie: 

Deel IV; Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2. Zie ook: G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in 

verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 326-330. 
1646 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, 

Gent, Mys en Breesch, 1997, 28. 
1647 Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 

beroepsactiviteit vallen. 
1648 Zie art. 1 Modelovereenkomst. 
1649 Nochtans kan m.i. verdedigd worden dat de verhaalsgronden uit art. 25, 3° Modelovereenkomst ook tekortkomingen 

sanctioneren aan contractuele tekortkomingen en omwille van deze reden als vervalbedingen beschouwd moeten worden. 

Aangezien m.i. lichte tekortkomingen m.i. niet gesanctioneerd kunnen werden met een verval van recht, moeten deze ook als 

gevallen van grove schuld beschouwd worden. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §3, E en 

Onderafdeling 5, §3, B.  
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423. Er is echter ook doctrine die zich uitspreekt in de andere zin en verdedigt dat grove 

fout-bedingen wel getoetst moeten worden aan beide criteria.
1650

 Deze tweede strekking meent 

dat het geen zin zou hebben om de verzekeraar de verplichting op te leggen om gevallen van 

grove schuld te dekken, indien het de partijen vrij staat te bepalen wat als grove schuld moet 

worden beschouwd. De gevallen van grove schuld die door de verzekeraar bepaald zijn in de 

polis dienen volgens deze strekking getoetst te worden aan het objectieve en subjectieve 

criterium, zoals onder de Verzekeringswet 1874. Lichte fouten kunnen niet zomaar 

gekwalificeerd worden als grove fout om van dekking te worden bevrijd.
1651

 De verplichte 

dekking van de lichte fout zou voortvloeien uit de samenlezing van art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 en art. 65 Verzekeringswet 2014.
1652

 Hier anders over oordelen zou 

leiden tot een te ruime toepassing van het begrip grove schuld en de beoogde dekking voor de 

verzekerde uithollen. Deze zienswijze dient m.i. bijgetreden te worden. Zeker inzake 

aansprakelijkheidsverzekeringen, die net beogen de door de verzekerde begane fouten te 

dekken, dient de clausule die de lichte fout uitsluit van dekking vernietigd te worden 

aangezien zij elke betekenis van het contract wegneemt.  

Een deel van de rechtspraak is nog strenger. Om als grove fout in aanmerking te 

komen, moet de risicoverzwaring, volgens deze rechtspraak, zo zwaar zijn dat zij de 

economische of normale vooruitzichten van het contract aantast.
1653

 Deze visie vormt m.i. een 

te grote inperking van de contractsvrijheid.  

 

B. Uitsluiting of verval  

 

424. De onduidelijkheid met betrekking tot de kwalificatie van een clausule die een 

bepaalde fout uitsluit van dekking, vormt een tweede mogelijk knelpunt die de bescherming 

                                                           
1650 J.M. HAUFERLIN en CLAESSENS, “La loi du 25 juin 1992 en ses lignes de faîte”, T. Verz. 1993, 23 (volgens deze 

auteurs dient enkel getoetst te worden aan het subjectieve element); M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 

2016, 342; T. VANSWEEVELT, “La faute lourde de l’article 8 de la loi sur le contrat d’assurance et le pouvoir de contrôle 

du juge” (noot onder Rb. Luik 20 oktober 1998), T. Gez. 1998-99, 410; P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: 

De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115; C. CAUFFMAN, L. LUTS en L. SANTINE, 

“Zelfmoord in het verzekeringsrecht. Over het opzettelijk karakter van zelfmoord ten aanzien van het verzekeringsrecht en de 

tegenstelbaarheid, de geldigheid en de toepasselijkheid van de contractuele vervalclausule van onmiskenbaar roekeloze of 

gevaarlijke daden”, DAOR 2006, 455; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene 

beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia 2015, 102-103; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de 

benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 407-408. 
1651 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 286.  
1652 G. JOCQUÉ, “Bewustzijn en subjectieve verwijtbaarheid” in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en 

andere schadevergoedingssystemen 2006-2007, Kluwer, Mechelen, 2007, 96-97.  
1653 Luik 5 januari 1994, RGAR 1995, nr. 12.440; Gent 9 juni 1995, RGAR 1999, nr. 13.040; Luik 21 januari 1997, Pas. 1996, 

4; Rb. Luik 17 september 1993, De Verz. 1995, 153.  
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van de verzekerde kan ondermijnen. De kwalificatie van het beding van grove schuld heeft 

namelijk invloed op het beschermingsniveau van de verzekerde. Indien het beding wordt 

beschouwd als een contractueel verval van recht moet het aan de voorwaarden van art. 65 

Verzekeringswet 2014 beantwoorden. Wanneer het om een uitsluiting gaat, gelden niet 

dezelfde beschermingswaarborgen. Het onderscheid tussen een uitsluiting en het verval van 

dekking werd hierboven reeds uitvoerig besproken.
1654

 Hierna schets ik het belang van de 

kwalificatie van het grove schuld-beding als uitsluiting of verval van recht. Vervolgens zal ik 

onderzoeken welke kwalificatie van toepassing is op dergelijke bedingen.  

 

425. De kwalificatie van het zware fout-beding als een uitsluiting of een verval van recht is 

van belang op verschillende vlakken. In de eerste plaats is dit onderscheid van belang voor de 

bewijslastverdeling.
1655

 Wat het verval van recht betreft, wordt al langer algemeen aanvaard 

dat de bewijslast hiervan op de verzekeraar rust.
1656

 Wanneer de grove schuld dus als een 

verval van recht wordt beschouwd, zal de verzekeraar hiervan de bewijslast dragen. Wanneer 

grove schuld als een uitsluiting zou worden gekwalificeerd, is het tot vandaag niet volledig 

zeker op wie de bewijslast rust. De vraag wie de bewijslast draagt van een uitsluiting, geeft 

namelijk aanleiding tot veel discussie.
1657

 Het Hof van Cassatie heeft deze in het verleden 

zowel reeds bij de verzekerde
1658

 als bij de verzekeraar
1659

 gelegd. M.i. hangt het antwoord op 

deze vraag evenwel af van de wijze waarop men het begrip ‘uitsluiting’ definieert.
1660

  

Op de tweede plaats heeft het onderscheid gevolgen voor de tegenstelbaarheid van de 

uitsluiting of het verval aan de benadeelde. Zo zal de uitsluitingsclausule, ongeacht het 

verplicht of niet-verplicht karakter van de aansprakelijkheidsverzekering, kunnen 

tegengeworpen worden aan de benadeelde.
1661

 De verzekeraar heeft namelijk nooit de intentie 

                                                           
1654 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, C.  
1655 P. COLLE, “Opzet en bewijs van recht op verzekeringsprestatie” in Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 399-406; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 763-767.  
1656 P. HENRY en J. TONANT, “Déchéances ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 85; B. 

DUBUISSON, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de choses et de frais” in Actualités en droit 

des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 169; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 309. 

Dit werd ook meermaals bevestigd door het Hof van Cassatie: Cass. 12 oktober 2007, NjW 2008, 120; noot G. JOCQUÉ; 

Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. KIRKPATRICK; Cass. 20 september 2012, NjW 2013, 266, noot G. 

JOCQUÉ.  
1657 Zie hieromtrent uitvoerig Deel IV; Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3, A, 2.  
1658 Cass. 5 januari 1995, RW 1995-96, 29; Cass. 13 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 310; Cass. 25 februari 2000, Arr. Cass. 

2000, 484; Cass. 17 november 2005, NjW 2006, 409, noot GJ. 
1659 Cass. 10 december 1981, AC 1981-82, 504; Cass. 13 april 2007, RW 2007-08, 1078, noot D. SIMOENS, TBH 2007, 797, 

noot C. VAN SCHOUBROECK, T.Pol. 2007, 203, noot. 
1660 Zie Deel IV; Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3, A, 2.  
1661Cass. 22 mei 1967, Arr. Cass. 1967, 1124;  Cass. 9 november 1970, Arr. Cass. 1971, 227; Cass. 26 november 1985, Arr. 

Cass. 1986, 436; Cass. 29 januari 1992, RW 1991-92, 1256; R. GEELEN, “Commentaar bij art. 87 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2000, 6-7; H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “De actualiteit van de 
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gehad om dergelijk risico te dekken. Voor de tegenstelbaarheid van het verval van recht dient 

de dwingende regeling van art. 151 Verzekeringswet 2014 gevolgd te worden.
1662

  

Het belangrijkste gevolg van het onderscheid tussen een uitsluitings –en 

vervalclausule voor grove schuld-bedingen, is het feit dat de uitsluitingsclausule niet aan 

dezelfde voorwaarden moet beantwoorden als de vervalclausule. Het contractueel verval van 

recht is namelijk wettelijk geregeld in art. 65 Verzekeringswet 2014 en is onderworpen aan de 

daarin bepaalde voorwaarden. Zo zal het verval slechts ingang vinden wegens niet nakoming 

van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting en slechts indien er een 

oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval. De verzekeraar zal 

dus moeten aantonen dat de opgelegde verplichtingen voldoende specifiek en nauwkeurig 

geformuleerd zijn en dat er een causaal verband bestaat tussen de tekortkoming en het gedekte 

schadegeval.
1663

  

 

426. Uit de beschrijving van het onderscheid tussen uitsluitings –en vervalclausules en het 

belang van dit onderscheid kan geconcludeerd worden dat het voor de verzekeraar voordeliger 

is om een clausule te omschrijven als een uitsluitingen dan als een verval van recht. Op die 

manier kan hij namelijk enerzijds de strenge voorwaarden van art. 65 Verzekeringswet 2014 

ontwijken en anderzijds de uitsluiting steeds tegenwerpen aan de benadeelde. In de praktijk 

blijkt de verzekeraar effectief zelden gewag te maken van de term ‘verval van recht’ en 

regelmatig een opsomming te geven van ‘uitgesloten risico’s.
1664

  

Hoewel partijen in beginsel vrij zijn om bepaalde gebeurtenissen of handelingen uit te 

sluiten van dekking
1665

, wordt deze contractuele vrijheid begrensd door de dwingende aard 

van art. 65 Verzekeringswet 2014.
1666

 De verzekeraar kan dus niet door het omschrijven van 

een vervalbeding als een uitsluiting deze dwingende regeling omzeilen.
1667

 Het is aan de 

                                                                                                                                                                                     
rechtstreekse vordering in het verzekeringsrecht” in  Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 563-578; G. 

HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 535.  
1662 Zie hieromtrent: C. HENSKENS, “(Niet-) tegenstelbaarheid van excepties aan de benadeelde” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 758-770. 
1663 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3.  
1664 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, C.  
1665 E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in verzekeringen: een neverending story?” in 

Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 101; M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een 

recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 117; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, 

Kluwer, 2012, 69; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 307. 
1666 Art. 56 Verzekeringswet 2014; G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 533. 
1667 M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 

2003, 69; M. MICHEL, “Les conventions relatives à la charge de la preuve en droit des assurances sont-elles licites?”, RGAR 

2014, nr. 15.125, 7. 
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rechter om na te gaan of de uitsluiting in werkelijkheid geen verval van recht is.
1668

 Indien de 

rechter vaststelt dat het een verval van recht betreft, is hij verplicht om het beding te 

herkwalificeren.
1669

 In eerdere cassatierechtspraak werd door het Hof de bevoegdheid van het 

de rechter tot herkwalificatie aanvaard op grond van art. 1156 BW.
1670

 Uit de recentere 

cassatierechtspraak kan afgeleid worden dat dit echter een verplichting betreft voor de 

feitenrechter die gegrond is op het dwingende karakter van art. 65 Verzekeringswet 2014.
1671

 

De tekortkoming aan een contractuele tekortkoming kan enkel gesanctioneerd worden met 

een verval van recht wanneer aan de voorwaarden van deze bepaling voldaan is. De rechter 

die geconfronteerd wordt met een uitsluitingsbeding, dat eigenlijk een tekortkoming 

sanctioneert aan een contractuele verplichting, zal dit beding dus moeten herkwalificeren op 

grond van de dwingende aard van art. 65 Verzekeringswet 2014. Om een onderscheid te 

kunnen maken tussen een verval van recht en een uitsluiting dient de rechter gebruik te maken 

van een objectief criterium. M.i. kan dit criterium gevonden worden in de koppeling aan het 

gedrag van de verzekerde. Wanneer het beding betrekking heeft op het handelen of nalaten 

van de verzekerde in strijd met een contractuele verplichting, is art. 65 Verzekeringswet 2014 

van toepassing.
1672

 Hieruit volgt dat het niet-naleven van preventieverplichtingen in de polis 

                                                           
1668 Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl . 9, 1707; Cass. 5 februari 2016, TBH 2016, 952; Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 

2016, 445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; Luik, 30 oktober 1995, RRD 1995, 448; Brussel 25 november 1999, RGAR 

2001, nr. 13.404; Bergen 1 februari 2000, RGAR 2001, 13.347; Bergen 10 december 2001, RGAR 2002, nr. 13.554; Brussel 3 

april 2003, RGAR 2004, nr. 13.890; Gent 2 oktober 2003, T.Verz. 2004, 300; Gent 15 februari 2007, NjW 2007, 415; Bergen 

11 januari 2011, Rec.jur.ass. 2011, 171; Gent 21 november 2013, TBH 2014, 1006; Antwerpen 22 oktober 2013, TBH 2014, 

1001; Rb. Antwerpen 31 maart 2014, VAV 2015, 23; Pol. Luik 17 februari 2010, VAV 2011, 312; Pol. Charleroi 10 juni 2011, 

VAV 2011, 306; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), la loi du 25 juin 1992 

sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 109; B. DUBUISSON, “L’assurance 

de la responsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T.Verz. 1997, 400- 406; P. HENRY en J. 

TINANT, “Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre – Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 98; M. FONTAINE, 

“Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 69; E. GEORGES, 

“Clé laissée dans le véhicule: sanction contractuelle”, Rec.jur.ass. 2011, 174; V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance 

et le devoir de vérification du juge du fond”, Rec. jur. ass. 2011, 116; G. JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, 

NjW 2013, 268; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 760. 
1669 V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance et le devoir de vérification du juge du fond”, Rec.jur. ass. 2012, 117; G. 

JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, NjW 2013, 269; M. MICHEL, “Les conventions relatives à la charge de la 

preuve en droit des assurances sont-elles licites?”, RGAR 2014, nr. 15.125, 7; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 760; C. VAN 

SCHOUBROECK en J. AMANKWAH, “Actualia verzekeringsrecht maart 2012-maart 2015: highlights uit wetgeving en 

rechtspraak” in C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die 

Keure, 2015, 117; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

Belgische verzekeringsrecht., Antwerpen, Intersentia, 2015, 93; V. CALLEWAERT, “L’assurance vol: entre difficultés 

probatoires et crainte de fraudes” in C. PARIS en V. CALLEWAERT (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2015, 209. 
1670 Cass. 25 januari 2002, RGAR 2003, nr. 13.757. 
1671 Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl. 9, 1707; Cass. 5 februari 2016, TBH 2016, 952; Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 

2016, 445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 538. 
1672 Zie in dezelfde zin: G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 533-534. 
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steeds gesanctioneerd zal worden met een verval van recht.
1673

 De verzekeraar kan de 

preventieverplichting dus niet omschrijven als een uitsluiting om zo de voorwaarden van art. 

65 Verzekeringswet 2014 te omzeilen.
1674

 Ook het niet-naleven van een contractueel verbod 

geeft aanleiding tot een verval van recht. Zo bevestigt de rechtspraak dat een uitsluiting 

inzake alcoholintoxicatie en dronkenschap dient beschouwd te worden als een verval van 

recht.
1675

 

 

427. Nu het onderscheid en het belang van dit onderscheid werden verduidelijkt, volgt de 

vraag hoe het beding van grove schuld dient gekwalificeerd te worden. De wetgever heeft 

zich niet uitdrukkelijk uitgesproken over de kwalificatie van clausules die een zware fout 

uitsluiten van dekking. Het feit dat art. 62 Verzekeringswet 2014 terug te vinden is onder titel 

2 ‘Omvang van dekking’ doet vermoeden dat zware fouten als een uitsluiting moeten 

gekwalificeerd worden. Er kan echter niet met zekerheid gezegd worden dat de wetgever 

rekening heeft gehouden met de implicaties van deze plaatsing binnen de wet.
1676

 Er zijn 

sterkere argumenten om de grove schuld te kwalificeren als een verval van recht. Zo ligt de 

bewijslast van de grove schuld al van meet af aan bij de verzekeraar.
 1677

 Verder moet er ook 

een oorzakelijk verband worden aangetoond tussen de zware fout en het schadegeval.
1678

 Tot 

slot sluit de grove schuld ook aan bij de vereiste van een contractuele tekortkoming in art. 65 

Verzekeringswet 2014. Het lijkt dus logisch dat de uitsluiting van de zware fout eerder een 

contractuele tekortkoming sanctioneert dan dat zij buiten de reikwijdte van de dekking 

valt.
1679

 De grove schuld dient dus gesanctioneerd te worden met een verval van dekking. Dit 

wordt gevolgd door de meerderheidsopvatting.
1680

  

                                                           
1673 Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl . 9, 1707; Cass. 5 februari 2016, TBH 2016, 952; Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 

2016, 445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; V. CALLEWAERT, “L’assurance vol: entre difficultés probatoires et crainte 

de fraudes” in C. PARIS en V. CALLEWAERT (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, Larcier, 2015, 209. 
1674 G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 534.  
1675 Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 2016, 445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; Pol. Luik 17 februari 2010, VAV 2011, 

312; Pol. Charleroi 10 juni 2011, VAV 2011, 306; Rb. Antwerpen 31 maart 2014, VAV 2015, 23. 
1676 P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115.  
1677 Luik 18 januari 1993, T. Verz. 1995, 407; H. DE RODE, “L’action récursoire et la répétition de l’indu” in  Questions de 

droit des assurances, actes du colloque organisé pas la CLJB de Liège, le 5 mai 1995, Luik, éd. de jeune barreau de Liège, 

1996, 408; C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE en H. COUSY, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst (1992-2003)”, TPR 2003, 1847-1849.  
1678 Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737.  
1679 B. DUBUISSON, “L’assurance de la résponsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T. 

Verz. 1997, 404, 405 en 413.   
1680 H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 82; P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou 

exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115; P. COLLE, De nieuwe wet van 
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Indien het beding van grove schuld wordt beschouwd als een verval van recht, 

impliceert dit dat de beschermingswaarborgen van art. 65 Verzekeringswet 2014 van 

toepassing zijn op dergelijke bedingen.
1681

 Indien de verzekeraar tracht te ontsnappen aan 

deze beschermingswaarborgen door de bedingen van grove schuld in de polis aan te duiden 

als een oplijsting van uitsluitingen, is het aan de rechter om de bedingen die in werkelijkheid 

een verval van recht inhouden, te herkwalificeren en ze te toetsen aan de wettelijke 

beschermingsvoorwaarden.
1682

 Uit de polisanalyse is gebleken dat verschillende 

aansprakelijkheidsverzekeraars niet uitdrukkelijk melding maken van de term ‘zware 

fout’.
1683

 Bepaalde verzekeraars sommen alle gevallen op, die m.i. als zware fouten 

aangemerkt dienen te worden, als uitsluitingen. Anderen vermelden wel uitdrukkelijk een 

aantal gevallen van grove schuld maar plaatsen nog steeds een aantal tekortkomingen van 

contractuele verplichtingen die verband houden met het gedrag van de verzekerde onder 

‘uitsluitingen’. Dit heeft als gevolg dat eenzelfde beding door de ene verzekeraar wordt 

aangemerkt als een zware fout en door de andere verzekeraar als een uitsluiting. Het is 

momenteel ook niet verplicht om in de polis uitdrukkelijk bij de opsomming van de zware 

fouten te vermelden dat deze worden gesanctioneerd met een verval van recht.
1684

 Gelet op de 

transparantie naar de verzekeringnemer toe zou dit nochtans aanbevolen zijn. Vandaag 

gebeurt dit m.i. nog te weinig. Uit de polisanalyse is wel gebleken dat dit wel consequent 

gebeurt in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolissen voor architecten.
1685

 Dit is een 

gevolg van de beperkte mogelijkheid tot uitsluitingen in deze verzekering. In de huidige stand 

van de polispraktijk zal de rechter dus regelmatig zijn herkwalificatieplicht moeten 

uitoefenen. Zoals hierboven beschreven zal dit echter zelden een makkelijke opgave zijn. Het 

gebrek aan duidelijkheid en rechtlijnigheid hieromtrent vormen een mogelijk knelpunt voor 

het beschermingsdoel dat de wetgever met de opstelling art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 

voor ogen had.  

 

C. Koning heeft bevoegdheid nog niet benut  

 

                                                                                                                                                                                     
4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Algemene beginselen van het Belgsiche verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 104-105.  
1681 Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737.  
1682 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Alfdeing 1, Onderafdeling 2, §3, B en Onderafdeling 3, §3, A.  
1683 Zie polisanalyse Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3.  
1684 Cass. 2 juni 2005, T. Verz. 2006, 96. 
1685 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, d. 
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428. Tot vandaag werd door de Koning niet voorzien in een lijst van gevallen van zware 

fout die door de verzekeraar niet van dekking mogen worden uitgesloten. De beoogde 

bescherming die de wetgever dus met het laatste lid van art. 62 Verzekeringswet 2014 voor 

ogen had, wordt vandaag niet verwezenlijkt. De enige controle met betrekking tot de bedingen 

van grove schuld die door de verzekeraar geïmplementeerd worden in het contract, ligt bij de 

rechter. Volgens een deel van de rechtsleer komt het echter niet aan de rechter toe om na te 

gaan of het in de polis omschreven geval van grove schuld wel degelijk aan de criteria inzake 

grove schuld, voldoet.
1686

  

 

§ 4. Besluit  

 

429. De Wet Landverzekeringsovereenkomst heeft gezorgd voor een grotere bescherming 

van de verzekerde door de algemene uitsluiting van grove schuld onmogelijk te maken. De 

verzekeraar zal bij het opstellen van de polis reeds moeten nadenken over de gedragingen 

waarvoor hij niet wil instaan. Dit vergt een inspanning aan de kant van de verzekeraar. Te 

ruime omschrijvingen van gevallen van grove schuld worden vermeden door de wettelijke 

voorwaarden in art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 en art. 23, §1, eerste zin Verzekeringswet 

2014. Op die manier wordt vermeden dat de verzekeraar te eenvoudig zijn dekking zal kunnen 

weigeren. Op de vervulling van de voorwaarden in art. 62, lid 2 Verzekeringswet wordt 

bijkomend streng toegekeken door de rechtspraak. Toch is uit de polisanalyse gebleken dat 

vele bedingen nog niet voldoen aan deze voorwaarden. Opdat de verzekeraar de verzekerde 

eventueel zal kunnen ontmoedigen om zich schuldig te maken aan de gevallen van grove 

schuld beschreven in de polis, moeten de verzekerden begrijpen om welke gedragingen het 

gaat.
1687

 De mogelijkheid tot de effectiviteit van het preventie-instrument hangt dus af van de 

nauwkeurige omschrijving van het geval van grove schuld. De verzekeraar heeft er aldus 

belang bij de wettelijke voorwaarden na te leven.  

 Het feit dat algemeen aanvaard wordt dat art. 62, lid 2 en art. 65 Verzekeringswet 

2014 samen gelezen moeten worden en grove schuld dus gesanctioneerd wordt met een verval 

van recht, biedt de verzekerde een bijkomende bescherming. Zo vloeit hieruit voort dat de 

verzekeraar enkel zijn dekking zal kunnen weigeren wanneer de grove schuld in causaal 

verband staat met het schadegeval. Verder heeft deze kwalificatie ook tot gevolg dat de 

bewijslast van de grove schuld en het oorzakelijk verband bij de verzekeraar ligt. Met het oog 

                                                           
1686 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, A.  
1687 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
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op de informatie naar verzekerden toe, zouden verzekeraars evenwel aangemoedigd moeten 

worden om bij de opsomming van zware fouten de sanctie van het verval onmiddellijk te 

vermelden. Uit de polisanalyse is gebleken dat dit zelden gebeurt. Dit zou de verzekerde 

nochtans een beter inzicht kunnen geven omtrent de sanctie die verbonden wordt aan zijn 

grove fouten. Verder is het ook problematisch dat aansprakelijkheidsverzekeraars gevallen 

van grove schuld in de polis vaak oplijsten als uitsluitingen. Tekortkomingen aan contractuele 

verplichtingen zouden uitdrukkelijk beschreven moeten worden als zware fouten, zodat de 

verzekerde de gevolgen van zijn gedrag kan inschatten. Doet de verzekeraar dat niet, moet de 

feitenrechter het beding herkwalificeren. Opdat feitenrechters hun herkwalificatiebevoegdheid 

op eenduidige wijze kunnen uitoefenen, is er nood aan een objectief criterium op basis 

waarvan uitsluitingen kunnen onderscheiden worden van vervalbedingen. M.i. kan dit 

criterium gevonden worden in het gedrag van de verzekerde.  

 Tot slot verbiedt art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 m.i. dat in de verzekeringspolis 

uitdrukkelijk en beperkend omschreven lichte fouten gesanctioneerd kunnen worden met een 

verval van recht. Gezien het gebrek aan een wettelijk definitie van het begrip “grove schuld” 

blijft hier echter discussie over bestaan. Om deze onzekerheid te verhelpen zou de wetgever 

dit begrip moeten definiëren.  

 

Onderafdeling 3. Verval van dekking bij het niet-naleven van contractuele 

tekortkomingen  

 

430. Het verval van recht
1688

 is een instrument dat de verzekeraar de mogelijkheid geeft om 

aan zijn dekkingsverplichting te ontkomen wegens een tekortkoming van de verzekerde of 

verzekeringnemer. Het betreft een preventie-instrument omdat het de verzekeraar de 

mogelijkheid geeft om de verzekerde aan te zetten bepaalde preventieverplichtingen na te 

komen of om hem te sanctioneren wegens onzorgvuldig gedrag. Zonder wettelijke regeling, 

zoals het geval was tot 1992, is de verzekeraar echter vrij om dekking te weigeren wegens 

eender welke contractuele tekortkoming vanwege de verzekerde, ongeacht of deze 

tekortkoming het schadegeval (mede)veroorzaakt heeft. Art. 65 Verzekeringswet 2014 stelde 

paal en perk aan deze vrijheid door te voorzien in een aantal beschermingswaarborgen voor 

de verzekerde. In wat volgt zag de wettelijke evolutie geschetst worden. Verder zullen de 

beschermingswaarborgen van art. 65 Verzekeringswet 2014 besproken worden. Tot slot zal 

                                                           
1688 Zie ook Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, C.  
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opnieuw nagegaan worden welke knelpunten nog steeds de beschermingsdoelstelling van de 

wetgever zouden kunnen ondermijnen.  

 

§ 1. Naar een wettelijke regeling ter inperking van de vervalsanctie  

 

431. Het contractueel verval van recht is een instrument dat de verzekeraar de mogelijkheid 

geeft zijn dekking geheel of gedeeltelijk
1689

 te weigeren wegens het niet-nakomen door de 

verzekerde van een contractuele verplichting in de verzekeringsovereenkomst.
1690

 De 

verzekerde is in principe gedekt, aangezien het schadegeval zich heeft voorgedaan, binnen de 

omschrijving van het gedekte risico
1691

, maar hij verliest zijn recht omwille van zijn handelen 

of niet-handelen.
1692

  

 

432. Het contractueel verval van recht is een contractuele sanctie die gegroeid is uit de 

praktijk. Vóór de invoering van art. 11 in de Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 

65 Verzekeringswet 2014) werden reeds vaak vervalclausules in polissen bedongen.
1693

 De 

verzekeraar kon hier zo ver in gaan als hij zelf wenste. De Verzekeringswet 1874 voorzag niet 

in een wettelijke beperking van de mogelijkheden van de verzekeraar om contractuele 

wanprestaties van de verzekerde te bestraffen met een verval van recht. Bepaalde polissen 

maakten dan ook gretig gebruik van deze vrijheid en voorzagen in een soort catch all-clausule 

die om het even welke contractuele wanprestatie van de verzekerde met prestatieverval 

                                                           
1689 ParL St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 22-23.  
1690 Cass. 20 september 2012, NjW 2013, 268; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, défi nition du risque et charge de la 

preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 52; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles 

dans les assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 

2008, 57; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 155; K. BERNAUW, “Oorzakelijkheid in 

verzekeringen”, TPR 2014, 1636; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 752; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 304. 
1691 C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in Actualités 

en droit des assurances Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 57; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, 

Kluwer, 2012, 155; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 752; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene 

beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 92; T. MEURS en Y. THIERY, 

“Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming?” in C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 77; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2016, 304. 
1692 P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115; M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 110. 
1693 H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?”, TBBR 2006, 225; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 759; M. FONTAINE, 

Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 317. 
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beteugelde.
1694

 Terecht werd de vervallenverklaring in haar onbeperkte 

toepassingsmogelijkheden bekritiseerd.
1695

 De mogelijkheid om eender welke wanprestatie 

met verval te bestraffen heeft namelijk tot gevolg dat ook zéér lichte of louter formele 

tekortkomingen, die mogelijks ook geen enkele invloed hadden op het ontstaan van de schade, 

tot verval van dekking konden leiden. De bindende kracht van vervalclausules werd erkend 

ongeacht of de verzekeraar door een contractuele wanprestatie schade leed.
1696

 Zeker voor 

aansprakelijkheidsverzekeringen is deze sanctie nefast aangezien zulke polissen juist tot doel 

hebben fouten van de verzekerde te dekken.  

De enige mogelijkheid om aan deze strenge sanctie te ontsnappen, was zich beroepen 

op de gelijkwaardigheid van verbintenissen
1697

 tussen partijen of het rechtsmisbruik in te 

roepen.
1698

 Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 8 mei 1971
1699

 dat de 

vervalclausule ook opzij geschoven kon worden rekening houdend met de verplichting van 

art. 1134, derde lid B.W. om de overeenkomst ter goeder trouw uit te voeren. 

 

433. Prestatieverval is door de Wet Landverzekeringsovereenkomst aan banden gelegd 

dankzij een betere en dwingende regeling van de sancties die de verzekerde wegens niet-

nakoming van zijn verbintenissen oploopt.
1700

 De bezorgdheid van de wetgever om bedingen 

van prestatieverval ter bescherming van de verzekerde drastisch terug te schroeven, is 

duidelijk af te leiden uit de Memorie van Toelichting.
1701

 Hierin staat namelijk dat “in het 

huidig stelsel van contractvrijheid lichte tekortkomingen van de verzekerde, die geen enkele 

invloed hebben op het zich voordoen van het schadegeval of op de omvang van de schade, 

kunnen volstaan om de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden te bevrijden van elke 

prestatieplicht. De tekst reageert tegen die gestrengheid. Het gaat hier op één van de 
                                                           
1694 R. VANDEPUTTE, “De lotsbestemming van de vervallenverklaring in de verzekering”, RW 1977-78, 2049-2060; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 759; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 305. 
1695 R. VANDEPUTTE, “De lotsbestemming van de vervalverklaring in de verzekering”, RW 1977-1978, 2049.  
1696 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 759.  
1697 Art. 14 KB 22 februari 1991. Deze gelijkwaardigheidseis werd uitdrukkelijk opgenomen in art. 23, §1 in fine 

Verzekeringswet 2014.  
1698 Cass. 30 januari 1992,  Arr. Cass. 1991-92, 497; P.A. FORIERS, “Observations sur le thême de l’abus de droit en matière 

contractuelle”, RCJB 1994, 18; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion des contrats d’assurances, charge de la preuve 

etvalidité”, De Verz. 1996, 575; J.L. FAGNART, “Le régime des excusions et des déchéances dans les assurances de 

responsabilité”, Les assurances de responsabilité, Brussel, Ed. Jeune Barreau Brux., 1999, 165; H. COUSY, “De nieuwe wet 

op  de landverzekeringsovereenkomst komt in actie” (noot onder Kh. Bergen 17 april 1997), TBH 1997, 718; H. DE RODE, 

“La notion de déchéance et la faute intentionelle” in Liber Amicorum H. Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 106; A. VANDERSPIKKEN, “Over bewijslast en opzet in verzekeringen” (noot onder Bergen 11 

mei 1998), TBH 1999, 454; C. VAN SCHOUBROECK, “Bewijslast van de hoedanigheid van bestuurder in de zin van art. 

29bis WAM-wet” (noot onder Pol. Turnhout 3 juni 1999), RW 2000, 1068.  
1699 Cass. 8 mei 1971, JT 1972, 85. 
1700 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 760. 
1701 Memorie van toelichting, Parl. St. 1990-1991, nr. 1586/1, 22-23. 
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belangrijkste artikelen ter bescherming van de verzekerde door het ontwerp worden 

ingevoerd.” De wetgever ging hierbij tweesporig te werk. Enerzijds werden specifieke 

tekortkomingen van de verzekerde onder bepaalde wettelijke voorwaarden gekoppeld aan een 

wettelijk verval van recht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de tekortkoming aan 

de schadebeperkingsplicht door de verzekerde.
1702

 De tekortkomingen waarvoor de wetgever 

reeds een wettelijke sanctie heeft bepaald, kan de verzekeraar niet meer contractueel 

sanctioneren met een verval van recht. De tekortkomingen die door de wetgever niet 

dwingend gekoppeld werden aan een wettelijke sanctie, kunnen wel nog conventioneel 

gesanctioneerd worden met een verval van recht. De wetgever heeft deze bedingen wel 

onderworpen aan de voorwaarden van art. 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 

65 Verzekeringswet 2014. De wetgever heeft met art. 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst 

de sanctie gereglementeerd maar heeft de inhoud van de verplichtingen voor de verzekerde 

overgelaten aan de autonomie van de partijen.
1703

 Deze dwingende wettelijke bepaling 

bevestigde de rechtspraak die het gebruik van de sanctie van verval van dekking wilde 

beperken en aan strikte voorwaarden verbinden.
1704

 Art. 11 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst werd letterlijk overgenomen in art. 65 Verzekeringswet 2015. 

Deze bepaling is van dwingend recht ten voordele van de verzekerde.
1705

 Dit betekent dat 

afwijkingen enkel mogelijk zijn ten guste van de verzekerde.  

 

§ 2. Beschermingselementen  

 

A. “Een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting”  

 

434. In de eerste plaats stelt art. 65 Verzekeringswet 2014 dat enkel de tekortkoming van 

“een welbepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting” gesanctioneerd kan worden 

                                                           
1702 Art. 75 en 76 Verzekeringswet 2014.  
1703 P. HENRY en J. TINANT, « Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” » in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 

2003, 76-115. Uit de samenlezing met artikel 62, lid 2 Verzekeringswet 2014, volgt m.i. evenwel dat de inhoud toch niet 

geheel vrij is. Wanneer dit toch het geval is, vervalt de meerwaarde van artikel 62 Verzekeringswet 2014.  
1704 Zie o.a. S. FREDERICQ, “Overzicht van rechtspraak (1965-1968) – Verzekeringen”, TPR 1969, 269 e.v.; S. 

FREDERICQ, H. COUSY en J. ROGGE, “Overzicht van rechtspraak (1969-1978) – Verzekeringen”, TPR 1981, 391 e.v.; H. 

DE RODE, “La bonne foi et l’assurance” in La bonne foi, Luik, J.Barr.Lg., 1990, 174-181; J.-L. FAGNART, “Examen de 

jurisprudence (1981 à 1990) – Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 730-731; B. DUBUISSON en V. CALLEWAERT, 

“Le contrat-type à la croisée des Chemins” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), Du neuf en assurance RC automobile, 

Brussel, Bruylant, 2004, 245; C. VAN SCHOUBROECK, “Verhaal van de WAM-verzekeraar en art. 11 WLVO”, TBH 

2010, 71; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 759. 
1705 Cass. 12 januari 2007, NJW 2007, 845, noot G. JOCQUÉ; TBH 2007, noot C. VAN SCHOUBROECK.  
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met een verval van recht.
1706

 In de parlementaire voorbereiding wordt hierbij overwogen dat 

“de verzekeringnemer moet weten waaraan hij zich te houden heeft. Algemene formuleringen 

die voor allerlei uitlegging vatbaar zijn worden dus uitgesloten”.
1707

 Het gaat om een 

essentiële eis die ook beklemtoond wordt door de rechtspraak.
1708

 De inbreuk op die 

welbepaalde verplichting impliceert een fout. Deze fout doet zich voor door de loutere niet-

nakoming van de contractuele verplichting om iets te doen of niet te doen.
1709

  

Door deze voorwaarde wordt vermeden dat de verzekeraar een algemene clausule 

opneemt in de polis die elke vorm van lichte tekortkoming sanctioneert met een verval van 

prestatie.
1710

 De verzekeraar kan dus geen verval van recht wegens schending van de 

algemene zorgvuldigheidsplicht opnemen in verzekeringscontracten.
1711

 Dit werd bevestigd 

door een arrest van het Hof van Cassatie van 2007.
1712

 Het Hof oordeelde dat uit de 

samenlezing van art. 77; 8, tweede lid en 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans 

respectievelijk art. 141; 62, tweede lid en 65 Verzekeringswet 2014) volgt dat de verzekeraar 

de miskenning van een algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsplicht niet mag bedingen als 

grond tot verval van het recht op verzekeringsprestaties. Ook zeer vaag geformuleerde 

verplichtingen voldoen niet aan deze voorwaarde. Zo zal het vereiste opgenomen in de polis 

tot het nemen van “alle nuttige maatregelen en met name alle gebruikelijke 

voorzorgsmaatregelen om schadegevallen te voorkomen” niet aanvaard worden. Het betreft 

namelijk een tautologie met de verplichting van de verzekeringnemer om het 

verzekeringscontract te goeder trouw uit te voeren en kan niet aanzien worden als een 

“bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting” in de zin van art. 65 Verzekeringswet 

2014.
1713

 Net zoals zware fout-bedingen moeten vervalbedingen limitatief omschreven 

                                                           
1706 M. FONTAINE, “La suspension de garantie de l’assurance pour défaut de paiement des primes” (noot onder Cass. 23 

oktober 1980, RCJB 1982, 315; J.L. FAGNART, “Examin de jurisprudence, 191-1990, Les assurances terrestres” RCJB 

1991, 727; J.L. FAGNART, “Dispositions communes: formation et execution du contrat (commentaire des articles 4 à 23 de 

la loi 25 juin 1992)”, in La loi de 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Academia, 1993, 81-82; M. FONTAINE, 

Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 318. 
1707 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586, 22. 
1708 Pol. Gent, 25 maart 1997, RW 1999-2000, 1275; Kh. Antwerpen, 19 maart 1999, RHA 1999, 422. 
1709 P. HENRY en J. TINANT, « Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 

2003, 76-115.  
1710 P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 317-318.  
1711 Cass. 12 januari 2007, TBH 2007, 786; H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 

maart 1994, Antwerpen, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1994, 112; C. VAN SCHOUBROECK, “Verhaal van de WAM-

verzekeraar en art. 11 WLVO”, TBH 2010, 71; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles 

dans les assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 

2008, 59. 
1712 Cass. 12 janauri 2007, NjW 2007, 845, noot G. JOCQUÉ, TBH 2007, 786, noot C. VAN SCHOUBROECK; Luik 7 mei 

2004, RGAR 2006, nr. 14.098. 
1713 Gent 10 juni 2004, TBH 2005, 869.  
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worden. Een deel van de rechtsleer leidt dit af uit de bewoordingen van art. 65 

Verzekeringswet 2014.
1714

 Daarnaast wordt hiervoor ook gewezen op de ratio legis van de 

wetgever, namelijk vervalbedingen herleiden tot een uitzonderingsregime.
1715

 Tot slot zou het 

weinig zin hebben om de verzekeraar te verplichten zware fouten op beperkende wijze te 

omschrijven in de polis en hem tegelijkertijd de mogelijkheid te geven om contractuele 

tekortkomingen niet uitdrukkelijk in de polis te omschrijven en ze te sanctioneren met een 

verval van recht. Aangezien er discussie bestaat omtrent de vrijheid van de verzekeraar om te 

bepalen welke gedragingen hij als zware fouten beschouwt
1716

, zou de verzekeraar op die 

manier de verplichtingen van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 kunnen omzeilen.  

Het is wel mogelijk om concrete voorzorgs- of preventiemaatregelen op te leggen aan 

de verzekerde ter voorkoming van de schade. De niet-naleving van deze verplichtingen kan 

gesanctioneerd worden met een verval van dekking mits aan de voorwaarden van art. 65 

Verzekeringswet 2014 voldaan is.
1717

 Het niet nakomen van de verplichting om de gevolgen 

van het schadegeval te voorkomen of te beperken kan dan weer niet gesanctioneerd worden 

met een contractueel verval van recht. De niet-naleving van deze verplichting kan enkel 

gesanctioneerd worden door de wettelijke voorziene sanctie in art. 76 Verzekeringswet 2014 

en partijen kunnen hiervan niet afwijken in hun overeenkomst. Het kenmerk van het 

contractueel verval van dekking is dat het een tekortkoming van de verzekerde aan één van 

zijn contractuele verplichtingen sanctioneert, voor zover hiervoor geen wettelijke regeling is 

vastgelegd.
1718

 Het is duidelijk dat de wetgever de bedoeling had om de sanctie van verval 

van dekking te herleiden tot een uitzonderingsmaatregel en te streven naar een evenwicht 

tussen de verbintenissen van de contractspartijen en de bescherming van de verzekerde. De 

invoering van deze wettelijke bepaling heeft de positie van de verzekerde dus sterkt verbeterd.  

 

B. Oorzakelijk verband tussen tekortkoming en schadegeval  

 

435. Een tweede belangrijke voorwaarde ter bescherming van de verzekerde houdt in dat de 

verzekeraar zich enkel kan beroepen op het verval van recht wanneer de tekortkoming aan de 

welbepaalde in de polis opgelegde verplichting in causaal verband staat met het 

                                                           
1714 V. CALLEWAERT, “L’exigence de détermination des clauses de déchéance”, RGAR 2010, nr. 14.626. 
1715 G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 522.  
1716 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §3, A.  
1717 C. VAN SCHOUWBROECK, “Algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsplicht niet sanctioneren door verval van  

dekking”, TBH 2007, 793. 
1718 C. VAN SCHOUWBROECK, “Algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsplicht niet sanctioneren door verval van  

dekking”, TBH 2007, 792.  
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schadegeval.
1719

 Vóór de Wet Landverzekeringsovereenkomst kon de verzekeraar deze 

sanctie inroepen ongeacht of die tekortkoming invloed had gehad op het ontstaan van het 

schadegeval. Vandaag volstaat het dat de fout van de verzekerde heeft bijgedragen tot het zich 

voordoen van de schade, zelfs wanneer zij samengaat met een vreemde oorzaak.
1720

 

Overeenkomstig de equivalentieleer moet namelijk elke fout, zonder dewelke de schade zich 

niet had voorgedaan, zoals ze zich in concreto heeft gerealiseerd, als oorzaak van de schade 

worden beschouwd.
1721

 Verder is het voor de toepassing van art. 65 Verzekeringswet 2014 

voldoende dat de tekortkoming een zodanige band vertoont met het schadegeval dat de 

rechten van de verzekeraar erdoor in het gedrang komen.
1722

  

Uit deze voorwaarde vloeit voort dat de verplichtingen die de verzekeraar oplegt aan 

de verzekerde nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan, niet gesanctioneerd kunnen 

worden met een conventioneel verval van recht.
1723

 Een schending van deze plichten worden 

gesanctioneerd met de hiervoor wettelijk of contractuele voorziene sanctie. Denk bijvoorbeeld 

aan de melding van het schadegeval
1724

, het nemen van maatregelen om de gevolgen van de 

schade te beperken
1725

,…enz. Indien er bij deze tekortkomingen geen bedrieglijk opzet kan 

worden vastgesteld, kan de verzekeraar enkel zijn prestatie verminderen naargelang de schade 

die hij heeft geleden ten gevolge van de schending van deze verplichting door de 

verzekerde.
1726

 Indien er echter wel bedrieglijk opzet kan worden aangetoond zal de 

verzekeraar zijn dekking kunnen weigeren.
1727

 De wetgever voorziet hier dus zelf in de 

vervalsanctie.  

De vereiste van een oorzakelijk verband vormt een sterke verbetering in de 

bescherming van de verzekerde in verzekeringscontracten. Wegens het dwingend karakter van 

                                                           
1719 Pol. Turnhout 30 september 2003, RW 2005-06, 555; H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 

maart 1994, Antwerpen, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1994, 112; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute 

lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi de 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de 

Bruxelles, 1995, 75; V. CALLEWAERT, “L’exigence de détermination des clauses de déchéance”, RGAR 2010, nr. 14.626, 

2. 
1720 P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115.  
1721 Cass. 30 oktober 1973, Arr.Cass. 1974, 250; Cass. 27 maart 1980, Arr.Cass. 1979-80, 946; K. BERNAUW, 

“Oorzakelijkheid in verzekeringen”, TPR 2014, 1699. 
1722 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 22; Pol. Gent 24 maart 1997, RW 1999-2000, 1275; F. PONET, P. RUBENS en W. 

VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst: praktische commentaar bij de Wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 

1993, 52; M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 117. 
1723 P. HENRY en J. TINANT, Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115; M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 116; J.-L. 

FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 155.  
1724 Art. 74 Verzekeringswet 2014.  
1725 Art. 75 Verzekeringswet 2014.  
1726 Art. 76, §1 Verzekeringswet 2014.  
1727 Art. 76, §2 Verzekeringswet 2014. 
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art. 65 Verzekeringswet 2014 kunnen de partijen contractueel niet afwijken van de 

oorzakelijkheidsvoorwaarde.
1728

 Het feit dat deze voorwaarde niet steeds geldt voor gevallen 

van contractueel verval van recht in de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, ondermijnt echter deze bescherming voor dit type van 

aansprakelijkheidsverzekeringen.
1729

  

 

C. Bewijslast verzekeraar  

 

436. Een bijkomend beschermingselement volgt uit het feit dat de verzekeraar, die het 

verval van recht inroept om zich te bevrijden van zijn dekkingsverplichting ten aanzien van de 

verzekerde, het bewijs moet leveren van het feit dat hem van prestatie vrijstelt.
1730

 De 

verzekeraar draagt derhalve de bewijslast van het verval van recht.
1731

 Dit vormt een loutere 

toepassing van art. 1315, lid 2 B.W. De verzekerde wordt hierdoor echter niet ontslaan van 

zijn verplichting om samenwerking te verlenen bij de bewijslevering.
1732

 De loyale 

samenwerkingsplicht inzake bewijsvoering vindt steun in art. 871 en 877 Ger. W.
1733

  

De verzekeraar zal moeten aantonen dat hij overeenkomstig art. 65 Verzekeringswet 

2014 het recht heeft om zich op het contractueel verval te beroepen. Hij zal dus de vervulling 

van de hierboven besproken voorwaarden moeten aantonen. Enerzijds dient hij aan te tonen 

dat de verzekerde een welbepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting niet is 

nagekomen.
1734

 Denk bijvoorbeeld aan de verplichting voor de architect om regelmatig 

                                                           
1728 Art. 56 Verzekeringswet 2014; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737; Brussel 14 december 2010, RGAR 2011, nr. 

14738; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, défi nition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 

2003, 69. 
1729 P. HENRY en J. TONANT, “Déchéances ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P.JADOUL 

(ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 85; B. 

DUBUISSON, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de choses et de frais” in Actualités en droit 

des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 169. Dit werd ook meermaals bevestigd door het Hof van Cassatie: Cass. 

12 oktober 2007, NjW 2008, 120; noot G. JOCQUÉ; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. KIRKPATRICK; Cass. 

20 september 2012, NjW 2013, 266, noot G. JOCQUÉ. Zie Deel IV; Hoofdstuk III, Afdeling 1 ,Onderafdeling 5, §3, B.  
1730 Art. 1315, lid 2 B.W.  
1731 Cass. 12 oktober 2007, NjW 2008, 120; noot G. JOCQUÉ; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. 

KIRKPATRICK; Cass. 20 september 2012, NjW 2013, 266, noot G. JOCQUÉ; Kh. Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 

267; Kh. Brugge 26 oktober 2004, TBH 2006, 770; P. HENRY en J. TONANT, “Déchéances ou exclusion: de Charybde en 

Scylla?” in B. DUBUISSON en P.JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années 

d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 85; B. DUBUISSON, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances 

de choses et de frais” in Actualités en droit des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 169; M. FONTAINE, Droit 

des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 309. 
1732 Brussel 13 november 1998, RGAR 2001, 1370; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge 

de la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 63; M. STORME, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-

Scientia, 1962, nrs. 205 en verder.  
1733 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia 2015, 93. 
1734 P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-

115.  
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bouwplaatscontroles uit te voeren.
1735

 De verzekeraar moet bovendien het oorzakelijk verband 

aantonen tussen de miskende verplichting uit de polis en het schadegeval.
1736 

Om terug te 

komen op het vorige voorbeeld, zal de verzekeraar dus moeten bewijzen dat wanneer de 

bouwplaatscontrole wel tijdig was uitgevoerd door de architect, de schade zich niet had 

voorgedaan, zoals ze zich in concreto voorgedaan heeft.  

De verzekeraar kan aan de bewijslevering van het oorzakelijk verband niet ontsnappen 

door een verval van recht in de polis als uitsluiting te omschrijven.
1737

 De dwingende aard van 

art. 65 Verzekeringswet 2014 verzet zich daartegen. De rechter moet desgevallend het beding 

herkwalificeren.
1738

 Het is de verzekeraar ook niet toegelaten om de bewijslast inzake het 

oorzakelijk verband in de polis om te keren. Zo besliste het Hof van Cassatie dat de rechter 

die vaststelt dat in een verzekeringsovereenkomst eigen schade de waarborg uitgesloten is in 

geval van alcoholintoxicatie, tenzij de verzekerde de afwezigheid van oorzakelijk verband 

tussen deze staat van intoxicatie en het ongeval bewijst, wettig kan beslissen dat dit beding 

een manifest onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen.
1739

 Zulk beding is 

dus onrechtmatig in de zin van art. I.8, 22° WER (toenmalig art. 31 WHPC) en is nietig.
1740

 In 

de rechtsleer wordt evenwel ook verdedigd dat zulke omkering van bewijslast eenvoudigweg 

strijd is met de dwingende aard van art. 62, lid 2 en art. 65 Verzekeringswet 2014.
1741

 De 

polisanalyse toonde echter aan dat zulke bedingen nog steeds voorkomen.
1742

 Voor de 

motorrijtuigenverzekering wordt echter uitzonderlijk toch gebruik gemaakt van deze 

omkering van bewijslast voor het verhaalsrecht van de verzekeraar wegens gebrek aan een 

geldig keuringsbewijs.
1743

  

 
                                                           
1735 Zie polisanalyse Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3, d, iii.  
1736 Antwerpen, 18 april 2001, De Verz. 2002, 697; Kh. Brugge 26 oktober 2004, TBH 2006, 770; H. DE RODE, “L’action 

récursoire et la répétition de l’indu” in Questions de droit des assurances, Luik,  éd. du Jeune barreau de Liège, 1996, 407; E. 

VIEUJEAN, “Le contrat d’assurance”, in  Questions de droit des assurances, Luik, éd. du Jeune barreau de Liège, 1996, 231; 

B. DUBUISSON, “l’assurance de la résponsabilité des médicins et les hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, Bull. ass. 

1997, 405; P. HENRY en J. TINANT, « Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. 

JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-

Bruylant, 2003, 76-115; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 318. 
1737 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, B.  
1738 Cass. 20 september 2012, NjW 2013, 266, noot G. JOCQUÉ; V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance et le devoir 

de vérifi cation du juge du fond”, Rec.jur. ass. 2012, 117; G. JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, NjW 2013, 

269; M. MICHEL, “Les conventions relatives à la charge de la preuve en droit des assurances sont-elles licites?”, RGAR 

2014, nr. 15.125, 7; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 760; C. VAN SCHOUBROECK en J. AMANKWAH, “Actualia verzekeringsrecht maart 

2012-maart 2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak” in C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 117; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht., Antwerpen, Intersentia, 2015, 93. 
1739 Cass., 12 oktober 2007, NJW 2008, afl. 176, 120, noot G. JOCQUÉ; RCJB 2008, 527, noot J.  KIRKPATRICK.  
1740 Art. VI. 84 WER; Cass. 12 oktober 2007, Arr.Cass. 2007, 1931, NjW 2008, afl . 176, 120, noot G. JOCQUÉ, Pas. 2007, 

1785, RCJB 2008, 527, noot J. KIRKPATRICK, TBH 2008, 767, VAV 2008, 93. 
1741 J.-L. FAGNART, “Abus d’alcool, clause abusive et charge de la preuve”, DCCR 2008, 72-79. 
1742 Zie polisanalyse: Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B.  
1743 Zie art. 25, 3°, c Modelovereenkomst.  
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D. Bevoegdheid Koning  

 

437. Tot slot geeft de wetgever in art. 65, laatste lid Verzekeringswet 2014 de Koning de 

mogelijkheid om regels vast te stellen met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk verval van 

recht op verzekeringsprestatie. Zo zou de Koning bijvoorbeeld kunnen voorzien in een 

verplicht gedeeltelijk verval bij bij tekortkomingen die slechts één van de oorzaken zijn van 

het schadegeval of bij tekortkoming die slechts beperkte schade hebben veroorzaakt. Dit zou 

vermijden dat de verzekeraar steeds automatisch het geheel verval zal kunnen inroepen bij 

vervulling van de wettelijke voorwaarden.  

 

§ 3. Knelpunten 

 

A. Vervalclausule kwalificeren als uitsluitingsclausule  

 

438. Net zoals bij de bespreking van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 sluipt hier ook het 

gevaar dat de verzekeraar de contractuele wanprestatie zal beschrijven als een uitsluiting om 

aan de voorwaarden van art. 65 Verzekeringswet 2014 te ontsnappen. Uit de polisanalyse is 

gebleken dat verzekeraars tal van gedragingen die gesanctioneerd zouden moeten worden met 

een verval van recht, opsommen als uitsluitingen.
1744

 Enkel de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars voor architecten die betrokken werden in  de 

polisanalyse maken een duidelijk onderscheid tussen uitsluitingen enerzijds en 

vervalbedingen anderzijds.
1745

  

Het feit dat de polissen vaak enkel melding maken van de term ‘uitsluiting’ zonder het 

letterlijk vernoemen van de term ‘verval van recht’ geeft aanleiding tot vele discussies over 

het al dan niet aantonen van een causaal verband tussen een contractuele wanprestatie en het 

schadegeval.
1746

 Aangezien art. 65 Verzekeringswet 2014 van dwingend recht is, zoals is 

vastgelegd in art. 56 van de wet, dient de rechter op grond van vaste cassatierechtspraak na te 

gaan of een beding van een verzekeringscontract dat op een andere manier wordt verwoord 

geen vervalbeding is.
1747

 Indien de rechter vaststelt dat het om een vervalbeding gaat 

                                                           
1744 Zie polisanalyse Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A.  
1745 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, C, 3, d. Voor de uiteenzetting in verband met het onderscheid 

en het belang van het onderscheid tussen beide rechtsfiguren wordt verwezen naar hetgeen hierover geschreven werd onder 

Onderafdeling 1 Opzet en Onderafdeling 3 Grove schuld. 
1746 Gent 15 februari 2007, NJW 2007, 415. 
1747 Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl . 9, 1707; Cass. 5 februari 2016, TBH 2016, 952; Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 

2016, 445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; Luik, 30 oktober 1995, RRD 1995, 448; Brussel 25 november 1999, RGAR 

2001, nr. 13.404; Bergen 1 februari 2000, RGAR 2001, 13.347; Bergen 10 december 2001, RGAR 2002, nr. 13.554; Brussel 3 
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aangezien de clausule een contractuele tekortkoming van de verzekerde sanctioneert dient de 

rechter het beding te herkwalificeren.
1748

 Deze herkwalificatie zal tot gevolg hebben dat de 

verzekeraar moet bewijzen dat aan de voorwaarden van art. 65 Verzekeringswet 2014 werd 

voldaan.
1749

  

Deze werkwijze biedt echter geen waarborg voor rechtszekerheid. Zo kan de ene 

rechter een bepaald beding beoordelen als een uitsluiting en de ander als een verval van recht, 

rekening houdend met de wijze van clausulering door de partijen.
1750

 Er is dus nood aan een 

duidelijk aanknopingspunt om al dan niet te spreken van een uitsluiting of een verval van 

recht. M.i. kan dit criterium gevonden worden in de koppeling aan het gedrag van de 

verzekerde. Wanneer het beding betrekking heeft op het handelen of nalaten van de 

verzekerde in strijd met een contractuele verplichting, is art. 65 Verzekeringswet 2014 van 

toepassing.
1751

 

 

B. Geheel verval ongeacht goede of kwade trouw / ernst van de schade  

 

439. Het feit dat bij de toepassing van de vervalsanctie geen rekening wordt gehouden met 

de ernst van de tekortkoming of de ernst van de schade, vormt een bijkomend knelpunt voor 

de bescherming van de verzekerde. Art. 65 Verzekeringswet 2014 geeft de verzekeraar de 

keuze om te voorzien in een geheel of gedeeltelijk verval van recht. De verzekeraars kunnen 

                                                                                                                                                                                     
april 2003, RGAR 2004, nr. 13.890; Gent 2 oktober 2003, T.Verz. 2004, 300; Gent 15 februari 2007, NjW 2007, 415; Bergen 

11 januari 2011, Rec.jur.ass. 2011, 171; Gent 21 november 2013, TBH 2014, 1006; Antwerpen 22 oktober 2013, TBH 2014, 

1001; Rb. Antwerpen 31 maart 2014, VAV 2015, 23; Pol. Luik 17 februari 2010, VAV 2011, 312; Pol. Charleroi 10 juni 2011, 

VAV 2011, 306; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 

sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 109; B. DUBUISSON, “L’assurance 

de la responsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T.Verz. 1997, 400- 406; P. HENRY en J. 

TINANT, “Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre – Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 98; M. FONTAINE, 

“Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 69; E. GEORGES, 

“Clé laissée dans le véhicule: sanction contractuelle”, Rec.jur.ass. 2011, 174; V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance 

et le devoir de vérification du juge du fond”, Rec. jur. ass. 2011, 116; G. JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, 

NjW 2013, 268; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 760. 
1748 V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance et le devoir de vérification du juge du fond”, Rec.jur.ass. 2012, 117; G. 

JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, NjW 2013, 269; M. MICHEL, “Les conventions relatives à la charge de la 

preuve en droit des assurances sont-elles licites?”, RGAR 2014, nr. 15.125, 7; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 760; C. VAN 

SCHOUBROECK en J. AMANKWAH, “Actualia verzekeringsrecht maart 2012-maart 2015: highlights uit wetgeving en 

rechtspraak” in C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die 

Keure, 2015, 117; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

Belgische verzekeringsrecht., Antwerpen, Intersentia, 2015, 93; V. CALLEWAERT, “L’assurance vol: entre difficultés 

probatoires et crainte de fraudes” in C. PARIS en V. CALLEWAERT (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2015, 209. 
1749 Zie § §, C onder deze Onderafdeling.  
1750 D. WUYTS, “De uitsluiting van dekking en verval van recht op dekking”, NjW 2011, 778. 
1751 Zie ook Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, B. Zie in dezelfde zin: G. HEIRMAN, “Verval van 

recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 533-534. 
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daarbij de ernst van de tekortkoming in rekening brengen. Verzekeringsmaatschappijen 

blijken echter geneigd te zijn om in de polis enkel melding te maken van de verplichtingen die 

rusten op de verzekeringnemer en de verzekerde, zonder uitdrukkelijk de sanctie bij een 

tekortkoming te omschrijven.
1752

 Deze werkwijze geeft de verzekeraar de vrijheid om na het 

schadegeval te bepalen of hij de dekking volledig zal weigeren of slechts gedeeltelijk.  

Zo is het momenteel niet van belang of de verzekerde zijn contractuele verplichting te 

goeder of te kwader trouw niet is nagekomen om de sanctie van het contractueel verval van 

recht toe te passen. Door hierin geen onderscheid te maken voorziet art. 65 Verzekeringswet 

2014 in een strengere sanctie voor contractuele tekortkomingen dan voor tekortkomingen die 

gesanctioneerd worden met een wettelijk verval van recht. Zo wordt bijvoorbeeld de sanctie 

van het wettelijk verval wegens niet melding van het schadegeval in art. 76 Verzekeringswet 

2014 afhankelijk gesteld van het al dan niet bedrieglijk opzet van de verzekerde. Indien er 

geen bedrieglijk opzet bewezen kan worden zal de verzekeraar enkel aanspraak kunnen 

maken op een vermindering van prestaties ten belope van het door hem geleden nadeel.  

Tot slot wordt voor de toepassing van art. 65 Verzekeringswet 2014 geen rekening 

gehouden met de gevolgen van deze tekortkoming van de verzekerde voor de verzekeraar. De 

wetgever vond het niet opportuun om zo ver te gaan dat de prestatie van de verzekeraar alleen 

proportioneel kan worden verminderd in verhouding tot de geleden schade, aangezien deze 

verhouding erg moeilijk vast te stellen zou zijn.
1753

 Heel wat wettelijke verplichtingen worden 

nochtans wel gesanctioneerd met dergelijke proportionele verminderingen van dekking. 

J-L. Fagnart suggereerde reeds de algemene vervalclausules af te schaffen en te 

reserveren voor verzekerden te kwader trouw en voor de anderen enkel een vermindering toe 

te laten van de vergoeding proportioneel met de effectieve schade die aan de verzekeraar werd 

toegebracht.
1754

 Bij afwezigheid van schade voor de verzekeraar, lijkt volgens P. Henry en J. 

Tinant, de sanctie van het verval eerder een private straf. Dergelijke sanctie zou 

disproportioneel zijn tegenover de tekortkoming van de verzekerde.
1755

  

 

440. Tot slot kan de rechter het geheel verval ook niet reduceren tot een gedeeltelijk verval. 

De toepassing van de vervalclausule wordt binnen de limieten van art. 65 Verzekeringswet 
                                                           
1752 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B, 3 en C, 3.  
1753 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 22; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst: 

praktische commentaar bij de Wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 52. 
1754 Bergen 7 oktober 1981, RGAR 1983, nr. 10614, noot J.L. FAGNART.  
1755 P. HENRY en J. TINANT, « Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 

2003, 76-115. Wanneer evenwel vaststaat dat de contrcatuele tekortkoming van de verzekerde de schade heft 

(mede)veroorzaakt, heeft de verzekeraar hierdoor steeds schade geleden. De oorzakelijkheidsvereiste vermijdt dat de 

verzekeraar het verval van dekking kan inroepen in gevallen waar de tekortkoming hem geen schade heeft toegebracht.  
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2014 overgelaten aan de appreciatie van de verzekeraar.
1756

 Wanneer aan de voorwaarden 

voldaan is, is de rechter verplicht het verval toe te passen dat werd voorzien in het contract. 

Op grond van de wilsautonomie van de partijen, kan de rechter niet tussen komen in de 

keuzes die door de partijen in het contract werden gemaakt.
1757

 Men kan zich de vraag stellen 

of de rechter toch geen appreciatiemarge kan krijgen op grond van de regeling inzake 

onrechtmatige bedingen
1758

, het proportionaliteitsbeginsel
1759

 en de theorie van het misbruik 

van recht.
1760

  

Mijns inziens zal het geven van een reductiebevoegdheid aan de rechter geen 

eenduidige oplossing bieden voor deze problematiek. Net zoals bij zijn bevoegdheid om de 

uitsluiting te herkwalificeren als een verval van recht, zal er vaak een gebrek zijn aan 

uniformiteit binnen de rechtspraak, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt. De 

wetgever voorziet in art. 65 Verzekeringswet 2014 eigenlijk zelf reeds in een betere oplossing 

maar hier werd nog geen gebruik van gemaakt. Zo zou de Koning aan deze problematiek 

tegemoet kunnen komen door het gedeeltelijk verval verplicht te verbinden aan de ernst van 

de schade. Die bevoegdheid werd hem namelijk aangereikt door art. 65, lid 3 

Verzekeringswet 2014. De Koning heeft echter van deze bevoegdheid tot op heden nog geen 

gebruik gemaakt. Bij afwezigheid van dergelijke tussenkomst lijkt de verzekeraar vandaag de 

vrijheid te hebben om een gedeeltelijk of geheel verval van recht in te voeren in de 

overeenkomst in functie van het criterium dat hij kiest.
1761

  

 

C. Lichte tekortkomingen sanctioneren met verval van recht? 

 

441. Net zoals bij de bespreking van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 moet ook hier de 

vraag gesteld worden naar de mogelijkheid om lichte tekortkomingen te sanctioneren met een 

verval van recht. Overeenkomstig art 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 wordt de grove schuld 

in beginsel namelijk gedekt. Wel hebben de partijen de mogelijkheid om uitdrukkelijk 

                                                           
1756 J. BEGEREM, “La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Divergences entre le texte de la loi et la 

pratique”, RGAR 1996, nr. 12.633.  
1757 Art. 1134 BW 
1758 Art. I.8, 22° en art. VI.82-84 WER.  
1759 Y. HANNEQUART, “Le principe de proportionnalité en droit privé belge” in Le principe de proportionalité en droit 

belge et en droit francais, Actes ducolloque organisé par les bareaux de Liège et de Lyon le 24 novembre 1994, Luik, éd 

Jeune barreau de Liège, 1995, 125. 
1760 P. HENRY en J. TINANT, « Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 

2003, 76-115.  
1761 P. HENRY en J. TINANT, « Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 

2003, 76-115.  
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bepaalde gevallen van grove schuld niet te dekken maar het moet nog steeds gaan om zware 

fouten. Zoals reeds eerder gezegd dienen art. 62 en 65 Verzekeringswet 2014 samen gelezen 

te worden.
1762

 De niet-dekking van de grove schuld vormt namelijk een verval van recht en is 

dus aan de voorwaarden van art. 65 Verzekeringswet 2014 onderworpen.
1763

 Nu rijst de vraag 

of hetgeen bepaald werd in art. 62, tweede lid Verzekeringswet 2014 ook tot gevolg heeft dat 

lichte tekortkomingen niet gesanctioneerd kunnen worden met een verval van recht. M.i. dient 

deze vraag positief beantwoord te worden.
1764

 Een aanzienlijk deel van de rechtsleer is van 

mening dat lichte fouten in de polis niet kunnen omschreven worden als zware fouten om op 

basis hiervan hun dekking te weigeren.
1765

 Indien art. 65 Verzekeringswet 2014 zou toelaten 

ook lichte tekortkomingen te sanctioneren met een verval van recht zou op deze manier de 

dwingende bepaling van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 omzeild kunnen worden. Het 

heeft geen zin om de dekkingsweigering van lichte fouten te verbieden onder art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 en toe te laten onder art. 65 Verzekeringswet 2014. Zeker inzake 

aansprakelijkheidsverzekeringen, waar het doel van de verzekering juist het dekken van 

fouten van de verzekerde bevat, zou anders redeneren het voorwerp van deze 

verzekeringsovereenkomst kunnen uithollen. Een verduidelijking omtrent de invulling van het 

begrip ‘grove schuld’ en een inperking de vrijheid van de verzekeraar om lichte fouten te 

sanctioneren met een verval van recht, dringen zich dan ook op.
1766

 In dit kader rijst de vraag 

naar de geldigheid van de aanpak van één van de onderzochte 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars voor architecten. In één van deze onderzochte polissen 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de enerzijds opzettelijke en zware fouten die 

                                                           
1762 Cass. 12 oktober 2007, Arr.Cass. 2007, 1931, NjW 2008, 120, G. noot G. JOCQUÉ, Pas. 2007, 1785, RCJB 2008, 527, 

noot J. KIRKPATRICK, TBH 2008, 767, VAV 2008, 93; Cass. 13 september 2010, JT 2010, 737, noot J. KIRKPATRICK, 

JLMB 2011, 2070, Pas. 2010, 2241, concl. J. GENICOT, RGAR 2011, nr. 14.708; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 

2014 betrffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Begische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

104-105. 
1763 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3 B. H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in 

M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 

1995, 82; B. DUBUISSON, “L’assurance de la résponsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, 

T.Verz. 1997, 404, 405 en 413; P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. 

DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, 

Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans 

les assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 

57; E. GEORGES, “Clé laissée dans le véhicule: sanction contractuelle”, Rec. jur.ass. 2011, 176; P. COLLE, De nieuwe wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Algemene beginselen van het Belgsiche verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 104-105. 
1764 Contra: G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 526.  
1765 T. VANSWEEVELT, “La faute lourde de l’article 8 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et le pouvoir de controle 

du juge” (noot onder Rb. Luik 20 oktober 1998), T. Gez. 1998-99, 410; M. FONTAINE, “Faute lourde et sinistres répétitifs” 

(noot onder Bergen 16 juni 2011), Rec.Jur.Ass. 2011, 216; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen 

van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 779; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2016, 342. Contra: E. VIEUJEAN, “Le contrat d’assurance aujourd’hui”, Recycl.J.Barr.Lg. 1996, 233-234; D. DE 

MAESENEIRE, “La faute lourde en assurance encendie” (noot onder Luik 5 oktober 1999), De Verz. 2002, 943.  
1766 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3 A. 
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gesanctioneerd worden met een verval van recht en anderzijds andere contractuele 

tekortkomingen die gesanctioneerd worden met een verval van recht.
1767

 Deze laatste worden 

door de verzekeraar dus niet aanzien als zware fouten en vormen dus lichte tekortkomingen. 

Toch geven deze gedragingen aanleiding tot een contractueel verval van recht. Dergelijke 

opdeling is m.i. problematisch aangezien de verzekeraar, zeker wanneer het een 

aansprakelijkheidsverzekeraar betreft, moet instaan voor lichte tekortkomingen. Mogelijks 

moeten deze tekortkomingen toch als zware fouten aangemerkt worden. Dit kan m.i. door de 

tekortkomingen te toetsen aan het subjectief en objectief element die golden onder de 

Verzekeringswet 1874. Enerzijds moet de betrokken daad of handeling een risicoverzwaring 

inhouden, zodat de kans op risicoverwezenlijking objectief groter wordt.
1768

 Anderzijds dient 

de verzekerde te weten of behoort hij te weten dat zijn daad of handeling de last op 

verwezenlijking van het risico vergrootte.
1769

 De motivatie van deze verzekeraar om deze 

gedragingen niet als grove tekortkomingen aan te merken is niet duidelijk. De voorwaarden 

om de dekking te weigeren op grond van art. 65 Verzekeringswet 2014 en art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014 verschillen namelijk bijna niet.  

 

D. De verzekeraar dient de vervalsanctie op de contractuele tekortkoming niet 

uitdrukkelijk te vermelden na de verplichtingen van de verzekerde 

 

442. Opdat de sanctie van het verval een preventieve rol kan spelen in het gedrag van de 

verzekerde, is wel vereist dat deze op de hoogte is van de gevolgen die aan zijn 

tekortkomingen worden gehecht. De verzekeraar zal in de praktijk echter veelal niet 

uitdrukkelijk melding maken van de sanctie die aan bepaalde contractuele tekortkomingen 

verbonden wordt.
1770

 Indien er wel melding wordt gemaakt van de sanctie betreft het vaak een 

beding in algemene bewoordingen waarin wordt gesteld dat bij niet naleving van in de 

overeenkomst opgelegde verplichtingen het recht op vergoeding wordt ontzegd. Het is dan 

aan de verzekerde om zelf de link te leggen met de opgesomde preventieverplichtingen en de 

sanctie die op een andere plaats vermeld staat. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 2 

juni 2005 beslist dat de verzekeraar niet verplicht is de sanctie van het verval onmiddellijk te 

                                                           
1767 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, C, 3, d.  
1768 F. MONETTE, A. DE WILLE en R. ANDRE, Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 1949, 408. 
1769 P. HENRY en J. TINANT, “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 

105-106. 
1770 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, B en C.  
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vermelden na de verplichtingen van de verzekerde.
1771

 Dit zou namelijk een voorwaarde 

toevoegen aan art. 65 Verzekeringswet 2014. In de rechtsleer wordt echter aangeraden om dit 

toch te doen.
1772

 G. Heirman wijst erop dat bij gebrek hieraan sprake kan zijn van een 

schending van de in art. 23, §1 Verzekeringswet 2014 en art. VI.37, §1 WER opgenomen 

transparantievereisten enerzijds en art. VI.2 WER anderzijds.
1773

 

 

E. Geen oorzakelijk verband vereist voor bepaalde gevallen van verval van recht bij de 

WAM-verzekering  

 

443. Een laatste knelpunt vinden we terug in de uitzonderingsregeling inzake 

verhaalsrechten van de verzekeraar bij de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen. In de 

modelovereenkomst wordt er niet uitdrukkelijk voorzien in bedingen die contractuele 

tekortkomingen sanctioneren met een verval van recht. Wel voorziet art. 25 van de 

Modelovereenkomst
1774

 in tal van situaties die een verhaalsrecht van de verzekeraar kunnen 

rechtvaardigen. Overeenkomstig art. 152 Verzekeringswet 2014 kan de verzekeraar enkel 

dergelijk verhaalsrecht bedingen wanneer hij zijn prestatie had kunnen verminderen of 

weigeren op grond van de wet of de verzekeringsovereenkomst. Zo geven bijvoorbeeld de art. 

59 en 60 Verzekeringswet 2014 de verzekeraar de mogelijkheid zijn prestatie te weigeren of 

te verminderen wanneer de verzekeringnemer zijn mededelingsplicht niet nakomt. Art. 25, 1°, 

b) en c) Modelovereenkomst schrijft in zulk geval dan ook een verhaalsrecht voor de 

verzekeraar voor. Op grond van art. 59 en 60 Verzekeringswet 2014 heeft de verzekeraar het 

recht om de schending van art. 58 Verzekeringswet 2014 in te roepen als verweermiddel 

opdat hij niet tot dekking gehouden zou zijn. Het verhaalsrecht van de verzekeraar heeft in dit 

geval dus geen contractuele grondslag. Aangezien voor gevallen van wettelijk verval van 

recht de voorwaarden van art. 65 Verzekeringswet 2014 niet van toepassing zijn, zal de 

verzekeraar geen oorzakelijk verband moeten aantonen opdat hij zijn verhaalsrecht zou 

kunnen uitoefenen.  

                                                           
1771 Cass. 2 juni 2005, T.Verz. 2006, 96; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les 

assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 

59. 
1772 C. EYBEN, “Observations concernant les déchéances conventionnelles”, T.Verz. 2006, 99; G. HEIRMAN, “Verval van 

recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 526. 
1773 G. HEIRMAN, “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch Recht (art. 

VI.2 WER)” in G. STRAETMANS en R. STEENNOT (eds.), Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de 

consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 80-81; G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 526. Enkel consumenen in de zin van het WER kunnen 

zich beroepen op een schending van art. VI.37, §1 en art. VI.2 WER. Zie uitgebreid: Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, 

Onderafdeling 3.  
1774 KB van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, BS 24 februari 1993.  
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444. Zoals gezegd, kan de verzekeraar zijn verhaalsrecht niet enkel inroepen wanneer hij 

zijn prestatie had kunnen weigeren of verminderen op grond van de wet. Ook wanneer de 

verzekeringsovereenkomst hem dit recht geeft, kan hij zich beroepen op het verhaalsrecht. Zo 

voorziet art. 25, 2°, b) Modelovereenkomst in een verhaalsrecht voor de verzekeraar wanneer 

de “verzekerde het schadegeval heeft veroorzaakt door (…) het rijden in staat van 

dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten 

andere dan alcoholische dranken”. De bewoordingen van dit artikel geven zelf reeds aan dat 

er een oorzakelijk verband moet aangetoond te worden tussen het schadegeval en de 

opgegeven gevallen van grove schuld. Ook zonder deze formulering had deze voorwaarde van 

toepassing geweest aangezien de rechtspraak eensgezind aanvaardt dat voor gevallen van 

grove schuld een oorzakelijk verband vereist is tussen de grove schuld en het schadegeval.
1775

 

Tot zover dus geen probleem.  

 

445. De vraag rijst of de verzekeraar een oorzakelijk verband zal moeten aantonen wanneer 

hij zich wil beroepen op de verhaalsgronden van art. 25, 3° Modelovereenkomst. De wetgever 

voorziet in ieder geval niet in de vereiste van een oorzakelijk verband. Enkel bij de 

verhaalsgrond van art. 25, 3°, c) Modelovereenkomst wordt aan de verzekeringnemer of de 

verzekerde een negatieve bewijslast opgelegd om de afwezigheid van een oorzakelijk verband 

aan te tonen, om aan het verhaalsrecht te ontsnappen. De verzekerde zal dus moeten aantonen 

dat de schade zich op dezelfde wijze had voorgedaan indien er wel een geldig keuringsbewijs 

aanwezig was geweest. De verantwoording hiervoor lag in billijkheidsoverwegingen.
1776

 Deze 

oplossing kwam ook tegemoet aan de kritiek van het Hof van Cassatie met betrekking tot het 

verhaal op grond van niet-geldig keuringsbewijs geregeld in het oude art. 25, 3° 

Modelovereenkomst 1956. In het arrest van 30 januari 1992 besliste het Hof dat wettig kon 

geoordeeld worden dat de verzekeraar misbruik maakte van recht door verhaal uit te oefenen 

op grond van art. 25 3° Modelovereenkomst 1956 en een niet te rechtvaardigen voordeel had 

willen halen uit een louter formele tekortkoming die geen enkel verband hield met het 

ongeval.
1777

 Deze beslissing wordt gevolgd in de rechtspraak
1778

 en dient ook bijgetreden te 

                                                           
1775 Cass. 18 oktober 1968, RW 1968-69, 887; Cass. 12 oktober 2007, TBH 2008, 767; Luik 13 november 1990, RGAR 1995, 

12510; Antwerpen 6 mei 1992, De Verz. 1994, 416; Bergen 28 mei 1993, RGAR 1994, 12384; Gent 23 mei 2003, De Verz. 

2004, 297; Bergen 10 september 2009, De Verz. 2010, 415; Luik 6 december 2011, JLMB 2013, 1784; Kh. Brussel, 16 juni 

2003, TBH 2003, 883; Pol. Brugge, 11 januari 2000, TAVW 2002, 333, noot N. BOLLEN; Pol. Turnhout 4 november 2003, 

RW 2005-06, 832.  
1776 A. MINET, “Les modifications du contrat-type d’assurance automobile”, JT 1982, 508.  
1777 Cass. 30 januari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 497. 
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worden. Het feit dat de bewijslast bij de verzekerde wordt gelegd ondermijnt anderzijds de 

beschermingsdoelstelling van de wetgever.  

De overige verhaalsgronden van art. 25, 3° Modelovereenkomsten vereisen geen 

aanwezigheid van een oorzakelijk verband. Het feit dat de wetgever niet uitdrukkelijk in zulke 

voorwaarde voorzag, impliceert echter niet dat het causaal verband niet zou moeten worden 

aangetoond. Zo zou men kunnen argumenteren dat de betrokken verhaalsgronden in 

werkelijkheid steunen op de tekortkoming van de verzekeringnemer of verzekerde aan een 

contractuele verplichting.
1779

 Indien het effectief gaat om de sanctionering van contractuele 

tekortkoming is art. 65 Verzekeringswet 2014 echter onverkort van toepassing en moet er dus 

een oorzakelijk verband worden aangetoond tussen de contractuele tekortkoming en het 

schadegeval.
1780

  

Het Hof van Cassatie besliste hier echter anders over in een arrest van 19 juni 2009. In 

deze zaak oefende de verzekeraar zijn verhaalsrecht uit op grond van art. 25, 3°, b) 

Modelovereenkomst. Volgens het Hof was er geen oorzakelijk verband vereist aangezien het 

verhaal niet steunde op een door de overeenkomst opgelegde verplichting, maar op de 

miskenning van een wettelijke verplichting.
1781

 Hiermee is het Hof ingegaan tegen de 

meerderheidsopvatting van de rechtspraak
1782

 en rechtsleer
1783

. Het Hof bevestigde evenwel 

                                                                                                                                                                                     
1778 Cass. 24 september 1992, RW 1992-93, 789; Pol. Gent 4 oktober 2010, TGR 2011, 127; Pol. Brugge 28 februari 2011, 

VAV 2011, 266; Pol. Gent 9 januari 2012, RW 2011-12, 1731.  
1779 In art. 16bis WAM-wet, ingevoegd door de wet van 31 mart 2017, werd evenwel een wettelijke grondslag gegeven aan 

het verhaalsrecht op grond van art. 25, 3°, b) Modelovereenkomst. Sinds de invoering van deze bepaling kan men niet meer 

verdedigen dat het gaan om contractuele verplichtingen.  
1780 Zie ook in die zin: B. DUBUISSON, “’L’action directe et l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), 

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 194-197; C. 

VAN SCHOUBROECK, “Verhaal van de WAM-verzekeraar en art. 11 WLVO” (noot onder Cass. 19 juni 2009), TBH 2010, 

72; D. WUYTS, “De rol van de Modelovereenkomst in het verhaal van de WAM verzekeraar tegen de verzekerde en de 

toepassingsvoorwaarden van art. 25, 3°, b) Modelovereenkomst” (noot onder Cass. 1 januari 2010), RW 2010-11, 1134; G. 

JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 438-439; C. 

HENSKENS, “De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling ALLIC II, Antwerpen, Intersentia, 2016, 154-156; C. 

HENSKENS, “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 783-784. 
1781 Cass. 19 juni 2009, TBH 2010, 66, noot C. VAN SCHOUBROECK; VAV 2009, 375-380, noot L. BREWAEYS; Cass. 19 

februari 2009, JLMB 2011, 2049-2056, noot B. DUBUISSON; Rb Charleroi, 7 december 2011, VAV 2012-13, 120-122: De 

rechter geeft in dit vonnis aan dat het onmogelijk zou zijn voor de verzekeraar om een causaal verband te bewijzen tussen het 

rijden zonder te voldoen aan de leervoorwaarden en de schade. 
1782 Rb. Turnhout 25 februari 2003, RW 2004-05, 75; Pol. Turnhout 18 november 2003, RW 2006-07, 23; Rb. Leuven 10 

maart 2004, VAV 2004, 417; Rb. Brussel 30 juni 2004, TBBR 2007, 525; Rb. Leuven 9 mei 2007, VAV 2008, 2; Rb. Brussel 3 

oktober 2008, VAV 2009, 112, noot F. FERON; Pol. Verviers 13 maart 2006, T.Pol. 2006, 106. 
1783 J. SELLICAERTS, De modelovereenkomst ’92 Auto: een vergelijking ‘56 – ‘92 met commentaar, Zaventem, Kluwer, 

1992, 73; M. WASTIAU, “Het recht in ademnood: de goede trouw reanimeert” in Liber Amicorum Hubert Claassens, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 286; B. DUBUISSON, “’L’action directe et l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. 

JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, 

2003, 194-197; P. HENRY en J. TINANT, “Déchéances ou exclusion: de chraybide en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. 

JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-

Bruylant, 2003, 85; B. DUBUISSON en V. CALLEWAERT, “Le contrat-type à la croisée des Chemins” in B. DUBUISSON 

en P. JADOUL (eds.), Du neuf en assurance RC automobile, Brussel, Bruylant, 2004, 232-233; M. FONTAINE, Droit des 

assurences, Brussel, Larcier, 2006, 248-249; J.B. PETITAT, Regres in de WAM, Mechelen, Kluwer, 2008, 156-162. 
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zijn rechtspraak.
1784

 Gezien de argumentatie lijkt het erop dat het Hof van Cassatie met deze 

beslissing meteen ook geoordeeld heeft dat voor alle verhaalsgronden van art. 25, 3° 

Modelovereenkomst er geen oorzakelijk verband hoeft aangetoond te worden. Nochtans kan 

ook zowel voor het verhaalrecht wegens het deelnemen aan een snelheidsrit of wedsstrijd 

zonder verlof van de overheid, als voor het verhaalsrecht op grond van het ontbreken van een 

geldig keuringsbewijs, als voor het verhaal wegens het overschrijden van het maximum 

toegelaten vervoerde personen, worden geargumenteerd dat het gaat om contractuele 

verplichtingen. Geen enkele wettelijke bepaling geeft de verzekeraar namelijk het recht om de 

prestatie te verminderen of te weigeren omwille van een tekortkoming aan deze 

verplichtingen. Art. 65 Verzekeringswet 2014 dient m.i. dus onverkort toegepast te 

worden.
1785

  

 

446. De Commissie voor Verzekeringen heeft op 10 maart 2009 een advies gewezen over 

een ontwerp van nieuwe minimumvoorwaarden voor de verzekering BA-motorrijtuigen.
1786

 

Het bereikte compromis houdt in dat er geen oorzakelijk verband dient bewezen te worden 

voor de verhaalsgronden bepaald in het voorgestelde art. 47,§ 2 eerste lid van het ontwerp, 

namelijk wanneer de verzekeraar bewijst dat, op het ogenblik van het schadegeval en voor 

zover het geen administratieve formaliteit betreft, het verzekerde motorrijtuig bestuurd werd 

door een persoon die niet voldoet aan de Belgische wettelijke vereiste minimumleeftijd om 

dat motorrijtuig te besturen, door een persoon die specifieke beperkingen inzake het besturen 

van het motorrijtuig vermeld op zijn rijbewijs niet naleeft of door een persoon die in België 

een rijverbod heeft zelfs indien het schadegeval zich voordoet in het buitenland. Voor de 

overige verhaalsgronden is uitdrukkelijk bepaald dat er een oorzakelijk verband moet bestaan 

en de tekortkomingen moeten worden bewezen door de verzekeraar. Teneinde iedere 

onzekerheid over de juridische grondslag van deze bepaling te vermijden, werd ook aan de 

zijde van de vertegenwoordigers van de verzekeraars aangedrongen op een wijziging van de 

WAM-wet, ten einde deze voorgestelde bepaling in de bijlage van het KB tot invoering van 

de nieuwe minimumvoorwaarden een rechtszekere juridische grondslag te geven.
1787

 De 

wetgever is tegemoetgekomen aan dit verzoek door de invoeging van art. 16bis in de WAM-

                                                           
1784 Cass. 13 september 2012, RGAR 2012, nr. 14.931. 
1785 C. HENSKENS, “De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling ALLIC II, Antwerpen, Intersentia, 2016, 156; C. 

HENSKENS, “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 784. 
1786 Advies Commissie voor Verzekeringen van 10 maart 2009 over het ontwerp van Minimumvoorwaarden verzekering BA 

motorrijtuigen, DOC C/2008/4, www.fsma.be, 6.  
1787 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, advies Doc. C/2008/4, 10 maart 2009, 7-8, 21.  
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wet door de wet van 31 mei 2017. In deze bepaling wordt gesteld dat de verzekeraar zich een 

recht van verhaal kan voorbehouden op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, 

op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer hij bewijst dat op het ogenblik van 

het schadegeval, het verzekerde motorrijtuig bestuurd wordt: 1° door een persoon die niet 

voldoet aan de Belgische vereiste wettelijke minimumleeftijd om dat motorrijtuig te besturen; 

2° door een persoon die niet beschikt over een geldig rijbewijs om dat motorrijtuig te 

besturen; 3° door een persoon die de specifieke beperkingen inzake het besturen van het 

motorrijtuig vermeld op zijn rijbewijs niet naleeft; 4° door een persoon die in België een 

rijverbod heeft zelfs indien het schadegeval zich voordoet in het buitenland. Het recht van 

verhaal voor de gevallen bedoeld in 2°, 3° en 4° geldt niet indien de verzekeringnemer, of de 

verzekerde die geen verzekeringnemer is, aantoont dat deze situatie te wijten is aan het niet 

naleven van een louter administratieve formaliteit. Hiermee heeft de wetgever een wettelijke 

grondslag bezorgd aan deze verhaalsgronden. Deze verhaalsgronden rusten dus niet meer op 

de tekortkoming aan een contractuele verplichting maar wel op een wettelijke verplichting. 

Opdat de verzekeraar beroep wil doen op deze verhaalsrechten zal hij dus geen oorzakelijk 

verband dienen aan te tonen. De modelovereenkomst werd tot op heden evenwel nog niet 

aangepast. De voorgestelde nieuwe minimumvoorwaarden werden (nog) niet ingevoerd. Voor 

de overige verhaalsgronden in art. 25, 3° Modelovereenkomst lijkt het dus tot vandaag ook 

niet vereist voor de verzekeraar om een oorzakelijk verband aan te tonen. Zoals hierboven 

werd opgemerkt, kan voor deze verhaalsgronden evenwel nog steeds verdedigd worden dat ze 

rusten op contractuele verplichtingen en dat art. 65 Verzekeringswet 2014 dus onverkort moet 

toegepast worden. De invoering van het ontwerp, waarin werd vastgelegd dat in deze gevallen 

wel een oorzakelijk verband moet aangetoond worden door de verzekeraar, zou dit standpunt 

bevestigen. Dit zou een grote verbetering uitmaken op het vlak van de bescherming van de 

verzekerde.  

 

§ 4. Besluit 

 

447. Art. 65 Verzekeringswet 2014 heeft de positie van de verzekerde ongetwijfeld 

versterkt. De memorie van toelichting bij de Wet Landverzekeringsovereenkomst gaf zelf aan 

dat deze bepaling één van de belangrijkste beschermingsbepalingen vormde van deze wet. De 

contractuele vervalsanctie wordt beperkt tot tekortkomingen aan uitdrukkelijke en voldoende 

nauwkeurig omschreven contractuele verplichtingen die het schadegeval (mede)veroorzaakt 
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hebben. Deze wettelijke regeling vermijdt dus dat algemeen of vaag omschreven lichte fouten 

die geen invloed hebben gehad op het zich voordoen van het schadegeval, leiden tot een 

verlies van dekking. De dwingende aard van art. 65 Verzekeringswet vermijdt bovendien 

contractuele afwijkingen. Toch geeft deze bepaling nog aanleiding tot enkele onzekerheden 

die de bescherming van de verzekerde kunnen ondermijnen.  

In de eerste plaats wordt door de wetgever geen aanknopingspunt aangereikt om 

vervalbedingen te onderscheiden van uitsluitingen. De polisanalyse heeft nochtans het 

probleem aangetoond dat tekortkomingen aan contractuele verplichtingen in de polis vaak 

worden omschreven als uitsluitingen. Met het oog op de informatie naar verzekerden toe, 

zouden verzekeraars evenwel aangemoedigd moeten worden om bij de opsomming 

contractuele verplichtingen de correcte sanctie van het verval onmiddellijk te vermelden. Uit 

de polisanalyse is gebleken dat dit zelden gebeurt. Dit zou de verzekerde nochtans een beter 

inzicht kunnen geven omtrent de sanctie die verbonden wordt aan zijn tekortkoming aan deze 

plichten. Vervalbedingen die omschreven worden als uitsluitingen moeten door de 

feitenrechter worden geherkwalificeerd. Opdat feitenrechters hun herkwalificatiebevoegdheid 

op eenduidige wijze kunnen uitoefenen, is er nood aan een objectief criterium op basis 

waarvan uitsluitingen kunnen onderscheiden worden van vervalbedingen. M.i. kan dit 

criterium gevonden worden in het gedrag van de verzekerde. Zolang dit criterium evenwel 

niet bevestigd wordt in de wet, zal hieromtrent rechtsonzekerheid blijven bestaan.  

Verder bevat de huidige formulering geen beperking voor de verzekeraar om enkel 

zware tekortkomingen aan contractuele verplichtingen te sanctioneren met een verval van 

recht. Uit het feit dat art. 65 en 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 moeten samen gelezen 

worden, vloeit m.i. evenwel voort dat enkel grove fouten aanleiding kunnen geven tot een 

contractueel verval van recht. Hierover anders oordelen zou m.i. de bestaansreden van art. 62, 

lid 2 Verzekeringswet 2014 ondergraven. Naar aanleiding van deze vaststelling dringt zich 

wel een verduidelijking op omtrent de invulling van het begrip ‘grove schuld’. Hiervoor zou 

de wetgever kunnen teruggrijpen naar de criteria die hiervoor gehanteerd werden onder de 

Verzekeringswet 1874. 

Een bijkomend knelpunt kan gevonden worden in het feit dat de Koning nog geen 

beroep heeft gedaan op de aan hem verleende bevoegdheid om regels vast te stellen omtrent 

het geheel en gedeeltelijk verval van recht. Dit heeft tot gevolg dat momenteel de verzekeraar 

steeds een volledig verval van recht zal kunnen toepassen. Om de zwaarte van de sanctie 

evenwel beter af te stemmen op het gedrag van de verzekerde zou de Koning het geheel 

verval van recht kunnen reserveren tot verzekerden die te kwader trouw bepaalde contractuele 
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plichten niet zijn nagekomen. Wanneer de verzekerde daarentegen te goeder trouw is, zou een 

gedeeltelijk verval vooropgesteld kunnen worden in verhouding tot de effectieve schade die 

de verzekeraar werd toegebracht. Mogelijks is het opportuun om deze bijkomende 

bescherming te reserveren voor consumenten.  

Tot slot blijft er ook na de wijziging van de WAM-wet onzekerheid bestaan omtrent 

de oorzakelijkheidsvereiste bij de verhaalsgronden bepaald in art. 25, 3° a), c) en d) 

Modelovereenkomst. Bij gebrek aan een wettelijke grondslag voor deze verhaalsgronden 

moet de verzekeraar m.i. een oorzakelijk verband aantonen tussen de contractuele 

tekortkoming van de verzekerde en het schadegeval, opdat hij zijn verhaalsrecht kan 

uitoefenen. De invoering van het ontwerp m.b.t. de nieuwe minimumvoorwaarden 

verzekering BA motorrijtuigen zou dit standpunt bevestigen en een einde maken aan de 

huidige rechtsonzekerheid.  

 

Onderafdeling 4.  Vermindering of weigering van dekking bij niet-nakoming van de 

schadebeperkingsplicht  

 

448. In art. 75 Verzekeringswet 2014 legt de wetgever de verzekerde een 

schadebeperkingsplicht op. De sancties bij niet-naleving worden op dwingende wijze 

vastgesteld in art 76 Verzekeringswet 2014. In wat volgt wordt in de eerste plaats de evolutie 

weergegeven van deze wettelijke regeling. Verder wordt verduidelijkt op welke wijze de 

verzekerde wordt beschermd. Tot slot wordt nagegaan welke elementen de preventieve 

werking van deze regeling kunnen ondermijnen.  

 

§ 1. Evolutie: van een schadebeperkings- en voorkomingsplicht naar een 

schadebeperkingsplicht met vastgestelde sancties 

 

449. Vóór de Wet Landverzekeringsovereenkomst werd aan de verzekerde de plicht 

opgelegd om alles in het werk te stellen om de schade te voorkomen of te beperken. 

Overeenkomstig art. 17, eerste lid Verzekeringswet 1874 had de verzekerde dus niet enkel een 

schadebeperkingsplicht maar ook een plicht om maatregelen te nemen met het oog op het 

voorkomen van een schadegeval. Deze bepaling raakte de openbare orde.
1788

 Wie moest 

instaan voor de kosten van deze maatregelen gaf evenwel aanleiding tot meer discussie. Art. 

                                                           
1788 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 367.  
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17, tweede lid Verzekeringswet 1874 bepaalde dat de kosten die gepaard gaan met de 

nakoming van de schadebeperkingsplicht ten laste komen van de verzekeraar, zelfs boven het 

verzekerde bedrag en zelfs wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest, maar 

enkel voor zover zij niet op onbedachtzame wijze geschied zijn. Er werd algemeen aanvaard 

dat art. 17, tweede lid Verzekeringswet 1874 niet van openbare orde was.
1789

 In 

verzekeringspolissen werd dan ook vaak gestipuleerd dat de reddingskosten ten laste kwamen 

van de verzekeraar voor zover het totaal van de door de verzekeraar verschuldigde sommen 

het verzekerde bedrag niet oversteeg.
1790

 In een arrest van 22 januari 1975
1791

 besliste het Hof 

van Cassatie echter dat art. 17, tweede lid Verzekeringswet 1874 wel van openbare orde was 

en dat de verzekeraar niet alleen de kosten moet dragen van de maatregelen die de verzekerde 

heeft genomen om de schade de beperken maar ook wanneer hij deze heeft willen 

voorkomen.
1792

 Vanuit de verzekeringssector werd dit arrest sterk bekritiseerd. Men vreesde 

dat het verzekeringscontract op deze manier zou ontaarden in een onderhoudscontract.
1793

 De 

wetgever van 1874 had zich dan ook niet uitgesproken over de kosten van schadevoorkoming. 

Art. 17, tweede lid Verzekeringswet 1874 spreekt namelijk enkel over kosten van 

schadebeperkingsmaatregelen.
1794

  

Rekening houdend met deze cassatierechtspraak, voorzag de wetgever in de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst in een nieuwe regeling. In art. 20 werd bepaald dat de 

verzekerde verplicht is om alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het 

schadegeval te voorkomen en te beperken. De verzekerde had dus niet meer de plicht om 

schadevoorkomende maatregelen te nemen, tenzij er concrete verplichtingen werden opgelegd 

in de verzekeringsovereenkomst.
1795

 Anders dan in de Verzekeringswet 1874 voorzag de 

wetgever nu vastgelegde sancties ter bescherming van de verzekerde.
1796

 Deze plicht moest 

samen gelezen worden met hetgeen bepaald werd in art. 52 Wet 

                                                           
1789 Brussel 2 maart 1932, BJ 1932, 398; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) 

aansprakelijkheidsverzekering” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (ed.), Verzekering en gerechtelijke procedures, 

Kalmthout, Biblio, 1996, 61; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 

2012, 8.  
1790 G. VERMINNEN, “Obligations de prévention et de sauvetage et prise en charge des frais par l’assurance (article 17 de la 

loi du 11 juin 1874)”, RGAR 1977, nr. 9.743. 
1791 Cass. 22 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 607.  
1792 H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in VLAAMS 

PLEITGENOOTSCHAP (ed.), Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 61; F. LATERVEER, 

“Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 9. Voor kritiek zie: G.VERMINNEN, 

“Obligations de prévention et de sauvetage et prise encharge des frais par l’assureur (art. 17 de la loi du 11 juin 1874)”, 

RGAR 1977, nr. 9.743; R. VAN GOMPEL, “Standpunten namens de verzekeraar” in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), 

Verzekering en consument nu, Antwerpen, Kluwer, 1980, 117.  
1793 Kh. Brussel 1 december 1978, TBH 1979, 347, noot P. VAN DER MEERSCH.  
1794 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 434.  
1795 Zie art. 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 65 Verzekeringswet 2014).  
1796 Art. 21 Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
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Landverzekeringsovereenkomst betreffende de reddingskosten. Vandaag kunnen deze 

bepalingen teruggevonden worden in art. 75, 76 en 106 Verzekeringswet 2014, waarin ze 

letterlijk werden overgenomen uit de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Voor 

verzekeringen die niet onder het toepassingsgebied van deel 4 Verzekeringswet 2014
1797

 

vallen, geldt art. 241 Verzekeringswet 2014. Overeenkomstig deze bepaling dient de 

verzekerde al het nodige te doen om de schade te voorkomen of te beperken, dadelijk nadat de 

schade is ontstaan, moet hij daarvan kennisgegeven aan de verzekeraar, een en ander op 

straffe van schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.  

 

§ 2. Beschermingselementen  

 

A. Enkel schadebeperkingsplicht, geen schadevoorkomingsplicht 

 

450. Art. 75 Verzekeringswet 2014 legt elke verzekerde van een verzekering tot vergoeding 

van schade
1798

 de plicht op om de gevolgen van het schadegeval te beperken en te voorkomen.
 

De verzekerde krijgt kennis van het schadegeval op het ogenblik dat dit voor de verzekeraar 

nog niet het geval is. Het is dus de verzekerde die in eerste instantie maatregelen kan nemen 

om de schade te beperken. De wetgever maakt geen onderscheid naargelang deze verzekerde 

al dan niet ook de verzekeringnemer is. In één van de onderzochte polissen BA Architect 

wordt deze plicht echter enkel opgelegd aan de verzekeringnemer voor zover de verzekerde in 

gebreke is gebleven.
1799

 Art. 75 Verzekeringswet 2014 wordt evenwel geacht van openbare 

orde te zijn gezien het maatschappelijk belang van de schadebeperkingsplicht.
1800

 Dit heeft tot 

gevolg dat de verzekeraar geen laksere houding kan aannemen ten aanzien van de 

verzekeringnemer dan tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is. Elke verzekerde 

dient ten alle tijden alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval 

te beperken of te voorkomen. Deze verplichting vloeit evenwel ook voort uit art. 1134, lid 3 

                                                           
1797 Zie art. 54 Verzekeringswet 2014.  
1798 Niet van toepassing op verzekeringen met forfaitair karakter. M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 

2016, 371; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in 

VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (ed.), Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 62; F. 

LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 55; D. WUYTS, “Artikel 

20 WLVO” in G. JOCQUÉ en B. WEYTS (ed.), Wet en duiding. Economisch recht. Deel III Verzekeringen 2013, Brussel, 

Larcier, 2013, 50; Y. THIERY, “Artikel 52 WLVO” in G. JOCQUÉ en B. WEYTS (eds.), Wet en duiding. Economisch 

recht. Deel III Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 78-80.  
1799 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, D, 3, d.  
1800 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 267 



399 

 

BW op grond waarvan overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
1801

 In art. 

76 Verzekeringswet 2014 heeft de wetgever echter dwingende
1802

 sancties verbonden aan de 

schending van de verplichting uit art. 75 Verzekeringswet 2014, waarmee wordt afgeweken 

van de gemeenrechtelijke sanctie van relatieve nietigheid bij schending van de goede trouw. 

Waneer de verzekerde deze wettelijke plicht niet naleeft kan de verzekeraar die daardoor een 

nadeel ondervindt, aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het 

door hem geleden nadeel. Indien de verzekerde deze plicht met bedrieglijk opzet niet is 

nagekomen, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. Op deze manier tracht de wetgever het 

moreel risico tegen te gaan. De verzekerde die namelijk volledige dekking geniet door de 

verzekeraar van een bepaald schadegeval, zou zich passief kunnen opstellen bij het zich 

voordoen van de schade, wetende dat de financiële gevolgen van het schadegeval kunnen 

doorschoven worden naar de verzekeraar. De sancties in art. 76 Verzekeringswet 2014 beogen 

deze passieve houding te vermijden en de verzekerde aan te zetten tot het nemen van 

schadebeperkende maatregelen.
1803

  

 

451. Anders dan het geval was vóór de Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt de 

verzekerde geen algemene schadevoorkomingsplicht opgelegd in art. 75 Verzekeringswet 

2014.
1804

 Dit wordt bevestigd in de voorbereidende werken van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst.
1805

  Het ontbreken van een algemene 

schadevoorkomingsplicht heeft echter niet tot gevolg dat de verzekerde geen concrete 

schadevoorkomingsmaatregelen kan opgelegd krijgen. In de eerste plaats kan de verzekeraar 

specifieke preventieverplichtingen opleggen in de verzekeringspolis.
1806

 Indien de verzekeraar 

aantoont dat de tekortkoming van de verzekerde aan deze specifieke verplichting in 

oorzakelijk verband staat met het schadegeval, kan deze zich op grond van art. 65 
                                                           
1801 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 267; G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van 

een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 2007), TBH 2007, 806; P. LALOUX, Traité des assurances 

terrestres en droit belge, Brussel, Bruylant, 1944, 131. De meerwaarde van art. 75 Verzekeringswet 2014 kan m.i. enkel 

bestaan in het niet opnemen van een algemene schadevoorkomingsplicht.  
1802 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 434; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 83.  
1803 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St.Kamer 1990-91, 1586/1, 28; 

G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten?”(noot onder Cass. 27 april 2007), 

TBH 2007, 806; D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 461.  
1804 Gent 16 juni 2004, TBH 2005, 869; H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de 

preventie- en reddingsplicht van de verzekerde in schadeverzekeringen”, TBH 1997, 672; J.-L. FAGNART, Droit privé des 

assurances terrestres. Principes généraux, in Traité pratique de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2011, 204; G. 

JOCQUÉ, De bescherming van de verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 55.  
1805 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St.Kamer 1990-91, 1586/1, 28. 
1806 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 435. 
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Verzekeringswet 2014 beroepen op het verval van dekking om zich aan zijn verplichtingen te 

ontdoen.
1807

 Zo blijkt uit de polisanalyse dat in verschillende polissen BA Architect “het niet 

uitvoeren van de nodige werfcontroles” gesanctioneerd wordt met een verval van recht.
1808

 

Aansluitend kan gewezen worden op de rechtsleer die meent dat de afwezigheid van het 

nemen van preventiemaatregelen kan leiden tot een zware fout.
1809

 De verzekeraar kan echter 

enkel de dekking weigeren van zware fouten die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 

polis zijn bepaald.
1810

 De tekortkoming aan concreet omschreven preventieverplichtingen 

kunnen in dit opzicht eventueel een zware fout uitmaken. De tekortkoming aan een algemene 

schadevoorkomingsverplichting zal m.i. echter niet voldoen aan deze voorwaarde. In 

verschillende van de onderzochte gezinspolissen werd zo bijvoorbeeld “schadegevallen 

veroorzaakt door gebouwen in verval wanneer de elementaire voorzorgsmaatregelen niet 

genomen werden om de schade te voorkomen” omschreven als een geval van grove 

schuld.
1811

 Op die manier trachten deze verzekeraars een schadevoorkomingsplicht te creëren 

met betrekking tot gebouwen in verval. De vraag rijst echter wat onder “elementaire 

voorzorgsmaatregelen om de schade te voorkomen” dient te worden begrepen. Het feit dat dit 

niet uitdrukkelijk wordt omschreven in de polis geeft m.i. aan dat niet voldaan is aan de 

voorwaarden van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014.
1812

 Tot slot kan ook de wetgever in de 

verplichting voorzien om specifieke schadevoorkomingsmaatregelen te nemen. Zo legt het 

Wetboek van Economisch Recht de producent de verplichting op om op de hoogte te blijven 

van de risico’s van zijn product en om desgevallend passende acties te ondernemen om 

risico’s te voorkomen.
1813

  

 

B. Enkel verplichting tot het nemen van “redelijke maatregelen” 

 

452. Art. 75 Verzekeringswet 2014 legt de verzekerde enkel op om alle redelijke maatregen 

te nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken en te voorkomen. Het betreft alle 

maatregelen die een normaal zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden zou 

                                                           
1807 D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 462.  
1808 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §1, B, 3, d.  
1809 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 270-271; H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, 

“Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie-en reddingsplicht van de verzekerde in schadeverzekeringen”, TBH 

1997, 672-673. 
1810 Zie art. 62, tweede lid Verzekeringswet 2014. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, A.  
1811 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §1, B, 3, b.  
1812 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, A. 
1813 Art. IX.8, § 2 Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, BS 29 maart 2013. Zie D. VERHOEVEN, 

“Maatregelen ter voorkoming en beperking van schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 475.  
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nemen, zonder dat uitzonderlijke middelen aangewend moeten worden.
1814

 Het behoort de 

feitenrechter toe op soevereine wijze te beoordelen of alle redelijke maatregelen genomen 

werden.
1815

 Deze zal daarbij rekening houden met de concrete omstandigheden. De 

verzekeraar kan in de polis verduidelijken wat onder redelijke maatregelen begrepen dient te 

worden, zondat dat hij daarbij de ratio legis van art. 75 Verzekeringswet 2014 mag 

ondergraven. De verzekerde contractueel verplichten tot het nemen van meer dan enkel 

redelijke schadebeperkende maatregelen lijkt mij in te gaan tegen de dwingende bescherming 

die art. 75 Verzekeringswet 2014 inhoudt. In één van de onderzochte polissen BA Architect 

wordt verduidelijkt dat de verzekeraar “alle hem ter beschikking staande middelen” dient aan 

te wenden.
1816

 Dit vormt een gedeeltelijke invulling van het begrip “redelijk maatregelen” die 

m.i. dient goedgekeurd te worden. Daarnaast wijst deze maatschappij er evenwel op dat de 

verzekeringnemer er dient op te letten “de beschadigde toestand niet te wijzigen in die mate 

dat het onmogelijk zou worden om de oorzaken op te sporen en de omvang van de schade te 

bepalen”. De wetgever legt de verzekerde evenwel enkel op om alle redelijke maatregelen te 

nemen. Wanneer wordt vastgesteld dat elk normaal zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde 

omstandigheden deze maatregelen ook zou nemen, heeft de verzekerde zijn verplichting 

vervuld. Het feit dat deze redelijke maatregelen de beschadigde toestand hebben gewijzigd in 

de mate dat het onmogelijk wordt de oorzaken op te sporen of de omvang van de schade te 

bepalen, doet hier dan geen afbreuk aan. Het is wel mogelijk dat deze situatie de beoordeling 

van de redelijkheid van de maatregelen beïnvloedt. Mogelijks zou niet elk normaal, 

zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, maatregelen hebben genomen die 

deze situatie tot gevolg hebben. Zoals gezegd, is het aan de rechter om dit te beoordelen. 

Naast de invulling van het redelijkheidsvereiste wordt in dezelfde geanalyseerde polis 

de schadebeperkingsplicht enkel opgelegd in geval van “hoogdringendheid”. Gezien het 

openbare orde-karakter van art. 75 Verzekeringswet 2014 kan er geen voorwaarde toegevoegd 

worden aan de werking van de schadebeperkingsplicht. Nochtans zou deze voorwaarde van 

hoogdringendheid wel voor een betere afstemming zorgen tussen art. 75 en 106 

Verzekeringswet 2014. De reddingskosten worden namelijk enkel gedragen door de 

verzekeraar wanneer ze voortvloeien uit dringende maatregelen.
1817

 

 

                                                           
1814 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 80. 
1815 Zie D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter voorkoming en beperking van schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 473. 
1816 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, D, 3, d.  
1817 Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 2.  
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C. Dwingendrechtelijke sanctie in de wet 

 

453. De wetgever heeft uitdrukkelijk in een sanctie voorzien bij schending van de 

schadebeperkingsplicht. Deze sanctie dient de verzekerde aan te zetten zijn plicht na te leven. 

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de verzekerde al dan niet handelde met 

bedrieglijk opzet. Indien er geen bedrieglijk opzet bij de verzekerde kan aangetoond worden, 

zal de verzekeraar de door hem geleverde prestatie enkel kunnen verminderen ten belope van 

het door hem geleden nadeel.
1818

 Dit houdt in dat de verzekeraar zal moeten aantonen dat hij 

door het feit dat de verzekerde geen schadebeperkende maatregelen heeft genomen een nadeel 

heeft ondervonden en dat hij de exacte omvang ervan zal moeten bewijzen.
1819

 Wanneer de 

verzekeraar aantoont dat de verzekerde bedrieglijk opzet kan worden verweten, zal hij de 

dekking van het schadegeval kunnen weigeren.
1820

 Dit houdt in dat hij zal moeten bewijzen 

dat de verzekerde te kwader trouw heeft gehandeld met de bedoeling hem te bedriegen of te 

misleiden.
1821

 

Deze sancties zijn van dwingend recht.
1822

 Hieruit volgt in de eerste plaats dat ook 

wanneer de verzekeraar deze sancties niet uitdrukkelijk heeft opgenomen in de polis, deze 

toch van toepassing zullen zijn. Uit de polisanalyse is dit gevolg erg belangrijk gebleken. In 

de meerderheid van de onderzochte polissen wordt namelijk enkel melding gemaakt van de 

schadebeperkingsplicht zonder hieraan een specifieke sanctie te hechten.
1823

 Er dient wel op 

gewezen te worden dat deze werkwijze de preventieve werking van deze sancties niet 

bevordert. Indien de verzekerde niet wordt geïnformeerd over de wijze waarop de 

tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht kan worden gesanctioneerd, kan deze sanctie de 

verzekerde er ook niet toe aanzetten om de verplichting na te leven.
1824

 Uit de enquête is 

bovendien gebleken dat de kennis van de sancties die gehecht worden aan het niet nakomen 

van de schadebeperkingsplicht erg beperkt is bij de verzekeringnemers van de WAM-

verzekering.
1825

  

Het dwingend karakter van art. 76 Verzekeringswet 2014 heeft ook tot gevolg dat 

verzekeraar in de polis geen andere sancties kan bedingen. De niet-naleving van de 

                                                           
1818 Art. 76, §1 Verzekeringswet 2014.  
1819 D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 481.  
1820 Art. 76, §2 Verzekeringswet 2014.  
1821 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 507.  
1822 Art. 56 Verzekeringswet 2014; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 434; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 83.  
1823 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, D, 3.  
1824 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
1825 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, J.  
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schadebeperkingsplicht kan in de polis dus niet gesanctioneerd worden met een verval van 

recht, behoudens bij bedrieglijk opzet.
1826

 Nochtans wordt in meerdere van de onderzochte 

polissen voorzien in een sanctie voor de tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht die niet 

volledig overeenkomt met hetgeen bepaald in art. 76 Verzekeringswet 2014. Vooral de 

vereiste van het bedrieglijk opzet om de vervalsanctie te kunnen toepassen is hierbij van 

belang. De opvallendste afwijking van de sanctieregeling van art. 76 Verzekeringswet 2014 

werd teruggevonden in een polis BA Beroepsleven waarin wordt gesteld dat de niet-naleving 

van de schadebeperkingsplicht met bedrieglijk opzet ook gesanctioneerd kan worden met de 

opzeg van de polis door de verzekeraar. Bovendien zou deze opzegging van kracht zijn vanaf 

de betekening ervan.
1827

 Dergelijk beding schendt het dwingend karakter van art. 76 

Verzekeringswet 2014. De polis dient bovendien steeds opgezegd worden overeenkomstig art. 

84 Verzekeringswet 2014. Het dwingend karakter van art. 76 en 84 Verzekeringswet 2014 

leidt ertoe dat zulke clausule gesanctioneerd kan worden met de relatieve nietigheid. 

Aangezien de sanctie van de nietigheid niet verder hoeft te gaan dan nodig om de ongewenste 

toestand te verhelpen
1828

 zal enkel het deel van het beding dat de bedrieglijke niet-naleving 

van de schadebeperkingsplicht sanctioneert met de opzegging van de overeenkomst, 

vernietigd moeten worden. De verzekeraar zal nog steeds de sanctie uit art. 76, lid 2 

Verzekeringswet 2014 kunnen toepassen.  

 

D. Bewijslast verzekeraar  

 

454. Het feit dat de verzekeraar de tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht zal moeten 

aantonen opdat hij de sancties beschreven in art. 76 Verzekeringswet 2014 kan toepassen
1829

, 

houdt een bijkomend beschermingselement in voor de verzekerde.  

 

E. Bijkomend motief: dekking van de reddingskosten  

 

455. Naast de sancties bepaald in art. 76 Verzekeringswet 2014, heeft de wetgever een 

bijkomende stimulans voor de verzekerde uitgewerkt om de schadebeperkingsplicht na te 

                                                           
1826 P. COLLE, “Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving”, RW 1995-96, 1365; Zie D. VERHOEVEN, 

“Maatregelen ter voorkoming en beperking van schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 478; D. WUYTS, “Melding van het schadegeval” in T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 481.  
1827 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, D, 3, c.  
1828 Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
1829 Art. 1315, lid 2 BW; Pol. Brussel 23 mei 2001, TBH 2002, 232;, L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 436.  



404 

 

leven. De verplichting van art. 75 Verzekeringswet 2014 dient namelijk samen gelezen te 

worden met hetgeen bepaald is in art. 106 Verzekeringswet 2014. De kosten die gepaard gaan 

met het nemen van deze maatregelen zullen namelijk, onder de voorwaarden bepaald in art. 

106 Verzekeringswet 2014, gedragen worden door de verzekeraar.
1830

  

 

§ 3. Knelpunten 

 

A. Algemene schadevoorkomingsplichtsplicht bedingen in overeenkomst of van 

rechtswege op grond van goede trouw?  

 

456. De vraag rijst evenwel of de verzekeraar vrij is om de verzekerde toch contractueel 

een algemene schadevoorkomingsplicht op te leggen. Het opleggen aan de verzekerde van de 

verplichting om alle nuttige maatregelen te nemen met het oog op het vermijden van het 

schadegeval, zou volgens bepaalde auteurs de rechtszekerheid en het evenwicht in de relatie 

tussen verzekeraar en verzekerde verstoren.
1831

 Dit zou in hoofde van de verzekerde namelijk 

een soort onderhoudscontract impliceren.
1832

 Toch werd in één van de onderzochte polissen 

BA Beroepsleven een clausule aangetroffen waarin de verzekeraar een algemene 

schadevoorkomingsplicht oplegt aan de verzekerde.
1833

 Deze verzekeraar behoudt zich 

namelijk het recht voor om de voorziene schadeloosstelling te verminderen of terug te 

vorderen ten belope van het door hem geleden nadeel indien de verzekerde niet alle redelijke 

en noodzakelijke maatregelen treft om elk schadegeval te voorkomen. Of de beperking in art. 

75 Verzekeringswet 2014 tot het opleggen van een schadebeperkingsplicht de onmogelijkheid 

inhoudt voor de verzekeraar om een schadevoorkomingsplicht te bedingen, is onzeker. Uit het 

feit dat (oud) art. 17, lid 1 Verzekeringswet 1874 ook een schadevoorkomingsplicht oplegde 

aan de verzekeraar en deze plicht werd weggelaten in art. 20 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst en later in art. 75 Verzekeringswet 2014 kan m.i. de wil van 

de wetgever worden afgeleid om zulke plicht niet meer op te leggen aan de verzekerde. Zulk 

beding schendt m.i. evenwel de dwingende aard van art. 65 en 62, lid 2 Verzekeringswet 

2014. Het nemen van alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om elk schadegeval te 

                                                           
1830 Voor een bespreking van deze beschermingsregeling en de eventuele knelpunten met het oog op de bescherming van de 

verzekerde, wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 2.  
1831 F. PONET, R. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst, Kluwer, Rechtswetenschappen België, 

1993, 103. 
1832 H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, 674. 
1833 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, D, 3, c.  
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voorkomen vormt namelijk een contractuele verplichting, gezien de wetgever deze niet 

oplegt. De mogelijkheid van de verzekeraar om bij tekortkoming zijn prestatie te verminderen 

of terug te vorderen ten belopen van het gelden nadeel komt neer op een gedeeltelijk verval 

van recht. Zulk beding dient m.i. dus te voldoen aan de voorwaarden van art. 65 

Verzekeringswet 2014. Op grond van deze bepaling dient de contractuele verplichting die 

gesanctioneerd wordt met het verval van recht, ‘op bepaalde wijze’ geformuleerd worden in 

de verzekeringsovereenkomst.
1834

 In de parlementaire voorbereiding wordt hierbij overwogen 

dat de verzekeringnemer moet weten waaraan hij zich te houden heeft. Algemene 

formuleringen die voor allerlei uitlegging vatbaar zijn, worden dus uitgesloten”.
1835

 Daarnaast 

moet dit beding m.i. ook beperkend geformuleerd worden overeenkomstig art. 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014.
1836

 Lichte tekortkomingen kunnen m.i. namelijk niet gesanctioneerd 

worden met een verval van recht.
1837

 Het beding dat de verplichting oplegt tot “het nemen van 

alle redelijke en noodzakelijk maatregelen om het schadegeval te voorkomen” voldoet m.i. 

niet aan deze voorwaarden. Gezien de dwingende aard van art. 65 en 62, lid 2 

Verzekeringswet 2014, zou zulk beding dus gesanctioneerd kunnen worden met de relatieve 

nietigheid.  

Volgens bepaalde rechtsleer hoeft de verzekeraar zelfs geen contractueel beding te 

stipuleren, maar rust er reeds een algemene schadevoorkomingsplicht op de verzekerde 

losstaand van enig specifiek polisbeding of wetsbepaling.
1838

 Deze verplichting zou 

voortvloeien uit het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten.
1839

 

Hoewel uit art. 75 Verzekeringswet 2014 en de wetsgeschiedenis van deze bepaling duidelijk 

blijkt dat de wetgever zulke plicht niet heeft willen opleggen aan de verzekerde, lijkt het 

huidig wetgevend kader geen elementen te bevatten om dit standpunt te weerleggen. Deze 

visie ondermijnt evenwel duidelijk de bescherming van de verzekerde.  

 

                                                           
1834 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §2, A.  
1835 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586, 22. 
1836 V. CALLEWAERT, “L’exigence de détermination des clauses de déchéance”, RGAR 2010, nr. 14.626; G. HEIRMAN, 

“Verval van recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 522.  
1837 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, A en Onderafdeling 3, §3, C.  
1838 J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres. Principes généraux. Traité pratique de droit commercial, 

Waterloo, Kluwer, 2011, 204-205. 
1839 F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS 

(eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 41. 
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B. Onzekerheid omtrent definiëring begrip ‘schadegeval’ in de zin van art. 75 

Verzekeringswet 2014 

 

457. Aangezien er wel een algemene verplichting bestaat om schadebeperkende 

maatregelen te nemen maar niet om schadevoorkomende maatregelen te nemen, is het 

vaststellen van het juiste ogenblik van het schadegeval van belang.  

 Bij aansprakelijkheidsverzekeringen krijgt het schadegeval pas vorm na verloop van 

een proces van verschillende fasen die zich kunnen voordoen over een langdurig tijdsverloop. 

Men onderscheidt het schadeverwekkende feit, het voorvallen van de schade, de kennis van 

de schade, de eerste vordering van het slachtoffer, de eventuele instelling van een 

rechtsvordering en de beslissing die de verzekerde veroordeelt.
1840

 De vraag rijst welk van 

deze momenten bepalend is voor de definiëring van het schadegeval. De Verzekeringswet 

2014 heeft het begrip “schadegeval” niet gedefinieerd.
1841

 De contractspartijen kunnen het 

begrip “schadegeval” dus zelf definiëren in de polis, zonder dat ze daarbij de dwingende 

bepalingen van de Verzekeringswet 2014 mogen schenden.
1842

 De meerderheid van de 

rechtsleer aanvaardt dat aan het begrip ‘schadegeval’ in een aansprakelijkheidsverzekering 

niet één betekenis toekomt, zodat de verschillende rechtsgevolgen die voortvloeien uit het 

schadegeval niet allen gehecht zijn aan éénzelfde fase in het schadeproces.
1843

  

Met betrekking tot het begrip schadegeval in de zin van art. 106 Verzekeringswet 

2014
1844

 wordt verdedigd dat het risico zich verwezenlijkt vanaf het voorvallen van de 

schadeverwekkende gebeurtenis.
1845

 Vanaf dat ogenblik kunnen enkel nog 

schadebeperkingsmaatregelen worden genomen. Deze opvatting sluit ook aan bij de memorie 

                                                           
1840 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 527; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 543. 
1841 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 378; B. 

DUBUISSON, “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 2015, nr. 15.195.  
1842 B. DUBUISSON, “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Hubert Claassens, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 122. 
1843 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 319; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 527-530; R.O. DALCQ, 

“Les assurances de responsabilité. Questions générales” in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), Le loi du 25 juin 1992 sur 

le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 190-191. 
1844 En dus ook in de zin van art. 75 Verzekeringswet 2014.  De bepaling van het ogenblik van het schadegeval is voor de 

regeling inzake de reddingskosten enkel van belang voor de toepassing van de voorwaarde ‘bij nakend gevaar’. Zowel de 

kosten van maatregelen genomen op eigen initiatief van de verzekerde voor als na het schadegeval zullen namelijk vergoed 

worden onder de voorwaarden van art. 106 Verzekeringswet 2014.  
1845 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 319, G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” 

(noot onder Cass. 20 april 2007), TBH 2007, 808; L. MAHAUX, “Réflections sur le principe de précaution et le droit des 

assurances”, RGDA 2003, 278; G. VERMINNEN, “Obligations de prévention et de sauvetage et prise en charge des frais par 

l’assurance (article 17 de la loi du 11 juin 1874)”, RGAR 1977, nr. 9.743; G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming 

van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 2007), TBH 2007, 808. 
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van toelichting die verduidelijkt dat de wetgever de kosten die de verzekerde heeft gemaakt 

om de schade te voorkomen voordat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, vergoedbaar heeft 

willen stellen.
1846

 Volgens een andere opvatting doet een schadegeval in 

aansprakelijkheidsverzekeringen zich pas voor zodra de benadeelde zijn 

aansprakelijkheidsvordering instelt.
1847

 Deze interpretatie heeft tot gevolg dat de verzekerde 

geen schadebeperkingsmaatregelen hoeft te nemen voordat de benadeelde zijn 

aansprakelijkheidseis heeft ingesteld. Volgens C. Van Schoubroeck zou het begrip 

‘schadegeval’ interpreteren als ‘het voorvallen van de schade’ of het ogenblik van de 

aansprakelijkheidsstelling
1848

 ieder nut wegnemen aan de verplichting van de verzekerde om 

maatregelen te nemen die het vergroten van de schade moeten vermijden.
1849

 Deze zienswijze 

dient m.i. bevestigd te worden. De bedoeling van de wetgever was namelijk vermijden dat de 

verzekerde passief zou blijven bij het zich realiseren van het schadegeval, rekening houdend 

met het feit dat hij toch verzekerd was. Indien men echter stelt dat de schadebeperkingsplicht 

slechts ingaat vanaf het ogenblik dat de benadeelde zijn vordering heeft ingesteld, zou de 

verzekerde passief kunnen blijven tussen het schadeverwekkende feit en de 

aansprakelijkheidseis van de benadeelde. Op het ogenblik dat de benadeelde zijn 

aansprakelijkheidseis instelt zal vaak de kans om schadebeperkende maatregelen te nemen 

verkeken zijn. Volgens meerdere auteurs wordt deze visie bevestigd door het cassatiearrest 

van 20 april 2007
1850

, waar de vergoeding van de reddingskosten werd aanvaard voor 

maatregelen die werden genomen na het ongeval en voor enige aansprakelijkheidsvordering 

werd ingesteld.
1851

 Nochtans zal de verzekeraar overeenkomstig en onder de voorwaarden van 

art. 106 Verzekeringswet 2014 ook instaan voor de kosten van 

schadevoorkomingsmaatregelen voor zover er sprake was van een ‘nakend gevaar’. Uit 

betreffend arrest kan dus m.i. niet afgeleid worden dat het Hof van Cassatie het begrip 

“schadegeval” in de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014 heeft uitgelegd.  

 

                                                           
1846 Wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 48-49.  
1847 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 20; J.-L. 

FAGNART, “L’étendue de la garantie” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. Jeune 

Barr. Bruxelles, 1995, 42.  
1848 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 20-21.  
1849 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 319. 
1850 Cass. 20 april 2007, TBH 2007, 803, noot G. JOCQUÉ.  
1851 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 319; G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” 

(noot onder Cass. 20 april 2007), TBH 2007, 808.  
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§ 4. Besluit  

 

458. Door het uitdrukkelijk opleggen van een schadebeperkingsplicht aan de verzekerde 

heeft de verzekeringswetgever zelf een preventie-instrument voorzien. Door het ontbreken 

van een wettelijke definitie van het begrip “schadegeval” in de zin van art. 75 

Verzekeringswet 2014, heeft de wetgever evenwel ruimte gelaten om deze preventieve functie 

deels te ondergraven. Wanneer men namelijk het ‘schadegeval’ in de zin van deze bepaling 

uitlegt als ‘het moment waarop de benadeelde een aansprakelijkheidseis instelt’, zal slechts 

vanaf dat ogenblik een schadebeperkingsplicht op de verzekerde rusten. Dit heeft als gevolg 

dat de verzekerde niet verplicht wordt preventieve maatregelen te nemen vanaf het 

schadeverwekkende feit en zo de schade mogelijks groter wordt. Om te vermijden dat de 

preventieve functie van deze verplichting ondergraven wordt, zou de wetgever een goed aan 

doen om een vertrekpunt van deze plicht uitdrukkelijk vast te leggen in de wet.  

Naast de preventieve functie van deze bepaling, houden art. 75 en 76 Verzekeringswet 

2014 ook een dwingende bescherming in ten voordele van de verzekerde. Zo wordt de 

verzekerde enkel verplicht tot het nemen van redelijke maatregelen en kunnen enkel de 

sancties bepaald in art. 76 Verzekeringswet 2014 opgelegd worden. De wettelijke 

schadebeperkingsplicht wordt evenwel niet beperkt tot dringende maatregelen, hetgeen 

nochtans beter zou overeenstemmen met de regeling in art. 106 Verzekeringswet 2014.  

Verder is ook niet geheel duidelijk hoever deze bescherming reikt. Door niet 

uitdrukkelijk te stellen dat op de verzekerde geen schadevoorkomingsplicht rust, is het 

onzeker of dergelijke plicht nog op de verzekerde kan gelegd worden op grond van het 

gemeen recht. Het hoeft evenwel geen betoog dat een positief antwoord op deze vraag de 

bescherming van de verzekerde ondermijnt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt nochtans duidelijk 

de wil van de wetgever om enkel een schadebeperkingsplicht op te leggen aan de verzekerde 

en geen schadevoorkomingsplicht. Om te vermijden dat de verzekerde een algemene 

schadevoorkomingsplicht zou worden opgelegd op grond van het gemeen recht, zou de 

verzekeringswetgever dit beter uitdrukkelijk weerleggen in art. 75 Verzekeringswet 2014.  

 

Onderafdeling 5.  Verhaalsrecht van de verzekeraar  

 

§ 1. Inleiding  
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459. De verzekeraar moet, overeenkomstig art. 151 Verzekeringswet 2014, de benadeelde 

in bepaalde gevallen verplicht vergoeden, terwijl hij volgens de wet of de overeenkomst ten 

aanzien van de verzekerde de schadeloosstelling had kunnen weigeren of verminderen. Het is 

in het licht van deze verplichting dat het verhaalsrecht in het leven werd geroepen. Wanneer 

dus tegen de benadeelde geen beroep kan worden gedaan op excepties, nietigheid of verval 

van recht en de verzekeraar de benadeelde heeft moeten vergoeden, zal deze mogelijkerwijze 

beschikken over een verhaalsrecht op de verzekeringnemer of de verzekerde. Deze 

mogelijkheid tot verhaal wordt in de doctrine beschouwd als het tegengewicht voor de niet-

tegenwerpelijkheid van excepties, vrijstellingen, nietigheden en het verval van recht waarmee 

de aansprakelijkheidsverzekeraar bij de rechtstreekse vordering van de benadeelde in de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen kan geconfronteerd worden.
1852

  

Dit verhaalsrecht wordt geregeld in art. 152 Verzekeringswet 2014. Op grond van deze 

bepaling kan de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de 

verzekeringsovereenkomst de prestatie had kunnen weigeren of verminderen, een recht van 

verhaal voorbehouden tegen de verzekeringsnemer, en indien daartoe grond bestaat, tegen de 

verzekerde die niet de verzekeringnemer is, ten belope van het persoonlijk aandeel in de 

aansprakelijkheid van de verzekerde. Verder dient de verzekeraar nog steeds, op straffe van 

verval van zijn verhaalsrecht, de verzekeringnemer of verzekerde in kennis te stellen van zijn 

voornemen om het verhaalsrecht uit te oefenen van zodra hij op de hoogte is van de feiten 

waarop zijn besluit gegrond is. Tot slot wordt aan de Koning de mogelijkheid gegeven om het 

verhaalsrecht te beperken.
1853

  

 

460. Enkel de aansprakelijkheidsverzekeraar beschikt over de mogelijkheid om een 

verhaalsrecht tegen zijn eigen verzekeringsnemer of verzekerde voor te behouden. Dit recht 

komt dus bijvoorbeeld niet toe aan de zaakschadeverzekeraar.
1854

 Verder moet het 

contractueel verhaalsrecht op grond van art. 152 Verzekeringswet 2014 ook onderscheiden 

worden van het subrogatoir verhaal op grond van art. 95 Verzekeringswet 2014.
1855

 Op grond 

van art. 95, eerste lid Verzekeringswet 2014, treedt de schadeverzekeraar die vergoed heeft, 

van rechtswege en ten belope van het uitgekeerde bedrag, in de rechten en rechtsvorderingen 

                                                           
1852 M. HOUBEN, “L’action récursoire de l’assureur dans les assurances de responsabilité”, Formation permanente CUP 

1997, 87; B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récusoire” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre. Dix années d’application, Brussel, Bruylant, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2003, 177; D. WUYTS, 

“Verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar tegen (de ouders) van de minderjarige dief” (noot onder Cass. 7 juni 2012), NjW 

2012, 643.  
1853 Art. 152, derde lid Verzekeringswet 2014.  
1854 Cass. 29 april 2011, Pas. 2011, 1205.  
1855 Cass. 11 januari 2010, RW 2012-13, 772; Cass. 4 juni 2012, TGR 2013, 127.   
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van de verzekerde of begunstigde tegen de aansprakelijke derde. De verzekerde is evenwel 

geen aansprakelijke derde in de zin van deze bepaling.
1856

 Zo kan de 

aansprakelijkheidsverzekeraar die een verhaalsrecht wil instellen tegen zijn eigen verzekerde, 

dit niet doen op grond van de subrogatie in de rechten van de benadeelde die hij vergoed 

heeft.
1857

 Tot slot kan de vordering tot restitutie van de aansprakelijkheidsverzekeraar op 

grond van de nietigheid van de overeenkomst, niet gelijkgesteld worden met de 

verhaalsvordering op grond van art. 152 Verzekeringswet 2014.
1858

  

 

461. Opdat de verzekeraar dit verhaalsrecht zal mogen uitoefenen, zal hij wel het bewijs 

moeten leveren van een aantal voorwaarden die werden ingevoerd ter bescherming van de 

verzekerde. In wat volgt zullen deze verschillende beschermingselementen besproken worden. 

Tot slot zal ook de aandacht gevestigd worden op een aantal kenlpunten die de bescherming 

van de verzekerde zouden kunnen ondermijnen.  

 

§ 2. Beschermingselementen  

 

A. Enkel verhaal mogelijk wanneer de verzekeraar de verzekeringsprestatie had kunnen 

weigeren of verminderen 

 

462. Vooreerst zal de verzekeraar enkel over een verhaalrecht beschikken voor zover hij 

zijn prestatie ten aanzien van de verzekeringsnemer of verzekerde, op contractuele of 

wettelijke gronden had kunnen weigeren of verminderen. Enkel omwille van het feit dat de 

benadeelde beschermd wordt door de regeling van art. 151 Verzekeringswet 2014
1859

, heeft 

hij dekking moeten bieden. Het feit dat de verzekeraar dekking heeft moeten bieden aan de 

benadeelde wordt gecompenseerd door een verhaalsrecht.
1860

 Art. 151 dient dus steeds samen 

gelezen te worden met art. 152 Verzekeringswet 2014. In één van de onderzochte 

                                                           
1856 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 158.  
1857 B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récusoire” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. 

Dix années d’application, Brussel, Bruylant, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2003, 179. Contra : Cass. 24 februari 

2017, TBO 2017, 500 : « Een verzekerde is een derde wanneer de verzekeraar hem geen dekking verleent voor het 

schadegeval. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een verzekerde zijn hoedanigheid van verzekerde behoudt ingeval de 

verzekeraar dekking verleent aan een andere verzekerde en de verzekeraar in voorkomend geval geen subrogatoir verhaal 

tegen hem kan uitoefenen, faalt naar recht. » 
1858 Cass. 4 mei 2007, Arr.Cass. 2007, 945, Pas. 2007, 838, RW 2009-10, 1468, TBH 2007, 817 noot G. JOCQUÉ. 
1859 Zie hieromtrent uitgebreid: C. HENSKENS, “(Niet-)tegenwerpelijke excepties aan de benadeelde” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Interesentia 2016, 758-770. 
1860 B. DUBUISSON, “’L’action directe et l’action récusoire”, in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre: 

dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 178; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Gent, Larcier, 2011, 525.  
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beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolissen wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar deze 

link tussen het verhaalsrecht en de beschermingsregeling van art. 151 Verzekeringswet 

2014.
1861

 Voorbeelden van een wettelijke grondslag om zijn prestatie te weigeren of te 

verminderen zijn de schending van de mededelingsplicht
1862

, de schorsing van dekking 

wegens het niet betalen van de premie
1863

 en opzet
1864

. Het verval van recht wegens een 

contractuele tekortkoming, zoals bij een grove fout, vormt een voorbeeld van een contractuele 

grondslag om de prestatie te weigeren of te verminderen.
1865

 De verzekeraar zal dus eerst het 

bewijs moeten leveren van deze grondslag alvorens hij de vergoeding die hij aan de 

benadeelde heeft betaald, kan terugvorderen van de verzekeringsnemer of de verzekerde. 

Hiervoor moet voldaan zijn aan alle specifieke voorwaarden van de weigerings- of 

verminderingsgrond. Zo zal bijvoorbeeld het verhaalrecht wegens een grove fout van de 

verzekerde enkele kunnen worden uitgeoefend wanneer de verzekeraar het oorzakelijk 

verband aantoont tussen de grove fout en het schadegeval.
1866

 Verder zal het verhaalrecht van 

de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar tegen de ouders wegens de opzettelijke fout van hun 

minderjarig kind niet mogelijk zijn, gezien het persoonlijk karakter van het opzet.
1867

  

 

B. Contractueel voorbehoud vereist  

 

463. Voorts kan het verhaalsrecht enkel worden uitgeoefend wanneer de verzekeraar dit 

contractueel heeft voorbehouden.
1868

 De wet bepaalt dat de verzekeraar een recht van verhaal 

kan voorbehouden. Dit betekent dat de wet dit recht niet automatisch toekent en dat de 

verzekeraar ook niet verplicht is dit verhaalsrecht op te nemen in de polis. Hij zal wel actief 

                                                           
1861 Zie Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3, d.   
1862 Art. 58 Verzekeringswet 2014. 
1863 Art. 68 Verzekeringswet 2014. 
1864 Art. 62, eerste lid Verzekeringswet 2014.  
1865 Pol. Charleroi 7 september 1999, Verkeersrecht 2000, 93. Zie ook voorbeelden in H. DE RODE “Laction récursoire de la 

répétition de l’indu” in Questions de droit des assurences, Luik, Luik, JB de Liège, 1996, 389-441; B. DUBUISSON, “A 

propos de la nature et du régime juridique de l’action récursoire de l’assureur R.C. Auto”, RGAR 1988, nr. 11.360. 
1866 Cass. 18 oktober 1968, RW 1968-69, 887; Cass. 12 oktober 2007, TBH 2008, 767; Luik 13 november 1990, RGAR 1995, 

12510; Antwerpen 6 mei 1992, De Verz. 1994, 416; Bergen 28 mei 1993, RGAR 1994, 12384; Gent 23 mei 2003, De Verz. 

2004, 297; Bergen 10 september 2009, De Verz. 2010, 415; Luik 6 december 2011, JLMB 2013, 1784; Pol. Brugge, 11 

januari 2000, TAVW 2002, 333, noot N. BOLLEN; Kh. Brussel, 16 juni 2003, TBH 2003, 883; Pol. Turnhout 4 november 

2003, RW 2005-06, 832.  
1867 B. DUBUISSON, “La faute intentionelle du mineur dans les assurances R.C. familiale. Commentaire d’un arrêt de la 

Cour d’appel de Liège”, JDJ 2002, 22.  
1868 Pol. Antwerpen 13 november 1997, RW 1998-99, 1426, noot G. SCHOORENS; B. DUBUISSON, “L’action directe et 

l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assureance terrestre. 

Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 182 (Deze auteur maakt wel een uitzondering voor de opzettelijke fout. In 

dit geval heeft de verzekeraar volgens hem steeds een verhaalsrecht ongeacht of hij dit voorzien heeft in een 

contractsbeding.); P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 220. Contra: M. HOUBEN, “L’action récursoire dans les 

assurances de responsabilité”, Formation permanente CUP 1997, 93. Deze verplichting geldt niet voor de WAM- 

verzekeraar. 
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het verhaalrecht moeten bedingen in de overeenkomst, wil hij er zich op kunnen beroepen. De 

gevorderde terugbetaling door de verzekeraar is dan ook gegrond op de contractuele 

verbintenis van de verzekeringnemer, die heeft ingestemd met een overeenkomst die in dit 

recht van verhaal voorziet.
1869

 In de regel wordt aangenomen dat de contractuele aard van het 

verhaal tot gevolg heeft dat zij niet ingesteld kan worden tegen de personen die 

burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de verzekeringnemer of de verzekerde.
1870

 Deze zijn 

immers vreemd aan het verzekeringscontract tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. 

Indien de burgerrechtelijk aansprakelijke toevallig ook verzekeringnemer is, kan dit wel.
1871

 

De wetgever zegt echter niets over de wijze waarop dit contractueel voorbehoud moet 

geformuleerd worden. Met het oog op het correct informeren van de verzekeringnemer, moet 

de voorkeur gegeven worden aan het gedetailleerd opsommen van de gevallen waarbij een 

verhaalsvordering mogelijk is.
1872

 Uit mijn polisanalyse is gebleken dat verzekeraars vaak 

slechts in een beperkt verhaalsrecht voorzien in specifieke gevallen. Een veel voorkomend 

bedongen verhaalsrecht betreft het regres in geval de verzekeraar dekking heeft moeten 

bieden voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen of zware fouten.
1873

 Indien de 

verzekeraar daarnaast niet uitdrukkelijk andere verhaalsgronden stipuleert zal de verzekeraar, 

ten gevolge van het contractuele karakter van het verhaalsrecht, enkel in deze gevallen over 

een verhaalsrecht beschikken. Slechts in een minderheid van de onderzochte polissen wordt 

daarnaast nog een algemeen verhaalsbeding bedongen in de algemene voorwaarden voor alle 

gevallen waarin de verzekeraar zijn prestatie had kunnen weigeren of verminderen op grond 

van de wet of het contract.
1874

 Mogelijks nemen de overige verzekeraars zulk algemeen 

beding nog wel op in de bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden werden niet 

mee betrokken in de polisanalyse . Zulk algemeen verhaalsbeding stelt de verzekeraar wel 

veilig om in zo veel mogelijk gevallen als mogelijk te beschikken over een regresrecht. Toch 

zou het m.i. aanbevolen zijn om elke specifieke verhaalsgrond te vermelden in de polis.  

 

464. Het contractuele karakter van het verhaalsrecht maakt dat de verzekeraar de 

aanvaarding van de polisvoorwaarden met inbegrip van het recht van verhaal, moet bewijzen, 
                                                           
1869 Cass. 6 maart 2003, Arr.Cass. 2003, 584, JLMB 2004, 1216 noot J. TINANT, Pas. 2003, 487, RGAR 2004, nr. 13.814, 

T.Verz. 2004, 41, Verkeersrecht 2003, 223; Cass. 2 september 2005, Arr. Cass. 2005, 1540, JLMB 2007, 420, Pas. 2005, 

1541, concl. P. DE KOSTER, RW 2007-08, 1113 noot, VAV 2006, 526. 
1870 Brussel 15 december 1992, Pas. 1992, 132; Luik 6 februari 1996, JT 1996, 524, noot B. DUBUISSON; Pol. Turnhout 7 

december 1999, RW 2000-01, 782; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel; Larcier, 2016, 571. 
1871 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 221. 
1872 B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récusoire”, in X., La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2003, 183. 
1873 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3.  
1874 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3. 
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wil hij zich hierop kunnen beroepen.
1875

 Rekening houdend met het feit dat 

verzekeringsovereenkomsten meestal toetredingscontracaten zijn, zal de verzekeringnemer 

slechts gebonden zijn door de algemene voorwaarden wanneer hij voorafgaand aan de 

contractsluiting kennis heeft genomen van de hierin opgenomen bepalingen, of daartoe 

redelijkerwijze de kans had en hij met deze bepalingen heeft ingestemd.
1876

  

In de eerste plaats moet de verzekeraar de algemene voorwaarden dus meedelen vóór 

of uiterlijk bij de contractsluiting.
1877

 De verzekeringnemer dient de redelijke mogelijkheid te 

krijgen tot werkelijke kennisname van de algemene voorwaarden. In de praktijk blijkt dat bij 

het aangaan van de verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden niet steeds 

persoonlijk overhandigd worden aan de verzekeringnemer. Soms zullen deze hem opgestuurd 

worden via de post of zal de verzekeraar naar de website verwijzen om ze daar te 

consulteren.
1878

 Uit mijn enquête is gebleken dat 54,2% van de verzekeringsnemers van een 

BA Auto menen de algemene voorwaarden persoonlijk ontvangen te hebben. 28,6% van de 

respondenten geeft aan de algemene voorwaarden per post ontvingen. 8,8% zou ze per e-mail 

ontvangen hebben en 3% werd verwezen naar de website. Het komt echter ook voor dat er 

hellemaal niets gezegd wordt over de algemene voorwaarden bij het afsluiten van de polis. Uit 

de enquête blijkt dit slechts om 1,6% van de respondenten te gaan.
1879

 Wanneer de algemene 

voorwaarden worden ontvangen door de verzekeringnemer per post of per e-mail vóór of 

uiterlijk bij de contractsluiting, is voldaan aan de kennisnamevoorwaarde. Wanneer in de 

bijzondere voorwaarden wordt vermeld dat de verzekeringnemer de algemene voorwaarden 

elders kan consulteren, bijvoorbeeld op de website van de verzekeringsmaatschappij, of 

hierom kan verzoeken, is er in principe niet voldaan aan de vereiste van redelijke 

                                                           
1875 Rb. Dendermonde 16 juni 2005, T.Verz. 2006, 79; Pol. Turnhout 2 december 2003, RW 2005-06, 1190; Pol. Brugge 11 

janauri 2006, T.Verz. 2007, 83; G. JOCQUÉ, “Excepties, nietigheid en verval van recht in de aansprakelijkheidsverzekering” 

in P. LECOCQ en C. ENGELS (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2006, Brugge, die Keure, 2006, 201.  
1876 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2000,117; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het Verbintenissenrecht (1985-1992)”, RW 1992-93, 

1213-1215; P. VANOMMESLAEGHE, Droit des obligations, Tome premier, Brussel, Bruylant, 2010, 503; P. WÉRY, Droit 

des obligations, Volume 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 191. 
1877 A. GELDHOF en M. HOEBEECK, “Toetredingscontracten en algemene contractvoorwaarden” in Artikelsgewijze 

commentaar. Bijzondere overeenkomsten Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 6; K. VANDERSCHOT, 

“Instemming met algemene voorwaarden : kennisname- en aanvaardingsclausules” in S. STYNS en K. VANDERSCHOT 

(eds.) Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 17; 

C.A. DUMONT DE CHASSART, “De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden “offline”” in S. ONGENA (ed.), 

Algemene voorwaarden, Mechlen, Kluwer, 2006, 5 en 7; I. BOONE, “Het regresrecht van de WAM-verzekeraar: een 

ondertekende polis hoeft niet” (noot onder Cass. 9 maart 2007), De Verz. 2007, 321-322; R. SIERENS, “Bewijs van het recht 

van verhaal van de verzekeraar in het kader van een overeenkomst BA-motorrijtuigenverzekering” (noot onder Cass. 9 maart 

2007), TBH 2007, 814. 
1878 Advies Commissie voor verzekeringen van 27 september 2013 over het voorstel van wetsontwerp tot wijziging van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, het koninklijk besluit van 22 februari 1991 en het koninklijk 

besluit van 13 februari 1991, DOC C/2011-4, www.fsma.be, 3-4; G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de 

verzekeringsovereenkomst” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 357.  
1879 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §1.  

http://www.fsma.be/
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mogelijkheid tot kennisname voorafgaand aande contractssluiting.
1880

 Enkel indien bij de 

contractsluiting uitdrukkelijk verwezen wordt naar de algemene voorwaarden en er een 

hyperlink naar de AV wordt opgenomen, is aan deze voorwaarde voldaan.
1881

  

Ten tweede zal de verzekeraar ook moeten bewijzen dat de verzekeringnemer de 

algemene voorwaarden aanvaard heeft. Overeenkomstig art. 64, §1 Verzekeringswet 2014 

moet de verzekeringsovereenkomst, alsook de wijzigingen ervan tussen partijen door geschrift 

worden bewezen, onder voorbehoud van de bekentenis en de eed. In de rechtspraak en 

rechtsleer wordt hieruit afgeleid dat de verzekeringsovereenkomst ondertekend dient te 

zijn.
1882

 Door de informatiepraktijk van verzekeraars slaagt de verzekeraar er bij betwistingen 

er evenwel niet steeds in om een ondertekende versie van de algemene voorwaarden, waarin 

het recht van verhaal meestal is bedongen, voor te leggen.
1883

 Het bestaan van de 

overeenkomst kan overeenkomstig art. 64, §1 Verzekeringswet 2014 bij bekentenis of eed 

worden bewezen. Zo kan de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst gezien worden 

als een buitengerechtelijke bekentenis van het bestaan ervan.
1884

 De rechtspraak is evenwel 

verdeeld over de vraag of het bewijs van de verzekeringsovereenkomst kan afgeleid worden 

uit betaling van de premie door de verzekeringnemer, waardoor hij uitvoering geeft aan de 

verzekeringsovereenkomst.
1885

 Het hof van beroep te Antwerpen leidde o.a. uit de betaling 

                                                           
1880 A. GELDHOF en M. HOEBEECK, “Toetredingscontracten en algemene contractvoorwaarden” in Artikelsgewijze 

commentaar. Bijzondere overeenkomsten Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 5 en verwijzingen aldaar; I. 

BOONE, “Het regresrecht van de WAM-verzekeraar: een ondertekende polis hoeft niet” (noot onder Cass. 9 maart 2007), De 

Verz. 2007, 321-322; R. SIERENS, “Bewijs van het recht van verhaal van de verzekeraar in het kader van een overeenkomst 

BA-motorrijtuigenverzekering” (noot onder Cass. 9 maart 2007), TBH 2007, 814. 
1881 K. DEVULDER en D. ROMBOUTS, “De elektronische algemene voorwaarden en hun tegenstelbaarheid” in S. 

ONGENA (ed.) Algemene voorwaarden, Kluwer, 2006, 31-64. 
1882 Luik 2 oktober 2006, JLMB 2007, 437; Antwerpen 3 februari 1997, TBH 1998, 57; Gent 5 februari 2004, T.Verz. 2004, 

687; Brussel 25 februari 1988, TBBR 1990, 132; H. JACQUEMIN, “Le formalisme du contrat d’assurance: analyse des 

règles en vigueur à l’aune des progrès techniques et de certaines pratiques contractuelles” in B. DUBUISSON en V. 

CALLEWAERT (eds.), La loi sur le contrat d’assurance terrestre. Bilan et perspective après 20 années d’application, 

Brussel, Bruylant, 2012, 25 e.v.; G. JOCQUÉ, “Art. 10 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in Comm.Verz. 2008, 2; P. 

COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreff ende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 48; E. VIEUJEAN, “Le contrat d’assurance aujourd’hui” in Questions de 

droit des assurances, Luik, Ed. du Jeune Barreau, 1996, 196. 
1883 V. CALLEWAERT, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de la responsabilité” in Actualités en 

droit des assurances, CUP, Athemis, 2008, 231; D. WUYTS, “De rol van de Modelovereenkomst in het verhaal van de 

WAM-verzekeraar tegen de verzekerde en de toepassingsvoorwaarden van artikel 25, 3°, b Modelovereenkomst”, RW 2010-

11, 1131; V. CALLEWAERT, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de la responsabilité” in 

Actualités en droit des assurances, CUP, Athemis, 2008, 231; C. HENSKENS, “Verhaalsrecht van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 773.  
1884 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1967, 1010; N. VERHEYDEN-JEANMART, 

Droit de la preuve, Luik, CUP, 1997, 319; B. ALLEMEERSCH, I. SAMOY en W. VANDENBUSSCHE, “Overzicht van 

rechtspraak – het burgerlijk bewijsrecht”, TPR 2015, 880; specifiek inzake verzekeringen zie J.-L. FAGNART, “Examen de 

jurisprudence (1981-1990). Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 736; P. COLLE, “De bewijsproblematiek inzake de 

totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten”, TBBR 1990, 144; K. BERNAUW, “De verzekeringsovereenkomst: 

ontstaan, bewijs en interpretatie (in het bijzonder de WAM)” in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de 

vrede- en politierechters 2009, Brugge, die Keure, 2009, 301; G. JOCQUÉ, “Art. 10 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in 

Comm.Verz. 2008, 3. 
1885 Gent 11 december 2003, T.Verz. 2004, 729; Antwerpen 14 juni 2006, VAV 2006, 698; Cass. 30 mei 2003, Arr.Cass. 

2003, 1287; Antwerpen 14 juni 2006, VAV 2006, 698; Rb. Luik 3 maart 2009, T.Verz. 2011, 472; J.-L. FAGNART, Le 
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van de premie niet enkel het bestaan van de overeenkomst uit maar ook de kennisname en 

aanvaarding van de algemene voorwaarden door de verzekeringnemer.
1886

 De uitvoering van 

de overeenkomst bewijst evenwel niet de instemming van de verzekeringnemer met alle 

clausules van de verzekeringsovereenkomst.
1887

 Gezien het feit dat de betaling van de premie 

door de verzekeringnemer in de rechtsleer en rechtspraak niet eenduidig wordt aanvaard als 

bewijs dat de verzekeringnemer alle contractvoorwaarden aanvaard heeft, stelt de Commissie 

voor Verzekeringen een wetswijziging voor. De door de commissie voorgestelde regeling zou 

inhouden dat het betalen van de premie steeds als bewijs zou gelden van het akkoord met de 

contractvoorwaarden. Hier zouden dan wel beschermingsmechanismen aan gekoppeld worden 

voor de verzekeringnemer zoals bijvoorbeeld in de vorm van een informatieplicht voor de 

verzekeraar.
1888

 M.i. is het van belang dat zulke regeling waarborgen inhoudt i.v.m. de 

werkelijke kennisname van de contractvoorwaarden door de verzekeringnemer. Zulke 

regeling is verder ook enkel nodig voor zover de verzekeraar de bijzondere voorwaarden met 

inbegrip van een aanvaardingsclausule niet laat ondertekenen door de verzekeringnemer.  

Om bewijsproblemen te voorkomen zal de verzekeraar vaak in de bijzondere 

voorwaarden stipuleren dat de verzekeringnemer door het ondertekenen van deze bijzondere 

voorwaarden verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te 

aanvaarden. Zulke clausules zijn m.i. geldig maar in relatie met consumenten kunnen zij wel 

getoetst worden aan art. VI.83, 26° WER. Overeenkomstig deze bepaling is het beding, dat op 

onweerlegbare wijze de instemming van de consument vaststelt met bedingen waarvan deze 

niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst, 

onrechtmatig. De redelijke mogelijkheid tot daadwerkelijke kennisname blijft dus vereist 

ongeacht de ondertekening van de kennisnameclausule. Voor niet-consumenten zou eventueel 

beroep gedaan kunnen worden op de gelijkwaardigheidseis in art. 23, §1, in fine 

Verzekeringswet 2014. Bewijsproblemen kunnen vermeden worden door het bezorgen van de 

integrale algemene voorwaarden aan de verzekeringnemer. Om de effectieve kennisname en 

                                                                                                                                                                                     
contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 271. 2278; Antwerpen 14 juni 2006, VAV 2006, 69; P. COLLE, “De 

bewijsproblematiek inzake de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten”, TBBR 1990, 144. Contra: Rb. Antwerpen 

20 december 2006, T.Pol. 2007, 69; Rb. Antwerpen 2 mei 2011, T.Pol. 2011, 187; Rb. Brugge 25 maart 2004, RW 2006-07, 

730; Kh. Brussel 18 oktober 1984, TBH 1986, 544; Antwerpen 15 oktober 1985, RW 1985-86, 2364; R. KRUITHOF, H. 

BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) – Verbintenissen”, TPR 1994, 270.  
1886 Antwerpen 14 juni 2006, VAV 2006, 698. 
1887 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 220. 
1888 Advies Commissie voor verzekeringen van 4 februari 2008 inzake de wijziging van de premie en van de overeenkomst – 

ontwerp art. 30bis, DOC C/2004/1, www.fsma.be; advies Commissie voor verzekeringen van 21 januari 2011 over het 

ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de wijziging van de 

overeenkomst of de premie betreft , DOC C/2010/3, www.fsma.be; advies Commissie voor verzekeringen van 27 september 

2013 over het voorstel van wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, het 

koninklijk besluit van 22 februari 1991 en het koninklijk besluit van 13 februari 1991, DOC C/2011-4, www.fsma.be 
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het begrijpen van de contractbedingen door de verzekeringnemer te verzekeren, zou het 

bijvoegen van een kort informatiebrief, opgesteld in eenvoudig taalgebruik, met een korte 

uitleg omtrent de contractvoorwaarden nog beter zijn.
1889

 Het preventiedoel zal in ieder geval 

niet bereikt kunnen worden wanneer de verzekerde de algemene voorwaarden niet leest of 

niet begrijpt. Ongeacht de vraag of via de algemene voorwaarden het gedrag van verzekerden 

kan beïnvloed worden, vormt het gebrek aan kennis van deze voorwaarden een obstakel voor 

het bereiken van het preventiedoel.  

 

C. Bij verval van recht enkel tegen de verzekerde en verzekeringsnemer die een 

opzettelijke fout, zware fout of contractuele tekortkoming persoonlijk beging 

 

465. Ten gevolge van het persoonlijk karakter van opzet
1890

, grove fouten
1891

 en andere 

contractuele tekortkomingen
1892

 die een verval van recht kunnen teweegbrengen, kan het 

regresrecht van de verzekeraar enkel worden ingesteld tegen de persoon die deze begaan 

heeft.
1893

 De opzettelijke daad van een bij zijn ouders inwonende minderjarige zal dus niet 

kunnen tegengeworpen worden aan zijn ouders gezien het persoonlijk karakter van de 

opzet.
1894

  

Dit persoonlijk karakter blijkt echter niet absoluut te zijn. Zo bepaalt art. 25, 3° 

Modelovereenkomst
1895

 de gevallen waarin de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht zowel 

tegen de verzekernemer als tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kan instellen. 

Zo kan bijvoorbeeld het verhaalsrecht ook ingesteld worden tegen de ouders die 

burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval dat door hun minderjarig kind 

met hun wagen werd veroorzaakt.
1896

 De grove fout van de minderjarige dief van het voertuig, 

namelijk het besturen van een rijtuig zonder geldig rijbewijs, wordt op die manier wel 

tegengeworpen aan een persoon die deze niet persoonlijk heeft gepleegd. Overeenkomstig art. 

                                                           
1889 Zulk informatiedocument zal naar aanleiding van de omzetting van IDD moeten verstrekt worden. Zie Deel III, Afdeling 

III, Onderafdeling 2, §1, C.  
1890 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §1, A.  
1891 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §2, E.  
1892 M.i. moeten deze contractuele tekortkomingen grove fouten betreffen opdat de verzekeraar het verval van dekking kan 

inroepen. Ik meen namelijk dat de verzekeraar lichte fouten niet kan sanctioneren met een verval van dekking aangezien zo 

afbreuk wordt gedaan aan het dwingende karakter van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014. Zie Deel IV, Hoofdstuk III 

Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, A en Onderafdeling 3, §3, C. Aangezien grove fouten een persoonlijk karakter hebben 

zullen dus alle contractuele tekortkomingen van de verzekerde enkel aan de persoon die ze begaan heeft kunnen worden 

tegengeworpen.  
1893 C. HENSKENS, “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 776.  
1894 Cass. 11 januari 2010, RABG 2010, 1325-1338, noot S. VEREECKEN; RW 2012-13; 772-778, noot P.J. VAN DE 

WEYER; Cass. 4 juni 2012, RGAR 2013, nr. 15030, noot. 
1895 Bijlage bij KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err., BS 24 februari 1993. 
1896 Cass. 7 juni 2012, NjW 2012, 642, noot D. WUYTS, Pas. 2013, 1314, Rev.trim.dr.fam. 2013, 262, RW 2013-14, 1304.  
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25, 3°, laatste lid Modelovereenkomst kunnen de ouders zich wel trachten te verweren door te 

bewijzen dat de feiten waarop het verhaal gesteund is zich hebben voorgedaan in strijd met 

zijn onderrichtingen of buiten hun medeweten. Volgens het Hof van Cassatie komt dit recht 

van tegenbewijs ook toe aan de verzekeringnemer wanneer de tekortkoming bij een derde 

ligt.
1897

 Op die manier wordt een bijkomende voorwaarde gecreëerd opdat het persoonlijk 

karakter volledige uitwerking kan krijgen. Er kan evenwel verdedigd worden dat dat de 

verzekerde die geen correcte onderrichtingen heeft gegeven of op de hoogte was van het 

onzorgvuldig gedrag medeplichtig is aan dit gedrag en op die manier ook persoonlijk 

verantwoordelijk is voor de contractuele tekortkoming. Sinds de invoering van art. 16bis in de 

wet van 21 november 1989 rust het verhaalsrecht van de verzekeraar op grond van art. 25, 3°, 

b) Modelovereenkomst niet meer op een contractuele tekortkoming van de verzekerde maar 

vormt deze situatie een wettelijk verval van recht dat geen persoonlijk karakter heeft. Voor de 

overige verhaalsgronden in art. 25, 3° Modelovereenkomst blijft deze problematiek wel 

bestaan.  

 

D. Enkel ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de 

verzekerde 

 

466. De Verzekeringswet 2014 heeft de regeling van (oud) art. 88 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst aangevuld met een bijkomend beschermingselement voor de 

verzekerde. De aansprakelijkheidsverzekeraar kan sinds deze wetswijziging zijn verhaalsrecht 

enkel nog uitoefenen tegen de verzekeringnemer of, indien daartoe grond bestaat, tegen de 

verzekerde die niet de verzekeringnemer is, ten belope van het persoonlijk aandeel in de 

aansprakelijkheid van de verzekerde.
1898

 Dergelijke beperking van het verhaalsrecht werd 

reeds aanvaard door het Hof van Cassatie wanneer de WAM-verzekeraar dekking had 

geboden op grond van art. 29bis WAM-wet. Op grond van deze bepaling is de verzekeraar 

van het bij een ongeval betrokken motorrijtuig gehouden tot vergoeding, ongeacht wie 

aansprakelijk is voor het ongeval. Het Hof van Cassatie oordeelde dat verkeersongevallen die 

zich voordoen buiten elke verantwoordelijkheid van de verzekerde voor risico van de 

verzekeraar zijn, zonder dat de verzekeraar een regres kan instellen tegen de verzekerde of de 

verzekeringnemer op grond van art. 24 en 25 Modelovereenkomst. Bij samenloop van de 

                                                           
1897 Cass. 7 juni 2012, NjW 2012, 642, noot D. WUYTS.  
1898 In de oorspronkelijke versie van art. 152, eerste lid Verzekeringswet 2014 stond : “ten belope van hun persoonlijke 

aandeel in de aansprakelijkheid”. Deze formulering werd aangepast door art. 77 van de wet van 29 juni 2016 houdende 

diverse bepalingen inzake economie, BS 6 juli 2016. 
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vergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM-wet en de aansprakelijkheid van de 

verzekerde, blijft de contractuele regresmogelijkheid van de verzekeraar van kracht, zij het 

beperkt tot het bedrag waartoe de verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid van zijn 

verzekerde zou zijn gehouden.
1899

  

Deze bijkomende voorwaarde van art. 152, eerste lid Verzekeringswet 2014 heeft 

onder meer tot gevolg dat de verzekeraar niet meer de volledige schadevergoeding, die hij aan 

de benadeelde heeft uitbetaald, zal kunnen terugvorderen van één van de in solidum 

veroordeelde aansprakelijke partijen. Onder de oude regeling kon dit wel, en dit was vooral 

problematisch voor architecten die in solidum aansprakelijk werden gesteld met de aannemer 

van een bouwproject. Aangezien architecten verplicht over een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken en deze verplichting tot voor kort niet 

bestond voor aannemers
1900

, kon de benadeelde eventueel sneller geneigd zijn om zijn 

schadevergoeding rechtstreeks te richten tegen de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 

de architect om insolvabiliteitsproblemen te vermijden. Dit had echter tot gevolg dat de 

architect vaker geconfronteerd kon worden met regresvorderingen van zijn 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ten belope van het gehele bedrag van de 

schadevergoeding, ook al werd hij slechts voor een gedeelte van de schade aansprakelijk 

gesteld. Het Grondwettelijk Hof bevestigde dat het bestaan van een verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering van architecten tot gevolg had dat hun aansprakelijkheid bij 

een veroordeling in solidum met andere beroepsgroepen sneller in het gedrang kwam.
1901

 De 

architect die voor het geheel wordt aangesproken, kan zich achteraf wel richten tot de 

aannemer om een gedeelte van de schadevergoeding terug te vorderen, maar wanneer deze 

ondertussen reeds failliet of onvermogend zou zijn, valt dit risico ten laste van de architect. 

Vóór het arrest van 5 september 2014 van het Hof van Cassatie
1902

 kon de architect nog 

voorzien in een beding in zijn overeenkomst met de bouwheer op grond waarvan hij, in geval 

van een samenlopende fout met die van de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de 

totstandkoming van de schade, vergoeding verschuldigd zou zijn aan de bouwheer. Het Hof 
                                                           
1899 Cass. 7 juni 2010, NjW 2010, 624, noot, G. JOCQUÉ, RGAR 2011, nr. 14.810, noot B. DE CONINCK, Cass. 7 februari 

2011, NjW 2011, 338-339, noot I. BOONE. 
1900 De ontstentenis van een vergelijkbare verplichting voor andere beroepsgroepen in de bouwsector werd door het 

Grondwettelijke Hof reeds als een discriminatie beschouwd: GwH 12 juli 2007, TBBR 2008, 390, noot B. KOHL; G. 

JOCQUÉ, “Verplichte aansprakelijkheidsverzekering architect”, NjW 2008, 252-253. Door de wet van 31 mei 2017 

betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere 

dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de 

bescherming van de titel en van het beroep van architect, BS 9 juni 2017 werd deze ongrondwetigheid verholpen door ook 

aan aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector een verzekeringsplicht op te leggen.  
1901 GwH 12 juli 2007, TBBR 2008, 390, noot B. KOHL. Zie o.a. V. CALLEWAERT, “Actualités législatives et 

jurisprudentielles dans les assurances de responsabilité” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit des 

assurances¸ Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 258. 
1902 Cass. 15 september 2014, NjW 2015, 109, noot S. GUILIAMS. 
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van Cassatie sloot zich echter in dit arrest aan bij een minderheidsopvatting in de rechtsleer 

die meent dat zulk beding een ongeoorloofde aansprakelijkheidsbeperking inhoudt van de 

tienjarige aansprakelijkheid van de architect en daarom in strijd is met de openbare orde.
1903

 

Een contractuele beperking van de in solidum aansprakelijkheid van de architect op grond van 

art. 1792 BW is sinds dit arrest dus niet meer mogelijk, waardoor de architect instaat voor de 

insolvabiliteit van zijn medeaansprakelijke. Dit wordt verholpen in de Verzekeringswet 2014 

door het risico van insolvabiliteit van de medeaansprakelijke bij de verzekeraar te leggen. 

Nochtans is dit enkel het geval wanneer deze medeaansprakelijke geen verzekerde is onder 

dezelfde polis. Zo kunnen de aannemer en de architect wel beide verzekerden zijn in de ABR-

polis. In zulk geval zal de ABR-verzekeraar wel de volledige vergoeding waarvoor beide 

verzekerden samen aansprakelijk zijn, kunnen verhalen op één van beiden.
1904

 De bijkomende 

bescherming voor de verzekerde geboden door art. 152 Verzekeringswet 2014 dient 

toegejuicht te worden. Uit het voorbeeld van de ABR-verzekering blijkt evenwel dat deze 

wijziging niet in elke situatie soelaas biedt.  

 

E. Kennisgevingsplicht op straffe van verval  

 

467. Een derde voorwaarde voor de verzekeraar om zijn verhaalsrecht uit te oefenen, houdt 

in dat hij zijn voornemen om verhaal in te stellen aan de verzekerde ter kennis dient te 

brengen van zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop zijn beslissing is gestoeld.
1905

 

Deze voorwaarde is van dwingend recht ten voordele van de verzekerde.
1906

 Hij kan er 

uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand van doen. Deze kan enkel blijken uit feiten die voor geen 

andere uitlegging vatbaar zijn.
1907

  

 

468. Art. 152 Verzekeringswet 2014 moet worden samen gelezen met art. 143 

Verzekeringswet 2014.
1908

 Vanaf die kennisgeving vallen de belangen van de verzekerde en 

                                                           
1903 Cass. 15 september 2014, NjW 2015, 109, noot S. GUILIAMS; Rb. Nijvel 24 oktober 1997, JLMB 2000, 159, noot B. 

LOUVEAUX; J.F. HENROTTE en L.O. HENROTTE, L’architecte. Contraintes actuelles et statut de la profession en droit 

belge, Brussel, Larcier, 2013, 433. 
1904 Evenwel dient in zulk geval rekening gehouden te worden met het persoonlijk karakter van een bepaalde verhaalsgrond.  
1905 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 223. 
1906 Pol. Gent 23 juni 1997, TAVW 1997, 188; Pol. Brugge 20 januari 1998, VKJ 1999, 195; Pol. Luik 15 mei 2007, VAV 

2008, 124; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 226. 
1907 Cass. 24 december 2009, TBH 2011, 138; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 583. 
1908 L. BREWAEYS, “Informatieverplichting opgenomen in artikel 88 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst”, 

Circulation Responsabilité Assurance 2006, 353-354.  
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de verzekeraar niet meer samen en weet de verzekeringnemer of de verzekerde dat hij zijn 

eigen verweer moet organiseren.
1909

 De verzekeraar verliest de leiding van het geschil. De 

vraag rijst echter wel of mensen die zulke kennisgeving ontvangen, zich bewust zijn van de 

gevolgen hiervan en hieruit inderdaad kunnen afleiden dat ze hun eigen verdediging dus vanaf 

dan zullen moeten organiseren.  

 

469. De verzekeraar draagt de bewijslast van de kennisgeving van zijn voornemen om het 

verhaalsrecht in te stellen.
1910

 Volgens het Hof van Cassatie is de kennisgeving aan geen 

enkele bijzondere vormvereiste onderworpen. Wanneer de kennisgeving per aangetekende 

brief gebeurt, dient de verzekeraar enkel te bewijzen dat hij die aan de postdiensten heeft 

afgegeven. De afgifte is een rechtsfeit dat met alle middelen van recht bewezen kan 

worden
1911

, die de feitenrechter op soevereine wijze beoordeelt.
1912

 

 

470. Deze kennisgeving dient te gebeuren aan de persoon tegen wie de verzekeraar zijn 

regresvordering wil instellen of aan de lasthebber die de genoemde persoon met de 

inontvangstneming van die kennisgeving heeft belast.
1913

 Dit betekent dat een kennisgeving 

aan de raadsman of verzekeringsmakelaar van de betrokkene enkel aan deze voorwaarde 

voldoet, voor zover deze optreden als lasthebber van de verzekeringnemer of verzekerde.
1914

 

Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar het verhaalsrecht wil uitoefenen tegen een 

minderjarige schadeveroorzaker, moet hij zijn voornemen kenbaar maken aan de ouders, die 

hem vertegenwoordigen.
1915

 

 

471. De wetgever heeft geen formele termijn bepaald voor de kennisgeving. Het Hof van 

Cassatie oordeelde evenwel dat de kennisgeving dient plaats te vinden van zodra de 

                                                           
1909 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer 1990-91, 79; Cass. 12 september 2002, TBH 2003, 661; Rb. Brussel 3 februari 

2012, RGAR 2012, 14.894; Pol. Gent 7 november 1996, RW 1999-2000, 1243; Rb. Turnhout 27 mei 2004, RW 2004-05, 

1189; Pol. Gent 5 december 1996, RW 1999-2000, 956; Pol.Brugge 11 april 2003, RW 2006-07, 1612; P.H. DELVAUX, 

“Les assurances de responsabilité. Questions spéciales” in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur 

le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 231.  
1910 Cass. 7 juni 2002, T. Verz. 2003, 115; Cass. 12 oktober 2007, Pas. 2007, 1785; Rb. Brugge 21 december 2006, RW 1988-

89, 1429; Pol. Brugge 1 oktober 2002, RW 2004-05, 872; Pol. Gent 7 maart 2011, RW 2012-2013, 71; G. SCHOORENS, 

“Over het regresrecht van de verzekeraar (art. 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst)” (noot onder Pol. Antwerpen 13 

november 1997), RW 1998-99, 1428-1429. 
1911 Art. 1353 BW.  
1912 Cass. 25 september 2014, JLMB 2015, afl . 42, 1980, RGAR 2016, nr. 15.262. 
1913 Cass. 12 oktober 2000, TBH 2001, 164; Cass. 19 april 2002, VKJ 2003, 3; Cass. 7 december 2006, VAV 2007, 96.  
1914 Cass. 7 december 2006, T.Verz. 2007, 318; Rb. Aarlen 15 mei 2001, T.Verz. 2001, 725; Pol. Turnhout 11 juni 1996, RW 

1996-97, 1243; Pol. Gent 5 december 1996, RW 1999-2000, 956; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 226. 
1915 Rb. Turnhout 27 mei 2004, RW 2004-05, 1189; Pol. Brugge 20 december 2005, RW 2008-09, 1742; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreff ende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 227. 
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verzekeraar op de hoogte is van de juiste omstandigheden van het ongeval, ook al wordt het 

verhaal uiteindelijk gesteund op het gebrek van betaling van de verzekeringspremies, en niet 

op de omstandigheden van het ongeval.
1916

 Dit betekent niet dat de verzekeraar zeker moet 

weten dat de verzekerde aansprakelijk is. De uitlegging moet redelijk zijn.
1917

 Zo moet de 

verzekeraar bijvoorbeeld de tijd gegund worden om informatie in te winnen over de 

kwalificatie van een bepaald feit, zoals het opzettelijk of grof karakter ervan, voor hij beslist 

om al dan niet zijn verhaalsrecht in te stellen.
1918

 Het Hof van Cassatie neemt verder ook aan 

dat de verzekeraar mag wachten met de kennisgeving tot hij voldoende zicht heeft gekregen 

op de precieze omstandigheden van bijvoorbeeld een aanrijding.
1919

 De feiten moeten met 

voldoende zekerheid vaststaan.
1920

 Zolang de verzekeraar nog twijfelt aan het bestaan van een 

weigerings- of verminderingsgrond om zijn verhaalsrecht op te steunen dient hij zijn 

voornemen nog niet kenbaar te maken.
1921

 Tot slot moet voor het bepalen van het tijdstip van 

kennisgeving volgens de rechtspraak niet alleen rekening gehouden worden met de feiten die 

een regres zouden toelaten, waarvan de verzekeraar kennis heeft maar ook met de feiten 

waarvan de verzekeraar kennis had moeten hebben.
1922

 De verzekeraar die afschrift heeft 

ontvangen van het strafdossier waarin de feiten worden vermeld die regres toelaten, is op dat 

ogenblik in de mogelijkheid om over het al dan niet uitoefenen van het verhaalsrecht te 

beslissen.
1923

 Hij wordt namelijk vanaf dan geacht kennis te hebben van de feiten die hem de 

mogelijkheid geven om zijn verhaalrecht uit te oefenen.
1924

  

 

472. Verder dient het voornemen om regres uit te oefenen op klare en ondubbelzinnige 

wijze ter kennis worden gebracht.
1925

 Het moet namelijk voor de verzekerde duidelijk zijn dat 

hij vanaf nu zelf instaat voor zijn persoonlijk verweer. De kennisgevingsbrief mag geen 

twijfel laten bestaan over de intentie van de verzekeraar om zijn verhaalsrecht uit te 

                                                           
1916 Cass. 12 september 2002, TBH 2003, 661.  
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422 

 

oefenen.
1926

 Wel moet de kennisgeving geen definitieve beslissing van de verzekeraar 

inhouden.
1927

 Een eenvoudige verwijzing naar de mogelijkheid om het verhaalsrecht uit te 

oefenen, volstaat dan weer niet.
1928

 Het is zelfs aangewezen om de motieven die het 

verhaalsrecht rechtvaardigen, te preciseren.
1929

 Het volstaat dat in algemene bewoordingen de 

rechtsgrond van het verhaal, zoals bijvoorbeeld het besturen van een voertuig zonder geldig 

rijbewijs, wordt aangeduid. Het is dus niet vereist dat de kennisgeving de inhoud van de 

polisvoorwaarden in detail weergeeft.
1930

 Eerder al ging het Hof van Cassatie in tegen een al 

te strikt formalisme omtrent de inhoud van de kennisgevingsverplichting.
1931

 Toch besliste het 

Hof dat wanneer de verzekeraar de beslissing om het regresrecht al dan niet in te stellen, laat 

afhangen van de bevestiging van het misdrijf door een definitieve rechterlijke beslissing, hij 

de bedoeling om ook verhaal in te stellen in geval van een vervolging die tot vrijspraak zou 

leiden niet op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt.
1932

 Ook blijkt het niet 

voldoende te zijn dat de verzekeraar schrijft dat hij de mogelijkheid tot verhaal zal 

onderzoeken.
1933

 Een enkele verwijzing naar art. 24 en 25 van de algemene voorwaarden van 

de WAM-polis volstaat verder ook niet.
1934

 Tot slot beantwoordt volgens sommige 

rechtspraak het formuleren van een enkel voorbehoud aangaande de aan de slachtoffers uit te 

keren sommen of van de mogelijkheid of voorwaardelijkheid
1935

 van een verhaal, niet aan de 

vereiste van art. 152, tweede lid Verzekeringswet 2014, aangezien hiermee de intentie om 

daadwerkelijk verhaal uit te oefenen niet vaststaat.
1936

 Toch oordeelde de politierechtbank van 

Verviers dat wanneer de verzekeringnemer of verzekerde werd bijgestaan door een advocaat, 

de door de wet nagestreefde doelstelling bereikt werd.
1937

 Inzake de vervulling van 

informatieplichten moet m.i. inderdaad rekening gehouden worden met de concrete toestand 

waarin de ontvanger verzekeringnemer zich bevindt.
1938

 

Er blijkt in de rechtspraak dus discussie te bestaan over de vraag of de sanctie 

opgenomen in art. 152, tweede lid Verzekeringswet 2014 ook toegepast moet worden indien 

                                                           
1926 Pol. Brugge 29 oktober 2003, VAV 2004, 423. 
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de belangen van de verzekerde of de verzekeringnemer niet geschaad werden en het beoogde 

doel van de wetgever wel bereikt werd. Een deel van de rechtspraak stelt dat de toepassing 

van art. 152 Verzekeringswet 2014 losstaat van de vereiste van belangenschade.
1939

 Deze 

rechtspraak lijkt aan te nemen dat art. 867 Ger. W. niet van toepassing is op art. 152 

Verzekeringswet 2014. Art. 867 Ger. W. stelt dat het verzuim of de onregelmatigheid van de 

vorm van de proceshandeling, met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van 

nietigheid voorgeschreven termijnen of van de vermelding van een vorm, niet tot nietigheid 

leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt, ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat 

de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen. Op 

basis van deze bepaling werd beslist dat de verplichte naleving van de verzekeraar van deze 

bepaling, voorgeschreven op straffe verval van het verhaalsrecht, ondergeschikt moet blijven 

aan het door de wet beoogde doel. De verzekerde moet door de voorafgaande kennisgeving, 

zelf in zijn verdediging kunnen voorzien. Indien dit daadwerkelijk het geval is, kan worden 

voorgehouden dat de belangen van de verzekerde niet zijn geschaad door de niet-naleving van 

de voorschriften van art. 152 Verzekeringswet 2014.
1940

 Indien de verzekerde na ontvangst 

van de brief inderdaad contact heeft opgenomen met een advocaat om zijn belangen te 

behartigen, kan immers geargumenteerd worden dat het doel van de wetbepaling bereikt is. 

Toch kan het problematisch zijn dat het voornemen om verhaal in te stellen op grond van een 

uitdrukkelijke bepaalde oorzaak, niet blijkt uit de kennisgeving. Het spreekt voor zich de 

beste oplossing erin bestaat de verzekerde zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de 

procedure, zodat deze weet waaraan hij zich kan verwachten. Het behoort dus de voorkeur te 

krijgen om de verzekerde volledig en duidelijk te informeren.  

 

473. De verzekeraar die zijn verzekerde niet onmiddellijk en duidelijk in kennis stelt van 

zijn voornemen regres uit te oefenen, van zodra hij is ingelicht over de mogelijkheid tot 

verhaal, verliest ieder recht op verhaal welke ook de houding van de partijen moge geweest 

zijn.
1941

 Dit verval impliceert echter niet dat de verzekerde, aan wie een grove fout wordt 

verweten, een beroep kan doen op de dekking van de verzekeraar.
1942
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F. Bewijslast verzekeraar  

 

474. De verzekeraar moet aantonen dat aan de voorwaarden van art. 152 Verzekeringswet 

2014 werd voldaan. Dit is niet meer dan een toepassing van art. 1315, lid 2 B.W.
1943

 Diegene 

die beweert bevrijd te zijn, zal hiervan het bewijs moeten leveren. Hij moet dus ten eerste 

aantonen dat hij de benadeelde heeft uitbetaald op grond van een niet-tegenwerpelijke 

exceptie.  

Verder moet hij ook bewijzen dat hij contractueel in een verhaalsrecht heeft voorzien 

en dat de verzekeringnemer de polisvoorwaarden heeft aanvaard en dus heeft ingestemd met 

dit contractueel verhaalsrecht.
1944

 Overeenkomstig art. 64, §1 Verzekeringswet 2014 zal het 

bestaan en de inhoud van de verzekeringsovereenkomst, behoudens de bekentenis en eed, 

door een geschrift moeten worden bewezen.  

Tot slot draagt de verzekeraar ook de bewijslast van de kennisgeving van zijn 

voornemen om het verhaalsrecht in te stellen.
1945

 In een arrest van 25 september 2014
1946

 

besliste het Hof van Cassatie dat de kennisgeving aan geen enkele bijzondere vormvereiste is 

onderworpen. Wanneer de kennisgeving per aangetekende brief gebeurt, dient de verzekeraar 

enkel te bewijzen dat hij die aan de postdiensten heeft afgegeven. De afgifte is een rechtsfeit 

dat met alle middelen van recht bewezen kunnen worden
1947

, die de feitenrechter op 

soevereine wijze beoordeelt. Hoewel de wet dit niet vereist
1948

 is het toch aan te raden om de 

kennisgeving te doen bij aangetekend schrijven, om latere bewijsproblemen te vermijden.
1949

  

 

G. Uitvoering te goeder trouw  
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475. De regresvordering moet te goeder trouw worden uitgeoefend.
1950

 De rechter kan 

oordelen dat de verzekeraar misbruik maakt van zijn recht. Dit is het geval wanneer het wordt 

uitgeoefend op een wijze of in omstandigheden die tot gevolg hebben dat er een 

wanverhouding bestaat tussen het nadeel dat aan de verzekerde wordt toegebracht en het 

voordeel dat het de verzekeraar oplevert.
1951

 Zo werd door het Hof van Cassatie 

rechtsmisbruik vastgesteld in een arrest van 17 februari 2012. In casu was de bestuurder van 

een motorrijtuig geslaagd in de theoretische en praktische proeven om een rijbewijs te krijgen. 

Door nalatigheid had hij de afgifte van zijn rijbewijs echter niet aangevraagd. Het Hof 

oordeelde dat deze nalatigheid louter formeel was, voor zover de bestuurder aan alle 

voorwaarden voldeed om de uitreiking van het rijbewijs te verkrijgen, zodat de verzekeraar 

door de verhaalsvordering zich schuldig maakte aan rechtsmisbruik.
1952

  

De uitoefening van het verhaalsrecht kan in dit geval beschouwd worden als een 

wanprestatie. Zoals bij elke wanprestatie, kan de rechter naast de ontbinding van de 

overeenkomst ook de uitvoering in natura of bij equivalent uitspreken.
1953

 . Indien het herstel 

van de schade op een gepastere wijze kan verwezenlijkt worden, kan de rechter afwijken van 

de toekenning van een schadevergoeding. Zo zou de rechter de verzekeraar kunnen 

verplichten om het schadegeval toch te dekken, wat op hetzelfde neerkomt als een 

vervangende schadevergoeding. De regresvordering kan dan ter zijde geschoven worden bij 

wijze van herstel in natura.
1954

  

 

H. Beperkingsbevoegdheid door de Koning  

 

476. Het laatste lid van art. 152 Verzekeringswet 2014 voorziet in een bijkomend 

beschermingselement voor de verzekerde door te bepalen dat de Koning het recht van verhaal 

van de verzekeraar mag beperken. De Koning heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt 

                                                           
1950 Art. 1134, lid 3 BW; Brussel 13 september 2004, RGAR 2007, nr. 14279; G. JOCQUÉ, “Excepties, nietigheid en verval 

van recht in de aansprakelijkheidsverzekering” in P. LECOCQ en C. ENGELS (eds.), Rechtskroniek voor vrede- en 

politierechters, Brugge, die Keure, 2006, 212. 
1951 Cass. 30 januari 1992, Arr.Cass. 1991-92, 497, Bull. ass. 1992, 475, JLMB 1992, 650, Pas. 1992, 475, RCJB 1994, 185, 

noot P. FORIERS, RRD 1992, 256, RW 1993-94, 1023; Cass. 17 februari 2012, VAV 2012-13, 115-119, noot D. CLESSE; 

Brussel 13 september 2004, RGAR 2007, nr. 14.219; Pol. Charleroi 10 februari 2004, VAV 2005, 307; P. COLLE, De nieuwe 

wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 221-222. 
1952 Cass. 17 februari 2012, VAV 2012-13, 115-119, noot D. CLESSE. 
1953 R. VAN RANSBEECK, “Dwanguitvoering”, in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2010, 10; W. VAN GERVEN 

en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 182-187.  
1954 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 222. 



426 

 

met betrekking tot de gezinsaansprakelijkheidsverzekering
1955

 en de verplichte verzekering 

inzake motorvoertuigen
1956

. De reden hiervoor was om tegemoet te komen aan bijzonder 

moeilijke sociale gevallen waartoe de uitoefening van het verhaalsrecht door de verzekeraar 

aanleiding toe zou kunnen geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de financiële 

gevolgen voor de verzekerde buiten verhouding staan tot de begane fout.
1957

 Deze 

beperkingen zijn van dwingend recht ten voordele van de verzekerde. Niets belet de 

verzekeraar dus om in een nog beperkter verhaal te voorzien.  

 

I. Onderworpen aan verkorte verjaringstermijn 

 

477. De regresvordering van de verzekeraar vloeit voort uit de verzekeringsovereenkomst 

en is dus onderworpen aan de verkorte verjaringstermijn van drie jaar.
1958

 Overeenkomstig 

art. 88, §1 Verzekeringswet 2014 begint deze termijn pas te lopen vanaf de dag van het 

voorval dat het vorderingsrecht heeft doen ontstaan. Voor het verhaalsrecht van de 

verzekeraar is dit de dag van de betaling door de verzekeraar.
1959

 Dit is ook het geval wanneer 

het verhaalsrecht gericht wordt tegen de verzekeringnemer en ook al stond op dat ogenblik 

nog niet vast dat de verzekeraar over een recht van verhaal beschikte tegen de verzekerde.
1960

 

In geval van gespreide of opeenvolgende betalingen waarvoor verhaal wordt uitgeoefend, 

verjaart het regres dus op verschillende data.
1961

 Bij betaling door de verzekeraar voordat de 

schuld of de vergoedingsplicht van de verzekerde bij een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing is vastgesteld, zal de verjaringstermijn van de regresvordering ingaan te rekenen 

vanaf deze beslissing.
1962

 De verzekerde die de verzekeraar terugbetaalt ongeacht de verjaring 

van diens rechtsvordering, wordt geacht afstand van de verjaring te hebben gedaan.
1963

 

                                                           
1955 Art. 7 § 2 KB 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantie voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten 

tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, BS 31 januari 

1984.  
1956 Art. 24 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen, BS 24 februari 1993; P. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 254; P. COLLE, “Enkele bedenkingen bij de nieuwe Modelovereenkomst van 14 december 

1992 inzake de verplichte motorrijtuigenverzekering”, De Verz. 1993, 531. 
1957 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1990-91, 79.  
1958 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 227. 
1959 Art. 88, § 3 Verzekeringswet 2014 
1960 Cass. 1 maart 2013, Pas. 2013, 513. 
1961 Cass. 13 januari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 649; Cass. 29 mei 1986, Arr. Cass.1985-86, 1338; Cass. 14 mei 1999, De 

Verz. 1999, 611; Luik 7 november 1994, RRD 1995, 70; Gent 23 februari 1996, RW 1998-99, 603.  
1962 Cass. 30 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 166; Cass. 14 mei 1999, De Verz. 1999, 611; Cass. 26 februari 2007, JLMB 

2008, 957; N. DENOEL, “Projet de loi sur le contrat d’assurance terrestre”, De Verz. 1991, 38; J.F. 

VANDROOGHENBROECK, “La prescription de l’action récursoire à l’aune de la loi du 25 juin 1992”, RGAR 1996, nr. 

12.640; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 419. 
1963 Pol. Gent 8 december 2003, RW 2005-06, 471.  
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§ 3. Knelpunten 

 

478. Ongeacht de vele beschermingselementen voor de verzekeringsconsument die 

hierboven werden beschreven, wordt op bepaalde vlakken de bescherming van de verzekerde 

toch over het hoofd gekeken.  

 

A. Geen voorbehoud nodig in polis WAM-verzekering: kennis wordt verondersteld 

 

479. In de eerste plaats blijkt het vereiste van het contractueel voorbehoud om het 

verhaalsrecht te kunnen uitoefenen niet van toepassing te zijn op de verplichte verzekering 

inzake motorrijtuigen.
1964

 Het Hof van Cassatie besliste namelijk in een arrest van 9 maart 

2007
1965

 dat de modelovereenkomst inclusief het daarin bedongen verhaalrecht integraal en 

automatisch deel uitmaken van elke WAM-verzekering en in de polis dus geen gewag moet 

gemaakt worden van dit recht, tenzij van deze Modelovereenkomst werd afgeweken in het 

voordeel van de verzekeringnemer of de verzekerde.
1966

 Overeenkomstig art. 1 KB 

Modelovereenkomst moet namelijk elke WAM-verzekering beantwoorden aan de bepalingen 

van de modelovereenkomst en worden deze rechten en plichten van de partijen dwingend 

geregeld.
1967

 De verzekeringnemer die het verhaalsrecht betwist, zal moeten bewijzen dat 

hiervan in zijn voordeel is afgeweken. Het bestaan van art. 24 en 25 Modelovereenkomst 

blijken dus voldoende te zijn opdat de verzekeraar zijn verhaalsrecht kan uitoefenen.
1968

 De 

rechtsleer adviseerde in het licht van die rechtspraak om in de polis veiligheidshalve minstens 

een verwijzing naar de modelovereenkomst op te nemen.
1969

 

In de BA autopolissen die werden opgenomen in de polisanalyse werden de 

verhaalsgronden uit de modelpolis overgenomen in de algemene voorwaarden.
1970

 De 

verzekeringnemer wordt dus wel op de hoogte gesteld van de verhaalsgronden maar het feit 

                                                           
1964 Cass. 9 maart 2007, De Verz. 2007, 319, noot I. BOONE, “Het regresrecht vande WAM-verzekeraar: een ondertekende 

polis hoeft niet”, TBH 2007, 811; R. SIERENS, “Bewijs in zaken die tot de bevoegdheid van de politierechter behoren” in B. 

ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Brussel, Vlaams pleitgenootschap bij de balie van 

Brussel, 2007, 150.  
1965 Cass. 9 maart 2007, De Verz. 2007, 319, noot I. BOONE; Bevestigd in Cass. 18 januari 2010, NjW 2010, 276-277, noot 

G. JOCQUÉ en Cass. 5 maart 2010, JLMB 2011, 2063. 
1966 Cass. 9 maart 2007, De Verz. 2007, 319, noot I. BOONE. 
1967 G. JOCQUÉ, “Artikel 1 KB 14 december 1992”, Comm. Verz. 2000, 5-6. 
1968 D. WUYTS, “De rol van de Modelovereenkomst in het verhaal van de WAM-verzekeraar tegen de verzekerde en de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 25, 3°, b Modelovereenkomst”, RW 2010-11, 1132. 
1969 B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récursoire” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 183. 
1970 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3, a.  
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dat deze verhaalsgronden ook kunnen worden toegepast zonder contractueel voorbehoud heeft 

tot gevolg dat de verzekeraar niet de aanvaarding zal moeten aantonen door de 

verzekeringnemer van de polisvoorwaarden met inbegrip van de verhaalsbedingen. Het 

opnemen van deze verhaalsgronden in de polis blijkt evenwel niet noodzakelijk te leiden tot 

een sluitende kennis bij verzekeringnemers van deze verhaalsgronden.
1971

 Uit de enquête is 

gebleken dat 79,7% van de bevraagden weet dat een schadegeval veroorzaken in dronken 

toestand een verhaalsrecht creëert. 80,6% van de verzekeringnemers beseft dat het besturen 

van een wagen met een ingetrokken rijbewijs aanleiding kan geven tot een verhaalsvordering 

van de verzekeraar. De verhaalsgronden op grond van de afwezigheid van een geldig 

keuringsbewijs en het overschrijden van het wettelijk toegelaten aantal passagiers, bleken 

evenwel minder gekend. Respectievelijk 66,3 en 53,5% van de bevraagden beantwoordden de 

vragen hieromtrent correct.  

Met het arrest van 9 maart 2007 is het Hof van Cassatie ingegaan tegen de 

meerderheidsopvatting van de feitenrechters.
1972

 Veelal werd immers beslist dat het bestaan 

van de modelovereenkomst op zichzelf niet voldoet aan de regels inzake bewijslast, zodat bij 

gebrek aan een ondertekende polis er geen recht van verhaal bestond.
1973

 Ook het feit dat er 

premies werden betaald, werd vaak niet voldoende geacht.
1974

 De uitvoering van de 

overeenkomst bewijst namelijk niet meteen ook de aanvaarding door de verzekeringnemer 

van alle polisvoorwaarden.
1975

 Het Hof van Cassatie heeft ondertussen echter zijn rechtspraak 

bevestigd.
1976

 

Daarnaast kan men zich afvragen of dat op deze manier niet op onwettige wijze wordt 

afgeweken van de dwingende regeling in art. 152 Verzekeringswet 2014. Kan de Koning wel 

een wettelijk vermoeden creëren dat een verzekeraar zich een recht van verhaal zou hebben 

voorbehouden?
1977

 Volgens het Hof van Cassatie kan de vereiste machtiging aan de Koning 

worden gevonden in art. 19 van de wet van 19 juli 1975 betreffende de Controle der 

                                                           
1971 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, G.  
1972 Zie bijvoorbeeld: Pol. Antwerpen 13 november 1997, RW 1998-99, 1426, noot; Pol. Brugge 5 september 2002, TAVW 

2003, 298; Pol. Brugge 23 juni 2005, TGR 2008, 122; Pol. Brugge 26 december 2005, VAV 2007, 33; Pol. Antwerpen 26 

april 2006, VAV 2007, 106. 
1973 Zie bijvoorbeeld Pol. Antwerpen 13 november 1997, RW 1998-99, 1426, noot I. BOONE “Het regresrecht van de WAM-

verzekeraar: een ondertekende polis hoeft niet” (noot onder Cass. 9 maart 2007), De Verz. 2007, 323. 
1974 J.B. PETITAT, Regres in de WAM, Mechelen, Kluwer, 2008, 14-15 en de daar vermelde rechtspraak. 
1975 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 220. 
1976 Cass. 18 januari 2010, NjW 2010, 276-277, noot G. JOCQUÉ. 
1977 Pol. Brugge 13 oktober 2008, VAV 2009, 161; D. WUYTS, “De rol van de Modelovereenkomst in het verhaal van de 

WAM-verzekeraar tegen de verzekerde en de toepassingsvoorwaarden van artikel 25, 3°, b Modelovereenkomst”, RW 2010-

11, 1133. 
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verzekeringsondernemingen
1978

. De vraag blijft ook of de Koning zijn bevoegdheid niet 

overschreden heeft door een automatisch recht van verhaal te bedingen.
1979

 Ook op deze vraag 

antwoordt het Hof ontkennend. Het wijst erop dat de modelovereenkomst ter bescherming van 

de verzekeringnemer en de verzekeraar weliswaar van dwingend recht is, maar dat daardoor 

het bedongen verhaalrecht zijn suppletieve aard niet verliest.
1980

 De verzekeraar blijft 

namelijk vrij om van het recht van verhaal af te wijken, voor zover dit in het voordeel is van 

de verzekeringnemer, de verzekerde of derden die binnen deze context door de 

modelovereenkomst worden beschermd. Het kan echter niet ontkend worden dat dit een bijna 

onmogelijke opdracht is die aan de verzekeringnemer wordt opgelegd. 

Op deze manier wordt een nadeligere positie toegekend aan de verzekerde van een 

WAM-verzekering dan een verzekerde van een andere aansprakelijkheidsverzekering. Dit is 

opmerkelijk gezien het feit dat de modelovereenkomst juist tot doel heeft de 

verzekeringnemer en verzekerde te beschermen, door te voorzien in een dwingende regeling 

in zijn voordeel.
1981

 Door te beslissen dat bij zulke verzekering geen uitdrukkelijk voorbehoud 

van verhaalsrecht in de polis vereist is, wordt afbreuk gedaan aan die bescherming. Bovendien 

vergt het slechts een kleine inspanning van verzekeraars om deze verhaalsgronden op te 

nemen in de algemene voorwaarden. Uit de polisanalyse is gebleken dat verzekeraars dit 

reeds doen.  

 

B. Verhaalsrecht kan ook worden ingesteld tegen verzekerde die niet de 

verzekeringnemer is  

 

480. De tussen de partijen gesloten verzekeringspolis waarin de dekkingsvoorwaarden en 

het mogelijke verhaalsrecht werden bedongen, bindt de partijen als een wet.
1982

 De wetgever 

heeft echter aan de verzekeraar de mogelijkheid gegeven om zich dergelijk verhaalsrecht voor 

te behouden ten aanzien van de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, en die in 

beginsel geen partij is bij de verzekeringsovereenkomst. De mogelijkheid van de verzekeraar 

om het contractueel verhaalsrecht uit te oefenen tegen de verzekerde die niet de 

                                                           
1978 Wet 19 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 29 juli 1975. (Deze wet werd opgeheven 

door de wet van 13 maart 2016, BS 23 maart 2016). Art. 19, § 1 werd opgeheven bij art. 347, eerste streepje Verzekeringswet 

2014. Deze bepaling werd gewijzigd overgenomen in art. 40, § 1 Verzekeringswet 2014. 
1979 D. WUYTS, “De rol van de Modelovereenkomst in het verhaal van de WAM-verzekeraar tegen de verzekerde en de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 25, 3°, b Modelovereenkomst”, RW 2010-11, 1133.  
1980 G. JOCQUÉ, “Recht van verhaal WAM-verzekeraar” (noot onder Cass. 18 januari 2010), NjW 2010, 277. 
1981 C. HENSKENS, “De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling ALLIC II, Antwerpen, Intersentia, 2016, 149; C. 

HENSKENS, “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 775.  
1982 Cass. 13 juni 1997, RGAR 1999, 13103. 



430 

 

verzekeringsnemer is, betreft een uitzondering op art. 1165 B.W. m.b.t. de relativiteit van het 

contract.
1983

 Het regres kan overigens tegen beiden worden uitgeoefend indien de 

voorwaarden daartoe voldaan zijn.
1984

 Met betrekking tot de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen volgt deze mogelijkheid uit het feit dat 

de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, geacht wordt stilzwijgend tot de 

verzekeringsovereenkomst te zijn toegetreden.
1985

  

Het is logisch dat het verhaalsrecht ook kan uitgeoefend worden tegen de verzekerde 

die de polis niet heeft ondertekend. Bepaalde weigerings- of verminderingsgronden waarop 

het verhaalsrecht steunt, zijn namelijk persoonlijk en zullen, wanneer deze bij de 

verantwoordelijkheid van de verzekerde liggen, niet aan de verzekeringnemer kunnen worden 

tegengeworpen. Zo zal de opzettelijke fout van een verzekerde, die niet de verzekeringnemer 

is, geen aanleiding kunnen geven tot een verhaalsrecht van de verzekeraar tegen de 

verzekeringnemer. Wanneer de verzekeraar dan geen verhaalsrecht zou kunnen instellen tegen 

de verzekerde die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, blijft deze verzekerde ongestraft. 

Deze verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, zal zich op voorhand misschien niet bewust 

geweest zijn van de verhaalsmogelijkheid van de verzekeraar, aangezien hij de polis niet heeft 

ondertekend en mogelijks dus ook niet heeft gelezen. Er kan echter moeilijk vereist worden 

dat de polis door alle verzekerden zou ondertekend worden. Men zal zich dus tevreden 

moeten stellen met de fictie dat de verzekerde stilzwijgend tot de verzekeringsovereenkomst 

is toegetreden.  

Wat de kennisgevingsplicht betreft, is echter wel een bescherming uitgewerkt ten 

aanzien van de verzekerde die niet de verzekeringnemer is. Indien de verzekeraar namelijk het 

voornemen heeft om het verhaalsrecht uit te oefenen ten aanzien van deze verzekerde, zal hij 

deze daar ook van op de hoogte moeten brengen onder dezelfde voorwaarden als diegene die 

gelden voor een kennisgeving aan de verzekeringnemer.  

 

C. Geen oorzakelijk verband vereist bij verschillende verhaalsgronden WAM  

 

481. Tot slot duikt hier opnieuw het probleem op van de afwijkende regeling voor de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, waarvoor in bepaalde gevallen wel 

                                                           
1983 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 221. 
1984 Gent 27 september 1995, RW 1995-96, 1212-1214.  
1985 Cass. 28 november 1975, Arr. Cass. 1976, 401, noot E.K.; P.H. DELVAUX, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 232; G. SCHOORENS, “Over het regresrecht van de verzekeraar (art. 88 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst)”, RW 1998-99, 1427-1429. 
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en in andere geen oorzakelijk verband vereist wordt tussen de contractuele tekortkoming en 

het schadegeval om het verhaalsrecht uit te oefenen. Om het verhaalrecht uit te oefenen dient 

er in beginsel geen oorzakelijk verband aangetoond te worden, tenzij dit verhaalsrecht 

gegrond is op een contractueel verval van recht.
1986

 In dit laatste geval zal echter wel aan de 

vereisten van art. 65 Verzekeringswet 2014 voldaan moeten worden opdat het verhaalsrecht 

kan worden uitgeoefend. Het Hof van Cassatie besliste evenwel dat voor de verhaalsgrond 

van art. 25 3°, b) Modelovereenkomst geen oorzakelijk verband moet bewezen worden.
1987

 

Sinds de invoering van art. 16bis WAM-wet waarin een wettelijke grondslag gecreëerd werd 

voor deze verhaalsgrond, kan met deze zienswijze ingestemd worden. Voor de overige 

verhaalsgronden van art. 25, 3° Modelovereenkomst kan nog steeds verdedigd worden dat ze 

steunen op een contractueel verval van recht en de voorwaarden van art. 65 Verzekeringswet 

2014 dus wel nageleefd dienen te worden.
1988

 Voor de uitoefening van de verhaalsgrond van 

art. 25, 3°, c) Modelovereenkomst wordt wel een oorzakelijk verband vereist. De bewijslast 

ervan wordt nochtans onterecht op de verzekerde gelegd. De verzekeraar draagt namelijk 

normaliter de bewijslast van het contractueel verval van recht en dus ook van het oorzakelijk 

verband dat hiervoor vereist is. In één van de onderzochte autopolissen wordt deze bewijslast 

toch bij de verzekeraar gelegd.
1989

 Overeenkomstig art. 1 Modelovereenkomst zijn 

afwijkingen van de modelpolis ten voordele van de verzekerde evenwel mogelijk. Dergelijk 

beding is dus geldig en verdient ook de voorkeur. In het ontwerp voor nieuwe 

minimumvoorwaarden voor de verzekering BA-motorrijtuigen van 2009 wordt wel een 

oorzakelijk verband vereist dat door de verzekeraar moet bewezen worden opdat hij de 

verhaalsgronden in art. 25, 3°, a), c) en d) Modelovereenkomst wil uitoefenen.
1990

 De 

invoering van deze wijziging van de modelovereenkomst zou de bescherming van de 

verzekerde ten goede komen.  

 

D. Verhaal ook mogelijk tegen de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het 

schadegeval 

 

                                                           
1986 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 222-223. 
1987 Cass. 19 juni 2009, TBH 2010, 66, noot C. VAN SCHOUBROECK. 
1988 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §3, E.  
1989 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3, a.  
1990 Advies Commissie voor Verzekeringen van 10 maart 2009 over het ontwerp van Minimumvoorwaarden verzekering BA 

motorrijtuigen, DOC C/2008/4, www.fsma.be, 6.  
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482. Overeenkomstig art. 152 Verzekeringswet 2014 kan de verzekeraar zijn verhaalsrecht 

ook uitoefenen ten aanzien van een verzekerde die niet aansprakelijk is voor het schadegeval. 

Zoals gezegd, werd in art. 152 Verzekeringswet 2014 de voorwaarde toegevoegd dat de 

verzekeraar zijn verhaalsrecht enkel kan uitoefenen ten belope van het persoonlijk aandeel in 

de aansprakelijkheid van de verzekerde. Deze voorwaarde heeft evenwel enkel tot gevolg dat 

één van de verzekerden aansprakelijk moet zijn voor het schadegeval opdat de verzekeraar 

beschikt over een regresrecht.  

De verzekeraar is vrij in zijn keuze om zijn verhaalsrecht uit te oefenen tegen de 

verzekeringnemer, ook al is deze niet aansprakelijk voor de schade die werd veroorzaakt door 

een andere verzekerde die hier wel aansprakelijk voor werd gesteld. Stel dat de 

verzekeringnemer de premie niet heeft betaald, ten gevolge waarvan de dekking geschorst 

werd. De verzekeringnemer riskeert in zulk geval geconfronteerd te worden met een 

verhaalsrecht van de verzekeraar voor de schade waarvoor een andere verzekerde 

aansprakelijk werd gesteld. Dit komt evenwel overeen met het rechtvaardigheidsgevoel 

aangezien de verzekeringnemer verantwoordelijk was voor het tijdig betalen van de premie en 

de verzekerde wel gedekt was geweest wanneer de premie tijdig betaald was. In twee 

onderzochte polissen BA Auto werd evenwel gestipuleerd dat de verzekeraar toch de 

aansprakelijkheid dient aan te tonen van de verzekerde waarop hij de vergoeding, die hij heeft 

overgemaakt aan zwakke weggebruikers, tracht te verhalen.
1991

 Deze regel zou evenwel niet 

voor alle verhaalsgronden gelden. In de gevallen aangegeven door deze verzekeraars zal dus 

wel de aansprakelijkheid moeten aangetoond worden van de aangesproken verzekerde opdat 

het verhaalsrecht tegen deze persoon kan uitgeoefend worden. Aangezien de verzekeraar niet 

verplicht is om een verhaalsrecht voor te behouden, is hij naar mijn mening dus ook vrij om 

de bewijslast voor de uitoefening van het verhaalsrecht te verzwaren. Dit speelt namelijk in 

het voordeel van de verzekerde.  

Met het oog op preventie is het belangrijk dat de sanctie voor het onzorgvuldig 

handelen op de persoon gelegd wordt die hiervoor aansprakelijk is. Wanneer het verhaalsrecht 

evenwel rust op het opzet of de grove schuld van één van de verzekerden, zal deze verzekerde 

normalerwijze ook aansprakelijk zijn voor het schadegeval. Het persoonlijk karakter van 

opzet en van contractuele tekortkomingen die gesanctioneerd worden met een verval van 

recht
1992

, vermijdt dan dat de sanctie van het verhaal dat hierop steunt bij een andere 

                                                           
1991 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, E, 3, a.  
1992 Het contractueel verval van recht heeft een persoonlijk karakter aangezien m.i. enkel grove fouten hiermee  

gesanctioneerd kunnen worden en grove fouten steeds een persoonlijk karakter hebben.  
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verzekerde terechtkomt dan de verzekerde die zich schuldig heeft gemaakt aan deze fout. Op 

deze manier blijft de preventieve functie van deze preventie-instrumenten gewaarborgd.  

De huidige wettelijke regeling biedt evenwel geen bescherming aan de in solidum 

aansprakelijk gestelde medeverzekerde die geconfronteerd wordt met het verhaal van de 

verzekeraar voor de gehele schadevergoeding  

 

§ 4. Besluit  

 

483. Art. 152 Verzekeringswet 2014 bevat m.i. een doeltreffende beschermingsregeling 

voor de verzekeringnemer en de verzekerde. Op de verzekeraar die het verhaalsrecht wil 

uitoefenen rust namelijk een uitgebreide bewijslast. Hij moet bewijzen dat hij de benadeelde 

heeft uitbetaald op grond van een niet-tegenwerpelijke exceptie. Hij moet het bestaan van de 

verzekeringsovereenkomst met inbegrip van een verhaalsbeding bewijzen en aantonen dat de 

verzekeringnemer de polisvoorwaarden heeft aanvaard. Tot slot zal hij ook moeten aantonen 

dat hij zijn voornemen om verhaal uit te oefenen tijdig heeft meegedeeld aan de 

verzekeringnemer of de verzekerde. Bijkomend zal de verzekeraar zijn verhaalsrecht enkel 

kunnen uitoefenen ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de 

verzekerde. Het persoonlijk karakter van opzet en het contractueel verval van recht vult deze 

beschermingsregeling aan.  

De nog steeds aanwezige knelpunten hebben betrekking op de uitzonderingsregimes 

die gelden voor de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen. Zo zal de WAM-verzekeraar 

niet moeten bewijzen dat de verzekeringnemer de polisvoorwaarden met inbegrip van de 

verhaalsbedingen heeft aanvaard. Op die manier wordt een zwakkere positie toegekend aan de 

verzekeringnemer van dit type aansprakelijkheidsverzekering dan aan verzekeringnemers van 

andere aansprakelijkheidsverzekeringen. Verder dringt zich een wijziging van de 

modelovereenkomst op zodat de verzekeraar zal moeten bewijzen dat er een oorzakelijk 

verband bestaat tussen de contractuele tekortkomingen bepaald in art. 25, 3°, a), c) en d) 

Modelovereenkomst en het schadegeval opdat hij zich kan beroepen op deze verhaalsgronden.  
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AFDELING 2. PREVENTIE-INSTRUMENTEN DIE NADELIGE GEVOLGEN 

VERBINDEN AAN HET VERHOGEN VAN HET RISICO OF HET ZICH VOORDOEN 

VAN HET SCHADEGEVAL 

Onderafdeling 1.  Uitsluitingen  

 

§ 1. Inleiding  

 

484. Uitgesloten risico’s vallen buiten de dekking van de verzekeringsovereenkomst.
1993

 

Een uitsluiting heeft dus betrekking op de omvang van de dekking.
1994

 Er kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen contractuele en wettelijke uitsluitingen. Voorbeelden van wettelijke 

uitsluitingen kunnen we terugvinden in de art. 63 en 164 Verzekeringswet 2014. 

Overeenkomstig art. 63 Verzekeringswet 2014 wordt schade veroorzaakt door oorlog of 

gelijkaardige feiten en burgeroorlog uitgesloten van dekking, tenzij anders bedongen. De 

verzekeraar zal hier dus geen dekking voor moeten bieden. In art. 164 Verzekeringswet 2014 

voorziet de wetgever een uitsluiting van de dekking van de zelfmoord van de verzekerde die 

gebeurt minder dan een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst. Contractueel kan 

wel een ruimere dekking bedongen worden aangezien beide uitsluitingen van aanvullend recht 

zijn.
1995

  

   De verzekeraar kan naast de wettelijke uitsluitingen ook contractueel bedingen dat in 

bepaalde situaties geen dekking zal geboden worden, of bepaalde gevolgen van het 

schadegeval geen aanleiding zullen geven tot vergoeding, zodat bepaalde risico’s of delen van 

het verzekerde risico bij de verzekerde blijven liggen. Zo wordt bijvoorbeeld in polissen BA 

Uitbating vaak asbest gerelateerde schade uitgesloten van dekking.
1996

 In de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten wordt bijvoorbeeld o.m. steeds de 

                                                           
1993 Antwerpen 18 april 2001, T.Verz. 2002, 697; D. WUYTS, “Uitsluiting van dekking en verval van recht op dekking”, NjW 

2011, 777; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in verzekeringen: een neverending 

story?” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 101; J.-L. FAGNART, Le contrat 

d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 103; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 752; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du 

risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 52; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 91. 
1994 C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE en H. COUSY, “Overzicht van 

rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst (1992-2003)”, TPR 2003, 1862; H. GEENS, “Wie draagt de 

bewijslast bij diefstal van een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 214; P. HENRY en J. TINANT, 

“Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le 

contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115. Zie ook Deel IV, 

Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, C.  
1995 Zie Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 1.  
1996 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, c.  
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schade ingevolge radioactiviteit uitgesloten.
1997

 De gezinsaansprakelijkheidsverzekering bevat 

dan weer vaak een uitsluiting voor de schade veroorzaakt door vaartuigen.
1998

 Elke 

verzekeraar definieert de omvang van de verleende dekking, en behoudens bijzondere 

tussenkomst van de wetgever, is de dekkingsafbakening vrij.
1999

 Deze vrijheid werd bevestigd 

in de voorbereidende werken van de wet Landverzekeringsovereenkomst.
2000

 De wilsvrijheid 

van de partijen is evenwel niet grenzeloos.
2001

 Ze wordt beperkt door verschillende 

beschermingsmechanismen in de wet.  

 

485. In tegenstelling tot de meeste andere preventie-instrumenten heeft de 

verzekeringswetgever geen specifieke beschermingsregeling uitgewerkt voor uitsluitingen. 

Wel bevat de Verzekeringswet 2014 een aantal algemene regels die verzekerden kunnen 

beschermen tegen buitensporige uitsluitingen. Hierbij dient in het bijzonder gewezen te 

worden op art. 23 Verzekeringswet 2014, die zowel een interpretatieregel inhoudt, als een 

regeling inzake onrechtmatige bedingen. Daarnaast is hier ook het bijzonder 

verzekeringsrecht van belang dat voor bepaalde typen verzekeringscontracten dwingende 

dekkingsafbakeningen of minimumgarantievoorwaarden bevat. Waar het verzekeringsrecht 

niet leidt tot afdoende bescherming, kan dit aangevuld worden met het consumentenrecht en 

het gemeen recht. In wat volgt wordt enerzijds ingegaan op verschillende 

beschermingsmechanismen die de verzekerde beschermen tegen het onrechtmatig gebruik van 

uitsluitingen. Anderzijds word aangegeven waar het huidig wetgevend kader nog knelpunten 

bevat die deze bescherming kunnen ondermijnen.  

 

§ 2. Beschermingselementen 

 

A. Gelijkwaardigheidseis 

 

                                                           
1997 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, d. 
1998 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b.  
1999 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155; I. 

DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) 

beding of ontoetsbaar kernbeding?”, TBBR 2002, 425; J-.L. FAGNART, “Le régime des exclusions et des déchéances dans 

les assurances de responsabilités” in Les assurances de responsabilités, Brussel, Jeun Barr.Bx, 1999, 167-170; J-.L. 

FAGNART, “La requalification des clauses du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 

2002, 667; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 755; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 302. 
2000 Memorie van toelichting, Parl. St. 1990-91, nr. 1586/1, 20. 
2001 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 320. 
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486. Zoals uiteengezet onder de algemene beschermingsbepalingen van de 

Verzekeringswet 2014
2002

, voorziet deze wet een bepaling om onrechtmatige bedingen te 

bestrijden in verzekeringscontracten. Overeenkomstig art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 

2014 mogen de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden geen enkele clausule bevatten 

die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar 

en die van de verzekeringnemer.
2003

 Uitsluitingen die de verzekeringsovereenkomst volledig 

uithollen kunnen dus op die manier bestreden worden.
2004

 De rechtspraak besliste reeds 

meermaals dat bepaalde uitsluitingen art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 schenden. Zo 

werd bijvoorbeeld de brandverzekering, die uitgebreid werd met een bijkomende waarborg 

voor staking en oproer, uitgehold wanneer deze polis ook een uitsluiting bevat van schade 

veroorzaakt door collectieve of georganiseerde daden van opstand of de schade ten gevolge 

van oproerige daden.
 2005

 Zulke uitholling schendt de gelijkwaardigheid van de verbintenissen 

tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Zo zal de inhoud van de verzekeringsovereenkomst 

ook uitgehold worden wanneer de verzekeringsovereenkomst dekking verleent voor de 

buitencontractuele aansprakelijkheid maar tegelijk de schade ingevolge onvrijwillige 

miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm uit de dekking sluit.
2006

 Verder werd ook 

het beding waarin de bij de verzekeringsnemer inwonende personen als derden werden 

uitgesloten in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, ook al kon worden bewezen dat er 

geen bedrog, collusie of fraude aan de orde was aan de zijde van de verzekeringsnemer of het 

slachtoffer, als een inbreuk beschouwd op de gelijkwaardigheid van de verbintenissen van de 

verzekeraar en de verzekeringnemer.
2007

  

 

487. Naast de Verzekeringswet bevat ook het WER in een regeling inzake onrechtmatige 

bedingen. Overeenkomstig art. I.8, 22° WER is een beding namelijk onrechtmatig wanneer 

het een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen. Of 

waarborgbedingen evenwel getoetst kunnen worden aan deze bepaling is onzeker. Het WER 
                                                           
2002 Zie Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2. 
2003 Zie hieromtrent: C. VAN SCHOUBROECK, “Fraude in verzekeringen lichtjes anders bekeken”, TBH 2004, 14; G. 

HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 334; G. JOCQUÉ, “Actualia in het verzekeringsrecht” in F. 

MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VI, Gent, Acadamia Press, 2003, 27; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in 

de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 176; H. COUSY, “Onevenwichten in 

verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering” in Actualia verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 205; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 224. 
2004 B. DUBUISSON, “Les assurances des atteintes à l'environnement: réalités et perspectives d'avenir”, De Verz. 1996, 392; 

I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) 

beding of ontoetsbaar kernbeding?”, TBBR 2002, 413.  
2005 Brussel 13 oktober 2003, RGAR 2004, nr. 13.956. 
2006 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 177.  
2007 Antwerpen 19 september 2012, T.Verz. 2014, 179. 
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voorziet namelijk in een belangrijke beperking aan de toetsing van onrechtmatige bedingen 

aan de algemene toetsingsnorm van art. I.8, 22° WER. Overeenkomstig art. IV.82, lid 3 WER 

heeft de beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen namelijk geen betrekking 

op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de 

gelijkwaardigheid van, enerzijds, de prijs of vergoeding, en, anderzijds, de als tegenprestatie 

te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en 

begrijpelijk zijn geformuleerd. Op grond van deze bepaling kunnen kernbedingen niet getoetst 

worden aan de algemene toetsingsnorm.
2008

 Onder ‘het eigenlijke voorwerp van de 

overeenkomst’ dient de inhoud van de belangrijkste verbintenissen te worden begrepen.
2009

 

Bedingen die de omvang van de dekking omschrijven, bepalen het eigenlijke voorwerp van de 

verzekeringsovereenkomst, en kunnen dus als ontoetsbare kernbedingen beschouwd 

worden.
2010

 I. Demuynck verdedigt evenwel dat enkel de meest algemene 

dekkingsomschrijving die nog juist aan de bepaalbaarheidsvereiste voldoet, als kern van de 

dekkingsprestatie van de verzekeraar aan toetsing ontsnapt. Uitsluitingen die afwijkingen 

vormen op het normalerwijze gedekte risico, zijn volgens deze auteur wel toetsbaar.
2011

 Deze 

interpretatie, die m.i. bijgetreden kan worden, leidt ertoe dat de regeling inzake de 

ontoetsbaarheid van kernbeding, de bescherming van de verzekeringsconsument tegen 

onrechtmatige uitsluitingen niet ondermijnt. Wel blijft het m.i. moeilijk te bepalen wat als de 

kern van de dekkingsprestatie dient beschouwd te worden en wanneer er sprake is van een 

afwijking van het normalerwijze gedekte risico.
2012

 Art. I.82, lid 3 WER houdt evenwel een 

bijkomende bescherming in voor de verzekeringsconsument in die zin dat onduidelijke of 

onbegrijpelijke uitsluitingen steeds getoetst kunnen worden aan de algemene toetsingsnorm, 

ook indien men deze als kernbedingen zou kwalificeren.
2013

  

 

                                                           
2008 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding, TBBR 2002, 414; H. KEULERS en A. MOTTET HAUGAARD, 

Verzekeringen en marktpraktijken, Mechelen, Kluwer, 2011, 78; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 225; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, 

Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 136.  
2009 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR 2002, 414. 
2010 G. HEIRMAN, “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 327; P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 

76. 
2011 I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding”, TBBR 2002, 433.  
2012 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §3, A.  
2013 Inzake de verhouding tussen art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 en de onrechtmaitge bedingenleer in het WER 

wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2. 
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B. Interpretatieregels in het voordeel van de verzekerde 

 

488. Naast de gelijkwaardigheidseis bevat de Verzekeringswet 2014 ook een 

interpretatieregel in het voordeel van de verzekerde in geval van twijfel omtrent de betekenis 

van een beding. Overeenkomstig art. 23, §2 Verzekeringswet 2014 prevaleert in geval van 

twijfel over de betekenis van een beding, de voor de verzekeringnemer meest gunstige 

interpretatie. Indien de verzekeringnemer en de verzekerde niet één dezelfde persoon zijn, 

prevaleert de voor de verzekerde meest gunstige interpretatie.
2014

 Waar de 

gelijkwaardigheidseis een inhoudelijke waarborg bevat zodat de uitsluitingen de 

verzekeringspolis niet uithollen, vormt deze interpretatieregel een motief voor de verzekeraar 

om uitsluitingen duidelijk te formuleren.
2015

  

 

C. Dwingende bepalingen in het bijzonder verzekeringsrecht  

 

489. Voor een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen heeft de wetgever de vrijheid van de 

verzekeraar beperkt om zelf de grenzen te bepalen van de dekking die hij wenst te bieden. 

Voor de BA Auto deed de wetgever dit in de vorm van een modelovereenkomst waarvan de 

inhoud verplicht deel uitmaakt van elke autopolis die de burgerlijke aansprakelijkheid 

dekt.
2016

 De dwingende aard van de bepalingen van de modelovereenkomst heeft tot gevolg 

dat de verzekeraar niet kan voorzien in bijkomende uitsluitingen, die niet terug te vinden zijn 

in de modelpolis. Zo zal de WAM-verzekeraar overeenkomstig art. 7 Modelovereenkomst 

bepaalde personen van dekking kunnen uitsluiten. De verzekeraar kan evenwel niet voorzien 

in een uitsluiting van recht op verzekeringsdekking voor personen die niet opgesomd zijn in 

art. 7 Modelovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld niet bijkomend de zwakke weggebruiker van 

meer dan veertien jaar die een onverschoonbare fout heeft begaan welke de enige oorzaak van 

het ongeval is, uitgesloten worden.
2017

 Overeenkomstig art. 29bis, §1, lid 6 WAM-wet wordt 

de benadeelde ouder dan veertien jaar die het ongeval en zijn gevolgen gewild heeft, wel het 

voordeel van art. 29bis, §1, lid 1 WAM-wet ontzegd. Men kan zich verder ook afvragen of de 

                                                           
2014 Zie hieromtrent: C. VAN SCHOUBROECK, “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de 

Verzekeringswet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 8; 

G. HEIRMAN, “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in T.VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 362; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 175; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 338. 
2015 Voor een uitgebreide uiteenzetting omtrent deze interpretatieregel en de verhouding met de interpretatieregels uit het 

consumentenrecht en het gemeen recht, wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 3.  
2016 Art. 1, lid 1 KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993, err. 24 februari 1993.  
2017 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, a. 
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uitsluiting in de WAM-polis voor collectieve gewelddaden, geoorloofd is.
2018

 De 

modelovereenkomst voorziet niet in zulke uitsluiting. Overeenkomstig art. 63 

Verzekeringswet 2014 is schade door “oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog” in 

beginsel wel van dekking uitgesloten. Voor zover collectieve gewelddaden dus als “oorlog of 

gelijkwaardige feiten” beschouwd kunnen worden, kan zulke uitsluiting aanvaard worden. De 

wetgever heeft evenwel nagelaten om te specifiëren welke situaties hieronder vallen. Partijen 

zijn aldus vrij zelf te bepalen wat onder de begrippen oorlog, burgeroorlog en gelijkaardige 

feiten dient begrepen te worden.
2019

 Er wordt wel aangenomen dat de partijen hierbij binnen 

de geest van de wet moeten blijven.
2020

 Collectieve gewelddaden zullen dus enkel onder de 

uitsluiting van art. 63 Verzekeringswet 2014 vallen en dus enkel uitgesloten kunnen worden 

wanneer het gewelddaden betreft die dezelfde catastrofale omvang aannemen als oorlog.
2021

 

Verder wordt terrorisme verplicht gedekt in de WAM-verzekering.
2022

 De uitsluiting van 

terroristische aanslagen met nucleaire bom is wel toegelaten.
2023

 De uitsluiting van schade 

door radioactiviteit en ioniserende straling is in overeenstemming met de art. 3, §3 WAM-wet 

en art. 8, 5° Modelovereenkomst.
2024

  

  Het dwingend karakter van de modelpolis heeft ook tot gevolg dat de 

verzekeringsmaatschappij zich zal kunnen beroepen op uitsluitingen die niet werden 

opgenomen in de verzekeringspolis maar wel voorzien zijn in de modelpolis.
2025

 Dit is 

evenwel problematisch op het vlak van informatieverstrekking aan de verzekeringnemer. 

Door enkel zijn eigen verzekeringspolis te lezen, is deze dus niet noodzakelijk op de hoogte 

van alle uitsluitingen. Het is dan ook aangeraden om de dekking duidelijk en volledig te 

omschrijven in de verzekeringspolis. Uit de polisanalyse is gebleken dat de meeste 

verzekeraars de modelpolis wel intregraal overnemen in de algemene voorwaarden. Uit de 

enquête is reeds gebleken dat de kennis bij de verzekeringnemer van de omvang van de 

                                                           
2018 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, a. 
2019 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 106. 
2020 J.-L. FAGNART, “Dispositions communes: formation et exécution du contrat” in M. FONTAINE en J.-M. BINON 

(eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 71; P. COLLE, De nieuwe wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 106; P.-H. DELVAUX en M. FONTAINE, “Le nouveau régime du contrat d’assurance terrestre – Loi du 

25 juin 1992, loi modificative du 16 mars 1994, arrêts d’exécution”, JT 1994, 332; R. VAN GOMPEL, “Terrorisme et 

assurances”, T.Verz. 2002, 11. 
2021 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 20. P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 106. 
2022 Art. 10 wet 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, BS 15 mei 2007.  
2023 Zie: Memorie van toelichting Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2848/001, 15. De Memorie van toelichting verwijst 

uitdrukkelijk naar art. 4, § 3, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen. Er dient opgemerkt te worden dat deze bepaling niet terug te vinden is in de WAM-wet.  
2024 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, a. 
2025 Cass. 9 maart 2007, De Verz. 2007, 319, noot I. BOONE; Bevestigd in Cass. 18 januari 2010, NJW 2010, 276-277, noot 

G. JOCQUÉ en Cass. 5 maart 2010, JLMB 2011, 2063. 
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dekking in de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen niet zo goed is. 

Zo weten 22% van de respondenten niet dat de schade aan het eigen voertuig niet gedekt is in 

de standaard BA Auto. 26,5% van de respondenten denkt ook onterecht dat de schade aan de 

bestuurder die het ongeval veroorzaakte, gedekt is.
2026

  

  Overeenkomstig art. 1, lid 2 KB 14 december 1992 kan de verzekeringspolis tot slot wel 

afwijken van de bepalingen van de modelovereenkomst, maar enkel ten gunste van de 

verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst 

betrokken is.
2027

 De modelpolis verzet zich dus niet tegen de keuze van de verzekeraar om de 

verzekeringnemer een ruimere dekking te verlenen dan voorzien is in de modelpolis. Zo is het 

bijvoorbeeld geoorloofd dat in de verzekeringspolis een uitzondering gemaakt wordt op de 

uitsluiting van art. 8, 1° Modelovereenkomst van hetgeen vergoed wordt binnen de Bob-

waarborg.
2028

  

  Naast de bepalingen inzake de uitgesloten schadeposten en de personen die van dekking 

uitgesloten zijn, voorziet de WAM-verzekering en de modelovereenkomst ook in bepalingen 

die grenzen stellen aan de beperking van het bedrag van de schadevergoeding die de 

verzekeraar zal moeten uitbetalen.
2029

 Tot slot wordt ook de geografische beperking van de 

dekking geregeld in de WAM-wet. Zo moet de WAM-verzekering dekking bieden op het 

grondgebied van de staten die de Koning bepaalt.
2030

 De Koning heeft deze geografische 

dekking uitgewerkt in art. 1 Modelovereenkomst.  

 

490. Voor o.a. de gezinsaansprakelijkheidsverzekering en de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten heeft de wetgever 

minimumgarantievoorwaarden voorgeschreven. In het eerste geval werden deze niet 

gekoppeld aan een verzekeringsplicht voor de verzekeringnemer, in het tweede geval wel.  

  

491. Wat de gezinsaansprakelijkheidsverzekering betreft wordt de omvang van de dekking 

in de eerste plaats beperkt door art. 1 KB Privéleven. Ook de mogelijkheid tot het beperken 

van de bedragen die de verzekeraar zal moeten uitkeren, wordt begrensd bij dit KB.
2031

 

                                                           
2026 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, F.  
2027 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 756; P. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 154.  
2028 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, a. 
2029 Zie art. 3, §2 WAM-wet en art. 5 Modelovereenkomst. Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, 

a. 
2030 Art. 3, §1, lid 2 WAM. 
2031 Zie art. 5 KB Privéleven. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §2, B.  
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Verder worden ook de personen die van dekking kunnen worden uitgesloten beperkt in art. 3 

KB Privéleven. Art. 4 KB Privéleven bepaalt de geografische dekking van deze polissen.  

  Inzake uitsluitingen is vooral art. 6 KB Privéleven van belang, dat een lijst van 

mogelijke uitsluitingen bevat. De verzekeraar kan zelf kiezen of hij al dan niet de 

uitsluitingen, bepaald in art. 6 KB Privéleven, opneemt in de polis. Art. 6 KB Privéleven 

gebruikt namelijk de bewoordingen “kunnen worden uitgesloten”. Wanneer de verzekeraar de 

uitsluitingen niet uitdrukkelijk opneemt in de polis, zal hij ze ook niet kunnen toepassen.
2032

 

Hij kan er ook voor kiezen om een voor de verzekeringnemer voordeligere dekkingsomvang 

te voorzien dan hetgeen bepaald in het KB Privéleven.
2033

 Dit volgt ook uit art. 2 KB 12 

januari 1984 waarin wordt gesteld dat de dekking ten minste gelijk moet zijn aan de dekking 

te verlenen overeenkomstig dit besluit. Uit de polisanalyse is gebleken dat elk van de 

onderzochte verzekeringsmaatschappijen effectief in een ruimere dekking voorziet. Zo 

worden bijvoorbeeld uitzonderingen gemaakt voor bepaalde situaties waarin naast de 

buitencontractuele aansprakelijkheid ook de contractuele aansprakelijkheid gedekt wordt.
2034

 

In een aantal van de onderzochte polissen, werden ook uitzonderingen voorzien op de 

uitsluiting van schade voortvloeiend uit de buitencontractuele aansprakelijkheid die gedekt 

wordt door de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen.
2035

 Verder wordt in geen enkele 

van de onderzochte polissen de stoffelijke schade die het gevolg is van grondverschuivingen 

uitgesloten, hoewel dit wel mogelijk is op grond van art. 6, 13° KB Privéleven.
2036

 De 

verzekeraar kan evenwel geen bijkomende uitsluitingen formuleren.
2037

 

   Art. 6 KB Privéleven dient wel aangevuld te worden met hetgeen bepaald is in de 

Verzekeringswet 2014. Overeenkomstig art. 63 Verzekeringswet is schade door “oorlog of 

gelijkaardige feiten en door burgeroorlog” in beginsel van dekking uitgesloten. In dit kader is 

het interessant dat in één van de onderzochte polissen schade voortvloeiend uit collectieve 

gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging en arbeidsconflicten, van dekking wordt 

uitgesloten.
2038

 Voor zover deze feiten dus als “oorlog of gelijkwaardige feiten” beschouwd 

kunnen worden, kan zulke uitsluiting aanvaard worden. Hiertoe is evenwel vereist dat deze 

                                                           
2032 G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 2 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 4. 
2033 Parl. St. Kamer 1977-78, nr. 321/1, 2; G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 2 KB 12 janauri 1984”, Comm. Verz. 2006, 4-

5. 
2034 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
2035 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
2036 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
2037 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 755; G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 2 KB 12 janauri 1984”, Comm. Verz. 2006, 4-5. 
2038 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
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feiten dezelfde catastrofale omvang aannemen als oorlog.
2039

 Indien dit niet het geval is, kan 

de verzekeraar nog wel dekking weigeren wanneer de schade niet voortvloeit uit de 

buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde met betrekking tot zijn privéleven
2040

. 

Indien dergelijke schade opzettelijk werd verricht zal de verzekeraar ook geen dekking 

moeten bieden aan hem die de schade opzettelijk veroorzaakte. Buiten deze situaties moet 

aangenomen worden dat de verzekeraar toch dekking zal moeten bieden voor de schade 

voortvloeiend uit collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging en 

arbeidsconflicten.  

   Daarnaast kan ook de uitsluiting van terrorisme waarin de meeste onderzochte 

gezinspolissen voorzien, problemen veroorzaken.
2041

 Art. 6 Verzekeringswet 2014 voorziet 

namelijk niet in een uitsluiting van terrorisme. Overeenkomstig art. 10 Wet Verzekering 

Terrorisme
2042

, dient de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar niet verplicht dekking te bieden 

voor terrorisme. Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan de waarborgen die reeds 

uitdrukkelijk in de bijzondere wetgeving of reglementering opgenomen zijn.
2043

 

Overeenkomstig art. 6, 5° KB Privéleven is de uitsluiting van terroristische aanslagen met een 

nucleaire bom en de schade door radioactiviteit en ioniserende stralingen geoorloofd. Overige 

daden van terrorisme kunnen overeenkomstig art. 6 KB Privéleven evenwel niet uitgesloten 

worden. Dergelijke uitsluitingen in de onderzochte polissen zijn m.i. dus niet geoorloofd. 

Indien de daden van terrorisme gekwalificeerd kunnen worden als opzet, zal de verzekeraar 

zijn dekking toch kunnen weigeren ten aanzien van de verzekerde die zulke daden gepleegd 

heeft. In dit verband is het opvallend dat in één van de onderzochte polissen wel dekking 

wordt geboden voor daden van terrorisme gepleegd door verzekerden jonger dan 16 jaar.
2044

 

Indien de daad van terrorisme kan beschouwd worden als een opzettelijk veroorzaakt 

schadegeval, zal de verzekeraar evenwel nooit dekking kunnen bieden, ook niet indien de 

daad gepleegd werd door een verzekerde jonger dan 16 jaar. Art. 62, lid 1 raakt immers de 

openbare orde.
2045

 

 

                                                           
2039 Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 20. P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 106. 
2040 Onder privéleven worden alle handelingen die buiten de beroepssfeer vallen, begrepen. Zie hieromtrent: G. JOCQUÉ, 

“Commentaar bij art. 1 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 8-9. 
2041 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
2042 Wet 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, BS 15 mei 2007.  
2043 Memorie van toelichting Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2848/001, 15. 
2044 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
2045 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, B.  
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492. Ook voor de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten heeft 

de wetgever minimumgarantievoorwaarden bepaald.
2046

 Art. 2 KB Architect beperkt de 

dekking geografisch tot in België uitgevoerde werken en geleverde prestaties. Verder worden 

in art. 4 KB Architect minimumbedragen voorzien voor de dekking van verschillende 

schadeposten.
2047

 Overeenkomstig art. 5 KB 25 april 2007 zijn slechts twee uitsluitingen 

toegelaten. Enkel de schade ingevolge radioactiviteit en de schade voortvloeiend uit 

lichamelijk letsel ingevolge blootstelling aan wettelijk verboden producten mogen uitgesloten 

worden van dekking. De opsomming is limitatief.
2048

 De verzekeraar kan dus geen 

bijkomende uitsluitingen stipuleren. De verzekeraar kan enkel nog clausules opnemen die een 

verval van recht inhouden. In dit verband is het opvallend dat elk van de onderzochte polissen 

in de polisanalyse wel in bijkomende uitsluitingen voorziet
2049

, die m.i. niet als 

vervalclausules kunnen geïnterpreteerd worden. Het vormen namelijk geen sancties op 

contractuele tekortkoming van de verzekerde, maar werkelijk beperkingen van de dekking.  

In de eerste plaats worden bepaalde boetes in meerdere onderzochte polissen 

uitgesloten van dekking. Overeenkomstig art. 155 Verzekeringswet 2014 kunnen 

strafrechtelijke boetes niet het voorwerp uitmaken van een verzekeringsovereenkomst. 

Aangezien art. 5 KB Architect niet in deze uitsluiting voorziet, is de uitsluiting alle 

administratieve en burgerrechtelijke boetes evenwel niet geoorloofd.  

Verder worden in de onderzochte polissen uitsluitingen voorzien voor 

aansprakelijkheden die gedekt dienen te worden door andere verzekeringsovereenkomsten. Zo 

wordt de aansprakelijkheid uitgesloten die gedekt wordt door de verplichte verzekering inzake 

motorrijtuigen.
2050

 Ook de aansprakelijkheid jegens het personeel van de verzekerde wordt in 

bepaalde polissen uitgesloten. De schade aan het eigen personeel kan bijvoorbeeld gedekt 

worden door een verplichte arbeidsongevallenverzekering. Verder worden vaak ook fouten 

die gedekt kunnen worden door bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, van dekking 

uitgesloten. Tot slot is ook de uitsluiting van schade die niet het gevolg is van de fout van de 

architect of de aangestelde maar van overmacht of natuurrampen, logischerwijze niet gedekt 

door de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering van de architect. Dergelijke schade 

kan gedekt worden door verschillende schadeverzekering, zoals de ABR-polis of de een 

brandverzekering. Overeenkomstig art. 9, §1, eerste lid wet van 20 februari 1939 moet de 

                                                           
2046 KB van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de 

bescherming van den titel en van het beroep van architect, BS 23 mei 2007.  
2047 Zie ook Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §2, A.  
2048 Adv. Nr. 42.190 van de afd. wetgeving van de RvS, BS 23 mei 2007, 27.707. Dit blijkt uit de bewoording “enkel”.  
2049 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, d. 
2050 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, d. 



444 

 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de architect namelijk dekking verlenen voor de 

handelingen die architecten of hun aangestelden beroepshalve stellen en waardoor hun 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het gedrang kan komen. Art. 2 KB Architect bepaalt 

dat de verzekering BA Architect de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voortvloeiend uit de 

activiteit van architect voor zover deze activiteit betrekking heeft op de in België uitgevoerde 

werken en geleverde prestaties. Bijgevolg is het logisch dat schadegeval die niet het gevolg 

zijn van de beroepsactiviteit van de architect van dekking worden uitgesloten.
2051

 De 

verzekeringswaarborg van deze verzekering heeft betrekking op de opdracht waarmee de 

architect in het raam van een architectenovereenkomst wordt belast door de opdrachtgever.
2052

 

Schade die geen verband houdt met deze opdracht, wordt logischerwijze niet gedekt door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect. Schade gedekt door de WAM-

verzekering en schade die voortvloeit uit beheersfouten van de verzekerde in zijn 

hoedanigheid van zaakvoerder of bestuurder houden m.i. geen verband met de opdracht van 

de architect en zijn dus uitgesloten. Gelet op het beperkt karakter van art. 5 KB Architect is 

het m.i. aangeraden om eerder deze uitsluitingen te omschrijven als algemene afbakening van 

de dekkingswaarborg.  

Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de aansprakelijkheid van de architect 

jegens zijn personeel kan uitsluiten, kan evenwel betwijfeld worden. In het eerste ontwerp van 

het KB van 25 april 2007 werd gesproken van de burgerlijke aansprakelijkheid van de 

architect ten aanzien van de opdrachtgever en derden. Door deze laatste bewoordingen weg te 

laten, lijkt de wetgever de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de architect ten 

aanzien van zijn personeel te bevestigen. Gezien art. 5 KB Architect niet voorziet in een 

uitsluiting voor dergelijke aansprakelijkheid, kan de verzekeraar dus ook niet in zulke 

uitsluiting voorzien. De wenselijkheid van deze vaststelling kan m.i. in vraag gesteld worden, 

zeker in de mate deze schade gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekering.  

Wat de uitsluiting betreft van oorlog en terrorisme betreft kan verwezen worden naar 

hetgeen hierover geschreven werd met betrekking tot de gezinsaansprakelijkheidsverzekering. 

Gezien het limitatieve karakter van de uitsluitingen in art. 5 KB Architect lijkt 

bovendien het uitsluitingsbeding dat bepaalde opdrachten van de architect buiten de dekking 

                                                           
2051 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, d. 
2052 K. UYTTERHOEVEN, “Aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.) , De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, 169.  
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stelt, niet geoorloofd.
2053

 Om opdrachten met betrekking tot bouwwerken van enorme waarde 

te onttrekken aan de dekking kan beter in een maximumwaarborg voorzien worden.
2054

  

 

493. Wanneer de verzekeringspolis waarvoor minimumgarantievoorwaarden werden 

opgesteld, uitsluitingen bevat die in strijd zijn met deze minimumgarantievoorwaarden, dient 

de sanctie van de wettelijke conversie te worden toegepast.
2055

 Dit heeft tot gevolg dat het 

strijdig beding geacht zal worden in overeenstemming te zijn met de dwingende regeling. Dit 

heeft tot gevolg dat er toch dekking zal moeten verleend worden.  

 

§ 3. Knelpunten  

 

A. De wetgever heeft het begrip ‘uitsluiting’ niet gedefinieerd  

 

494. De wetgever geeft geen definitie van het begrip ‘uitsluiting’. Zoals gezegd, heeft zij in 

ieder geval betrekking op de omvang van de dekking. De rechtsleer definieert een uitsluiting 

als een beperking van verzekering, een afwezigheid van recht op dekking.
2056

 De 

dekkingsomschrijving kan evenwel verschillende vormen aannemen.
2057

 Zo kunnen de 

partijen gebruik maken van positieve dekkingsomschrijvingen door aan te geven in welke 

gevallen de verzekeraar wel dekking dient te verlenen. Zo kan aangegeven worden in de polis 

dat de buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde wordt gedekt. Elke positieve 

dekkingsomschrijving houdt tegelijkertijd ook een beperking in van de waarborg. Wanneer de 

                                                           
2053 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, d. 
2054 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §2, A.  
2055 Art. 22, §1 Verzekeringswet 2014. Zie inzake de gezinsaansprakelijkheidsverzekering: G. JOCQUÉ, “Commentaar bij 

art. 2 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 5-6. 
2056 Concl. J.M. GENICOT bij Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, afl . 9, 1706; C. PARIS en J.-L. FAGNART, “Actualités 

législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général” in C. PARIS en B. DUBUISSON (eds.), Actualités en droit 

des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 57; G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 532; I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de 

dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding », TBBR 2002, 

427; J.-L. FAGNART, ‘L’entendue de la garantie” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel,  

éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 24; J.M. HAUFERLIN en CLAESSENS, “La loi du 25 juin 1992 en ses lignes de 

faîte”, T. Verz. 1993, 23; M. FONTAINE, “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des 

assurances”, RCJB 2003, 53; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 306; M.A. MASSCHELEIN, Het 

verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 110; P. HENRY en J. TINANT, 

“Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le 

contrat d’assurance terrestre – Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 92. 
2057 Zie ook: G. HEIRMAN, “Bewijs van het schadegeval en van de dekking” in T. VANSWEEVELT EN B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 506; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 157-158; H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van 

een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 224; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 755. 
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polis aangeeft dat de buitencontractuele aansprakelijkheid wordt gedekt, heeft dit tot gevolg 

dat voor de contractuele aansprakelijkheid geen dekking zal geboden worden.  

  Daarnaast zijn ook negatieve dekkingsomschrijvingen mogelijk waarin de partijen 

aangeven welke waarborgen buiten de dekking vallen. In een negatieve dekkingsomschrijving 

zal de verzekeraar uitdrukkelijk uitzonderingen formuleren op de positieve 

dekkingsomschrijving. Zo zal bijvoorbeeld vaak in de familiale polis de schade door vuur, 

brand en ontploffing, waarvoor de verzekerde buitencontractueel aansprakelijk is, van 

dekking worden uitgesloten.
2058

 De vraag rijst welke van deze dekkingsomschrijvingen als 

uitsluitingen kunnen gekwalificeerd worden. Volgens G. Jocqué is een uitsluiting een beding 

dat een negatieve dekkingsomschrijving bevat door schadegevallen aan de op positieve wijze 

omschreven waarborg te onttrekken. De uitsluiting valt volgens deze auteur dus samen met 

een negatieve dekkingsomschrijving.
2059

 M. Fontaine definieert de uitsluiting dan weer als het 

beding dat ertoe strekt de verbintenis van de verzekeraar betreffende het risico dat het 

voorwerp uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst te beperken. De uitsluiting wordt door 

deze auteur tegenover ‘de omschrijving van het verzekerde risico’ geplaatst. Anders dan in 

geval van een uitsluiting kan er dus ook niet-verzekering zijn aangezien het risico niet het 

voorwerp van de verzekeringsovereenkomst vormt, op basis waarvan vergoeding gevorderd 

wordt.
2060

 Het voordeel van deze laatste visie is dat de kwalificatie als uitsluiting niet 

afhankelijk wordt gemaakt van de positieve of negatieve omschrijving van de 

dekkingsomvang.
2061

  

 

1. Kwalificatieproblemen  

 

495. Het feit dat de wetgever het begrip ‘uitsluiting’ niet heeft gedefinieerd, heeft in de 

eerste plaats tot gevolg dat het onderscheid met andere rechtsfiguren niet altijd duidelijk is. 

Ook bestaat er vaak discussie of een bepaald beding nu al dan niet als een uitsluiting dient 

gekwalificeerd te worden. Zo bestaat er in de rechtsleer vooral discussie over de vraag of 

bepaalde bedingen als een uitsluiting dienen beschouwd te worden, of eerder een verval van 

                                                           
2058 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, b. 
2059 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 158. 

Zie ook: G. HEIRMAN, “Bewijs van het schadegeval en van de dekking” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 507.  
2060 M. FONTAINE, “Décheances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”,  RCJB 

2003, 58-62. Zie ook: C. VAN SCHOUBROECK, “Bewijslast van “uitsluitingen” in verzekeringen: nieuwe 

ontwikkelingen”, TBH 2006, 775.  
2061 Vgl.  I. DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar 

(onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding, TBBR 2002, 425 die stelt dat de wijze van formulering van een clausule 

mag niet bepalend zijn voor de al dan niet kwalificatie als een kernbeding. 
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recht inhouden. Het belang van dit onderscheid werd supra in dit proefschrift reeds uitvoerig 

besproken.
2062

 In de voorbereidende werken van de Wet Landverzekeringsovereenkomst werd 

reeds benadrukt dat het verval van recht niet mag verward worden met een uitsluiting voor 

gevallen die zich buiten de reikwijdte van de dekking bevinden.
2063

 Uit de polisanalyse blijkt 

evenwel dat verzekeraars in de polis steeds een opsomming geven van een reeks uitsluitingen 

en weinig of geen melding maken van de sanctie van het verval van recht.
2064

 Zo worden 

bijvoorbeeld opzet en zware fouten vaak opgesomd als uitsluitingen. Deze werkwijze heeft 

nochtans niet tot gevolg dat de gebruikte bewoordingen in het contract ook steeds bepalend 

zullen zijn voor de kwalificatie van het beding. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van het 

Hof van Cassatie heeft het dwingend karakter van art. 65 Verzekeringswet 2014 tot gevolg dat 

de rechter dient na te gaan of de uitsluitingsclausule geen vervalbeding is.
2065

 Indien de 

rechter vaststelt dat het om een vervalbeding gaat aangezien de clausule een contractuele 

tekortkoming van de verzekerde sanctioneert, dient de rechter het beding te 

herkwalificeren.
2066

 Hoewel vaststaat dat in geval van een uitsluiting er nooit dekking is 

geweest terwijl bij het verval van recht er initieel wel dekking was maar deze verloren werd 

door een tekortkoming aan een wettelijke of contractuele verplichting, lijkt er echter nog 

steeds geen duidelijk aanknopingspunt te bestaan om een herkwalificatie op te baseren. Zoals 

reeds aangegeven kan dit criterium m.i. gevonden worden in de koppeling aan het gedrag van 

                                                           
2062 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2 en 3.  
2063 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 1994, Antwerpen, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1994, 113.  
2064 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1, C, 3.  
2065 Cass. 20 september 2012, Pas. 2012, 1707; Cass. 5 februari 2016, TBH 2016, 952; Cass. 11 februari 2016, T.Verz. 2016, 

445; VAV 2016, 4, noot L. BREWAEYS; Luik, 30 oktober 1995, RRD 1995, 448; Brussel 25 november 1999, RGAR 2001, 

nr. 13.404; Bergen 1 februari 2000, RGAR 2001, 13.347; Bergen 10 december 2001, RGAR 2002, nr. 13.554; Brussel 3 april 

2003, RGAR 2004, nr. 13.890; Gent 2 oktober 2003, T.Verz. 2004, 300; Gent 15 februari 2007, NjW 2007, 415; Bergen 11 

januari 2011, Rec.jur.ass. 2011, 171; Gent 21 november 2013, TBH 2014, 1006; Antwerpen 22 oktober 2013, TBH 2014, 

1001; Rb. Antwerpen 31 maart 2014, VAV 2015, 23; Pol. Luik 17 februari 2010, VAV 2011, 312; Pol. Charleroi 10 juni 2011, 

VAV 2011, 306; H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in M. FONTAINE (ed.), la loi du 25 juin 1992 

sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 109; B. DUBUISSON, “L’assurance 

de la responsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et l’enclume”, T.Verz. 1997, 400- 406; P. HENRY en J. 

TINANT, “Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla?” in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre – Dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 98; M. FONTAINE, 

“Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 69; E. GEORGES, 

“Clé laissée dans le véhicule: sanction contractuelle”, Rec.jur.ass. 2011, 174; V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance 

et le devoir de vérification du juge du fond”, Rec. jur. ass. 2011, 116; G. JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, 

NjW 2013, 268; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 760. 
2066 V. CALLEWAERT, “La notion de déchéance et le devoir de vérifi cation du juge du fond”, Rec.jur. ass. 2012, 117; G. 

JOCQUÉ, “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, NjW 2013, 269; M. MICHEL, “Les conventions relatives à la charge de la 

preuve en droit des assurances sont-elles licites?”, RGAR 2014, nr. 15.125, 7; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 760; C. VAN 

SCHOUBROECK en J. AMANKWAH, “Actualia verzekeringsrecht maart 2012-maart 2015: highlights uit wetgeving en 

rechtspraak” in C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die 

Keure, 2015, 117; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

Belgische verzekeringsrecht., Antwerpen, Intersentia, 2015, 93; V. CALLEWAERT, “L’assurance vol: entre difficultés 

probatoires et crainte de fraudes” in C. PARIS en V. CALLEWAERT (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, 

Larcier, 2015, 209. 
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de verzekerde. Wanneer het beding betrekking heeft op het handelen of nalaten van de 

verzekerde in strijd met een contractuele verplichting, is art. 65 Verzekeringswet 2014 van 

toepassing.
2067

 Gezien lichte tekortkomingen m.i. niet gesanctioneerd kunnen worden met een 

verval van recht
2068

, zullen bedingen die betrekking hebben op het handelen of nalaten van de 

verzekerde in strijd met een contractuele verplichting die in de polis als uitsluitingen benoemd 

worden, m.i. geherkwalificeerd moeten worden als grove schuld bedingen. Dit heeft tot 

gevolg dat zij ook de toetsing aan art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 zullen moeten 

doorstaan.  

Op basis van deze redenering dienen volgende uitsluitingsbedingen die bij de 

polisanalyse werden aangetroffen in de onderzochte polissen BA Uitbating en BA Na levering 

m.i. beschouwd te worden als grove schuld bedingen: “de tekortkoming aan de 

voorzichtigheids- of veiligheidsnormen, wetten, regels of gebruiken eigen aan de verzekerde 

activiteit”; “herhaalde schade met dezelfde oorzaak wanneer niet de nodige 

voorzorgsmaatregelen genomen werden”; “aanvaarding/ uitvoering van de werken bij gebrek 

aan bekwaamheid/ technische kennis/ middelen om aangegane verbintenissen te kunnen 

uitvoeren”; “dronkenschap of andere gelijkwaardige toestand veroorzaakt door verdovende 

middelen”; “de schade die het gevolg is van het niet onderwerpen van de producten aan 

voldoende voorgaande controle rekening houdend met de kennis verworpen op technische en 

wetenschappelijk vlak”. Al deze bedingen dienen m.i. aan de voorwaarden van art. 62, lid 2 en 

art. 65 Verzekeringswet 2014 te worden getoetst.  

De kwalificatie als grove schuld heeft o.a. tot gevolg dat de verzekeraar het bewijs zal 

moeten leveren van het oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en de schade. Het beding 

dat in één van de onderzochte polissen BA Uitbating en BA Na levering werd 

teruggevonden
2069

, waarin o.a. daden in staat van dronkenschap worden uitgesloten tenzij de 

verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen deze omstandigheid en het 

schadegeval, schendt aldus het dwingend karakter van art. 62, lid 2 en 65 Verzekeringswet 

2014. Bovendien werd in de rechtspraak reeds geoordeeld dat zulk beding ook art. 23, §1, in 

fine Verzekeringswet
2070

 en art. I.8, 22° WER
2071

 schendt. 

 

                                                           
2067 Zie Deel IV, Hoofstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2 en 3. Zie in dezelfde zin: G. HEIRMAN, “Verval van recht” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 533-534. 
2068 Zie Deel IV, Hoofstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, A en Onderafdeling 3, §3, C.  
2069 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3, c. 
2070 Kh. Brussel 16 juni 2003, TBH 2003, 883. 
2071 Cass. 12 oktober 2007, NjW 2008, 121, noot G. JOCQUÉ, VAV 2008, 94, TBH 2008, 767, DCCR 2008, 61, noot J.-L. 

FAGNART; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 176. 
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2. Onzekerheid omtrent bewijslast  

 

496. De onzekerheid omtrent de vraag wanneer er sprake is van een ‘uitsluiting’ heeft ook 

een weerslag op de vraag naar de bewijslast van de ‘uitsluiting’. Er wordt algemeen aanvaard 

dat de verzekerde die aanspraak wil maken op verzekeringsdekking, niet alleen de schade en 

de schadeverwekkende gebeurtenis dient aan te tonen maar ook dat het aangevoerde 

schadegeval in de dekking begrepen is.
2072

 Of de verplichting voor de verzekerde om aan te 

tonen dat het schadegeval in de dekking begrepen is, tevens inhoudt dat hij dient te bewijzen 

dat het schadegeval niet door de polis uitgesloten is, is evenwel reeds lange tijd voorwerp van 

onenigheid. Met uitzondering van de uitsluiting van het oorlogsrisico
2073

 en zelfmoord van de 

verzekerde in de levensverzekering
2074

, heeft de verzekeringswetgever geen 

bewijslastregeling inzake uitsluitingen uitgewerkt. Wanneer de partijen zelf geen contractuele 

bewijslastverdeling hebben vastgelegd, zullen de regels van art. 1315 BW toegepast moeten 

worden.
2075

  

De regels van art. 1315 BW lijken evenwel geen sluitend antwoord te bieden op de 

vraag naar de bewijslast. Omtrent deze problematiek is dan ook al heel wat inkt gevloeid. De 

grondslag van de discussie ligt in verscheidene arresten van het Hof van Cassatie waarvan de 

draagwijdte onduidelijk is.
2076

 In een arrest van 5 januari 1995 besloot het Hof van Cassatie 

                                                           
2072 Cass. 19 februari 1965, De Verz. 1965, 655; Cass. 20 april 1978, Arr. Cass. 1978, 960. Zie ook: Cass. 26 oktober 2007, 

For. Ass. 2008, 25, noot T. PAPART; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in 

verzekeringen: een neverending story?” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008, 

102; G. HEIRMAN, “Bewijs van het schadegeval en van de dekking” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 506; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 161; H. DE RODE, “Les assurances de responsabilité” in 

Responsabilités. Traité théorique et pratique Titre VII, livre 70bis, Brussel, Kluwer, 2004, 12-13; H. GEENS, “Wie draagt de 

bewijslast bij diefstal van een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 223; I. DIEUX, “Nature et limite du 

droit du titulaire d’une action directe contre un co-contractant de son débiteur” (noot onder Cass. 19 oktober 2001), RCJB 

2004, 49; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 150; M. FONTAINE, “Déchéances, 

exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances” (noot onder Cass. 7 juni 2001 en Cass. 18 

januari 2002), RCJB 2003, 29-30; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 313; L. SCHUERMANS en 

C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 765; P. 

COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 91. 
2073 Art. 63 Verzekeringswet 2014.  
2074 Art. 164 Verzekeringswet 2014.  
2075 Gezien art. 1315 BW niet van dwingend recht is, mogen de partijen zelf een bewijslastverdeling overeenkomen. Zie: 

Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, 229; Cass. 24 juni 1994, Pas. 1994, 651; Cass. 25 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 484; 

Gent 22 december 1995, TBH. 1998, 55; Luik 5 november 1997, RGAR. 1999, 13.085; Luik 23 mei 2000, De Verz. 2000, 

753; Kh. Hasselt 15 november 1999, TBBR 2000, 267; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande 

uitsluitingen in verzekeringen: een neverending story?” in Liber amicorum J.-L. Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-

Academia, 2008, 99; H. DE RODE, “La charge en matière d’assurance. L’arrët de la Cour de cassion du 5 janvier 1995 et ses 

conséquences, in Droit de la preuve, Form. Perm. C.U.P. 1997, 40;  H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van 

een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 224; S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het 

burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de bewijsvoering”, RW 1989-90, 1015. Deze mag wel niet in strijd zijn met de 

dwingende bepalingen van Deel 4 van de Verzekeringswet 2014 en de krachtens het Hof van Cassatie in art. 62, lid 2 en art. 

65 Verzekeringswet 2014 vervatte bewijsregel. Zie: L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 766; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 

2016, 325. 
2076 M. FONTAINE, “La charge de la preuve des exclusions en droit des assurances”, TBBR 2009, 209. 
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dat de verzekerde dient aan te tonen dat de verzekeringsovereenkomst het schadegeval niet 

uitsluit. Voor het eerst werd dus uitdrukkelijk bevestigd dat de verzekerde ook de bewijslast 

draagt van uitsluitingen. Dit volgt uit de toepassing van art. 1315, lid 1 BW en art. 870 Ger. 

W.
2077

 Dit standpunt werd bevestigd in latere cassatierechtspraak
2078

 en gevolgd door de 

feitenrechters
2079

. Wanneer de verzekerde het bewijs moet leveren van de afwezigheid van 

een uitsluiting, wordt hem de bewijslast opgelegd van een negatief feit. Het negatief bewijs 

dient evenwel niet met dezelfde striktheid als het positief bewijs te worden voorgebracht.
2080

 

Of kan ingestemd worden met deze rechtspraak, hangt af van de vraag of men de uitsluiting 

beschouwt als een situatie waarin er nooit een verbintenis van de verzekeraar bestaan heeft 

met betrekking tot het uitgesloten risico
2081

, dan wel als een situatie waarin de verbintenis van 

de verzekeraar betreffende het risico dat het voorwerp uitmaakt van de 

verzekeringsovereenkomst, wordt beperkt
2082

. In het eerste geval zal de verzekerde de 

bewijslast dragen van de uitsluiting overeenkomstig art. 1315, lid 1 BW en in het tweede 

geval zal de verzekeraar moeten bewijzen dat het schadegeval niet van dekking is uitgesloten. 

De definitie van het begrip ‘uitsluiting’ is dus bepalend voor de bewijslast.  

Het Hof van Cassatie heeft verwarring gezaaid door in latere rechtspraak te oordelen 

dat de verzekeraar de bewijslast draagt inzake het opzettelijk veroorzaken van het 

schadegeval aangezien degenen die beweert bevrijd te zijn het bewijs moet leveren van de 

betaling of van het feit dat het tenietgaan van de verbintenis teweeg heeft gebracht.
2083

 Een 

deel van de rechtsleer meent dat het Hof door deze rechtspraak zijn standpunt omtrent de 

bewijslast van uitsluitingen heeft gewijzigd en deze definitief bij de verzekeraar heeft 

                                                           
2077 Cass. 5 januari 1995, RW 1995-96, 29; E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in 

verzekeringen: een never-ending story?” in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008,  

103; H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 224; 

M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 311. 
2078 Cass. 13 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 310; Cass. 25 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 484; Cass. 17 november 2005, NjW 

2006, 409, noot GJ. 
2079 Antwerpen 17 maart 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 142, noot J.L. FAGNART; Luik 23 mei 2000, T. Verz. 2000, 753, noot 

ANDRÉ-DUMONT; Brussel 29 oktober 2001, RGAR 2003, 13.681; Antwerpen 17 februari 2003, NjW 2003, 779, noot E. 

BREWAEYS; Gent 9 juni 2004, T.Verz. 2005, 103; Antwerpen 20 april 2005, NjW 2006, 509, noot G. JOCQUÉ; Kh. Hasselt 

15 november 1999, TBBR 2000, 267; Kh. Charleroi 18 oktober 2000, RRD 2001, 62. 
2080 Cass. 27 februari 1958, Arr. Cass. 1958, 460; Cass. 16 december 2004, RW 2004-05, 1553; Cass 26 november 2010, Pas. 

2010, 3022. 
2081 In deze in: G. HEIRMAN, “Bewijs van het schadegeval en van de dekking” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 508; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 166; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende 

de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 91-92. 
2082 In deze zin: M. FONTAINE, “Décheances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des 

assurances”,  RCJB 2003, 58-62. Zie ook: C. VAN SCHOUBROECK, “Bewijslast van “uitsluitingen” in verzekeringen: 

nieuwe ontwikkelingen”, TBH 2006, 775. 
2083 Cass. 7 juni 2001, RW 2001-02, 890; Cass. 18 januari 2002, RGAR 2003, nr. 13.659; Cass. 2 april 2004, Arr. Cass. 2004, 

594; Cass. 19 mei 2005, JT 2005, 553; Cass. 13 april 2007, TBH 2007, 797, noot C. VAN SCHOUBROECK. Deze 

rechtspraak wordt gevolgd door de feitenrechters: Brussel 25 november 2002, T.Verz. 2004, 756; Luik 4 maart 2004, JLMB 

2004, 1245; Brussel 22 juni 2004, RGAR 2006, nr. 14.073; Rb. Luik 9 mei 2007, RGAR 2008, nr. 14.434. 
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gelegd.
2084

 Een ander deel van de rechtsleer stelt evenwel terecht dat het niet met zekerheid te 

zeggen dat het Hof van Cassatie in deze arresten de bewijslast inzake uitsluitingen bij de 

verzekeraar heeft gelegd.
2085

 Supra in dit proefschrift werd reeds verdedigd dat opzet als een 

verval van recht dient beschouwd te worden.
2086

 Indien dit het geval is, heeft het Hof van 

Cassatie met deze rechtspraak geen uitspraak gedaan over de bewijslast inzake uitsluitingen. 

De bewijslast van het verval van recht ligt namelijk steeds bij verzekeraar. Uit het 

activiteitenverslag van het Hof blijkt evenwel dat het Hof met deze uitspraak geen beslissing 

heeft genomen omtrent de vraag of opzet dan wel als een uitsluiting, dan wel als een verval 

van recht dient gekwalificeerd te worden.
2087

 Het Hof verklaarde dat het de bedoeling was te 

breken met dit ‘steeds weerkerend debat en dit vervangen door meer rechtszekere regels 

gebaseerd op art. 1315 BW’.
2088

 Ongeacht er sprake is van een uitsluiting of een verval van 

recht, zal volgens het Hof dus steeds art. 1315, lid 2 BW toegepast moeten worden. Het feit 

dat opzet gekwalificeerd dient te worden als een verval van recht, doet hier dus geen afbreuk 

aan. Ook in andere arresten die geen betrekking hadden op het geval van opzet maar op 

effectieve uitsluitingen, werd de bewijslast reeds bij de verzekeraar gelegd.
2089

 Het Hof van 

Cassatie lijkt dus art. 1315, lid 2 BW steeds toe te passen om de bewijslast inzake 

uitsluitingen te bepalen.  

Het blijft m.i. evenwel moeilijk om een uitsluiting te beschouwen als een feit is dat het 

tenietgaan van de verbintenis heeft teweeggebracht. Dit zou immers, onterecht, impliceren dat 

beide partijen bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst ervan uitgaan dat in principe 

                                                           
2084 B. DUBUISSON, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de choses et de frais” in Actualités en 

droit des assurances, CUP, Anthémis, 2008, 170-171; C. VAN SCHOUBROECK, “De verzekeraar moet bewijzen dat aan de 

voorwaarden van de uitsluiting van dekking is voldaan”, TBH 2007, 802; H. GEENS, “Wie draagt de bewijslast bij diefstal 

van een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), TBH 2006, 227; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 764; M. FONTAINE, “Déchéances, 

exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances”, RCJB 2003, 62-66; M. FONTAINE, Droit 

des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 309; M. HOUBEN, “A propos de la preuve du sinistre volontaire – Quelques notes 

sur l’évolution de quelques concepts du droit des assurances”, T.Verz. 2003, 501-503; P. HENRY, “Clauses de non-

assurance, d’exclusion et de déchéance: qui doit prouver quoi?”, For.ass. 2007, 44-50. Zie ook in deze zin: Bergen 10 

februari 2010, JLMB 2010, 603; Antwerpen 22 januari 2014, TBH 2014, 1009; Rb. Antwerpen 25 februari 2013, T.Pol. 2015, 

26. In de laatste twee zaken kan evenwel geargumenteerd worden dat er sprake was van een verval van recht in plaats van een 

uitsluiting, dat de feitenrechter had moeten herkwalificeren. 
2085 G. HEIRMAN, “Bewijs van het schadegeval en van de dekking” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 507; J.-L. FAGNART, “La preuve de l’exclusion de garantie: un débat qui 

n’en finit pas”, For.ass. 2010, 226-231; N. SCHMITZ, “Le point sur la charge de la preuve des causes d’exonération de 

garantie” in C. PARIS en V. CALLEWAERT (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, Larcier, 2015, 185; V. 

CALLEWAERT, “La charge de la preuve des exclusions et son aménagement conventionnel: quelle sécurité juridique?”, 

RGAR 2012, nr. 14929. 
2086 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, C.  
2087 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 311. Dit neemt m.i. niet weg dat opzet wel een verval van 

recht betreft.  
2088 Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2001-02, 34. 
2089 Zie inzake de uitsluiting van art. 8, 4° Modelovereenkomst, overeenkomstig art. 4, §2 WAM-wet: Cass. 13 april 2007, 

RW 2007-08, 1078, noot D. SIMOENS, TBH 2007, 797, noot C. VAN SCHOUBROECK, T.Pol. 2007, 203, noot. Zie inzake 

de uitsluiting overeenkomstig artikel 3 WAM en de artikelen 1, eerste lid, en 3, 1°, Modelovereenkomst: Cass. 10 december 

1981, AC 1981-82, 504. 
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ook dekking verleend wordt voor een uitsluitingsgeval.
2090

 De verzekeraar houdt, bij de 

berekening van de premie, die afhangt van de omvang van het risico, evenwel reeds rekening 

met de overeengekomen uitsluitingen.
2091

 Omwille van deze reden blijft ook na deze 

cassatierechtspraak, een belangrijk deel van de rechtsleer de bewijslast van de uitsluiting bij 

de verzekerde leggen.
2092

  

Opvallend is evenwel het arrest van 17 november 2005 waarin het Hof besliste dat 

wanneer de verzekeraar aanvaard heeft tot dekking gehouden te zijn en verzaakt heeft aan zijn 

beweerd recht om op grond van de polis en de wettelijke bepalingen, dekking te weigeren, de 

verzekerde niet langer gehouden is het bewijs te leveren dat het schadegeval in de 

verzekeringsovereenkomst is voorzien en er niet door is uitgesloten.
2093

 Hier lijkt het Hof er 

dus wel vanuit te gaan dat de verzekerde de bewijslast draagt inzake uitsluitingen. Nochtans 

wordt verdedigd dat de situatie de beschrijving van het risico betrof waarvan de bewijslast 

steeds bij de verzekerde ligt.
2094

  

 

497. Gezien er nog steeds geen zekerheid is omtrent de invulling van het begrip uitsluiting 

is het Hof van Cassatie nog niet geslaagd in zijn, overeenkomstig het jaarverslag van 2001-

2002, vooropgestelde doel om het debat omtrent het onderscheid tussen uitsluitingen en 

vervalbedingen te vervangen door meer rechtszekere regels op grond van art. 1315 BW. 

Indien de verzekeraar zowel de bewijslast draagt voor uitsluitingsbedingen als 

vervalbedingen, zal er inderdaad geen discussie meer ontstaan omtrent de kwalificatie van een 

beding om de bewijslast te bepalen.
2095

 Nochtans heeft de verzekeraar nog steeds andere 

belangen om een vervalbeding in de polis als een uitsluiting te benoemen.
2096

 De discussie of 

een beding als verval van recht of als uitsluiting dient beschouwd te worden, zal hiermee dus 

niet vermeden worden.  

Het opleggen van de bewijslast inzake uitsluitingen aan de verzekeraar heeft 

bovendien tot gevolg dat de vraag of er sprake is van een dekkingsomschrijving die geen 
                                                           
2090 E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in verzekeringen: een neverending story?” in 

Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008, 110. 
2091 Zie ook: J. KIRKPATRICK, “Essai dur les règles régissant la charge de la preuve en droit belge” in Liber Amicorum 

Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 115-120.  
2092 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 166; 

H. DE RODE, “Les clauses d’exclusion des contrats d’assurance: charge de la preuve et validité”, T.Verz. 1996, 580-581; J.-

L. FAGNART, “La preuve de l’exclusion de garantie: un débat qui n’en finit pas”, For.ass. 2010, 226-231; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 91. 
2093 Cass. 17 november 2005, De Verz. 2006, 320.  
2094 C. VAN SCHOUBROECK, “Bewijslast van uitsluitingen in verzekeringen: nieuwe ontwikkelingen?” (noot onder Kh. 

Brugge 26 oktober 2004), TBH 2006, 776. Contra: Gent 22 april 2004, TBBR 2006, 488. 
2095 E. DELAUNOY, “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in verzekeringen: een never-ending story?” in 

Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008, 110.  
2096 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 1, §2, C.  
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uitsluiting vormt dan wel van een dekkingsomschrijving die wel een uitsluiting vormt, 

bepalend zal zijn voor de bewijslastverdeling. In het eerste geval rust het bewijs op de 

verzekerde en in het tweede geval op de verzekeraar. Wanneer men stelt dat de uitsluiting 

steeds een negatieve waarborgomschrijving veronderstelt, heeft dit tot gevolg dat bij een 

positieve waarborgomschrijving de bewijslast bij de verzekerde ligt en bij een negatieve 

waarborgomschrijving de verzekeraar de bewijslast draagt. Hoewel het gelijkstellen van 

negatieve waarborgomschrijvingen met uitsluitingen een duidelijk criterium naar voren 

schuift, is het m.i. niet wenselijk is dat de bewijslast afhankelijk wordt gemaakt van de wijze 

waarop de dekkingsomvang omschreven wordt.
2097

 In dit opzicht is de invulling van het 

uitsluitingsbegrip door M. Fontaine objectiever. Omwille van deze reden dient aangesloten te 

worden bij de visie van Fontaine waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een geval van 

niet-verzekering omdat het risico niet het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst enerzijds 

en een uitsluiting in de zin van een beding dat ertoe strekt de verbintenis van de verzekeraar 

betreffende het risico dat het voorwerp uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst te 

beperken anderzijds. In het eerste geval ligt de bewijslast dan bij de verzekerde en in het 

tweede geval bij de verzekeraar. Gelet op de rechtsonzekerheid die er momenteel heerst, is het 

m.i. aangewezen dat de wetgever uitsluitsel geeft over de invulling van het uitsluitingsbegrip.  

 

498. Ongeacht of men de bewijslast van de uitsluiting bij de verzekeraar of de verzekerde 

legt, zijn de bedingen waarin de verzekeraar de verzekerde de mogelijkheid geeft om aan te 

tonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgesloten gebeurtenis en het 

schadegeval om zo toch dekking te kunnen verkrijgen, m.i. geldig.
2098

 Dit evenwel op 

voorwaarde dat het beding werkelijk een uitsluitingsbeding bevat en geen verdoken 

contractueel vervalbeding, waarbij het bewijs de verzekeraar steeds een oorzakelijk verband 

moet bewijzen. In geval het een werkelijke uitsluiting betreft zal de verzekeraar namelijk in 

beginsel geen dekking verlenen. Door toch dekking aan te bieden wanneer de verzekerde het 

gebrek van een oorzakelijk verband aantoont, biedt de verzekeraar een gunst aan de 

verzekerde.  

 

B. Schending van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet wordt gesanctioneerd met 

onwerkbare sanctie  

 

                                                           
2097 Zie ook: H. DE RODE, “La charge en matière d’assurance. L’arrët de la Cour de cassion du 5 janvier 1995 et ses 

conséquences, in Droit de la preuve, Form. Perm. C.U.P. 1997, 19.  
2098 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, A, 3.  
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499. Hierboven werd aangegeven dat art. 23, §1, in fine Verzekeringswet de verzekeraar 

ervan dient te weerhouden uitsluitingen te stipuleren die een inbreuk vormen op de 

gelijkwaardigheid van de verbintenissen van de verzekeraar en de verzekeringnemer. De 

sanctie van de wettelijke conversie die dient toegepast te worden in geval van zulke inbreuk is 

evenwel niet werkbaar.
2099

  

 

§ 4. Besluit  

 

500. Er kan besloten worden dat het huidige wetgevend kader heel wat 

beschermingsinstrumenten voorziet om te vermijden dat de verzekeraar door het bedingen van 

uitsluitingen de inhoud van de verzekeringsovereenkomst zou uithollen. Toch zijn er nog een 

aantal duidelijke knelpunten aanwezig. Zo is er in de eerste plaats nood aan een wettelijke 

definitie van het begrip ‘uitsluiting’. Het stilzwijgen van de wetgever brengt momenteel te 

veel onzekerheden met zich mee, die zich voornamelijk situeren op het vlak van de bewijslast. 

M.i. dient hierbij de invulling door Fontaine gevolgd te worden waarbij een uitsluiting een 

beding betreft dat ertoe strekt de verbintenis van de verzekeraar betreffende het risico dat het 

voorwerp uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst te beperken. Verder is er nood aan een 

duidelijk criterium aan de hand waarvan uitsluitingen onderscheiden kunnen worden van 

vervalbedingen. M.i. vormt het gedrag van de verzekeringnemer/verzekerde een goed 

aanknopingspunt. Tot slot werd gewezen op de zwakheden van de sanctie van de wettelijke 

conversie. Deze sanctie is nuttig wanneer er een dwingende regeling voorhanden is waardoor 

het strijdige beding kan vervangen worden. Inzake de gelijkwaardigheidseis van art. 23, §1, in 

fine Verzekeringswet 2014 kan deze sanctie evenwel geen soelaas bieden. Het is dan ook 

aanbevolen om in de Verzekeringswet 2014 een specifieke sanctie wegens de schending van 

art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 te bepalen. Die kan bestaan uit de nietigheid van het 

uitsluitingsbeding, waardoor de verzekerde toch dekking zal kunnen genieten.  

 

Onderafdeling 2.  Verzekeringsplafond  

 

                                                           
2099 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent de problematiek van deze sanctie wordt verwezen naar Deel IV. Hoofdstuk 

II, Afdeling 2.  
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§ 1. Inleiding  

 

501. Hierboven werd reeds uiteengezet dat de contractuele vrijheid speelt bij de 

omschrijving van de omvang van de verleende dekking in verzekeringscontracten.
2100

 Deze 

contractuele vrijheid wordt evenwel beperkt door dwingende grenzen in de wetgeving. Ook 

het formuleren van een maximumbedrag, waartoe de verzekeraar in geval van het zich 

voordoen van het verzekerde risico zijn prestatie kan beperken, behoort tot de 

dekkingsomschrijving. In beginsel zijn de partijen vrij om te voorzien in een 

maximumdekking. Om te vermijden dat de verzekeraar het voorwerp van de 

verzekeringsovereenkomst zou uithollen, door bijvoorbeeld te een erg laag 

verzekeringsplafond te bedingen, heeft de verzekeringswetgever verschillende 

beschermingselementen uitgewerkt ten voordele van de verzekeringnemer/verzekerde. 

Daarnaast kan ook beroep gedaan worden op beschermingselementen uit het 

consumentenrecht en het gemeen recht. Verder wordt ook verduidelijkt op welke wijze de 

verzekeraar een aantal van deze beschermingsmechanismen mogelijks kan omzeilen, en waar 

de wetgeving dus nog knelpunten omvat.  

 

§ 2. Beschermingselementen 

 

A. Minimumgarantievoorwaarden in bijzonder verzekeringsrecht  

 

502. Hierboven werd reeds verduidelijkt dat voor verschillende 

aansprakelijkheidsverzekeringen minimumgarantievoorwaarden werden opgesteld. Deze 

minimumgarantievoorwaarden bevatten ook steeds waarborgen in verband met het verzekerde 

bedrag.  

  Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op art. 3, §2 WAM-wet, op grond waarvan de 

dekking voor schade voortvloeiend uit lichamelijk letsel onbeperkt is. De Koning kan echter, 

bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, toelaten de waarborg met betrekking 

                                                           
2100 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1. Memorie van toelichting, Parl. St. 1990-91, nr. 1586/1, 20; 

G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155; I. 

DEMUYNCK, “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) 

beding of ontoetsbaar kernbeding?”, TBBR 2002, 425; J.-L. FAGNART, “Le régime des exclusions et des déchéances dans 

les assurances de responsabilités in Les assurances de responsabilités, Brussel, Jeun Barr.Bx, 1999, 167-170; J.-L. 

FAGNART, “La requalification des clauses du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 

2002, 667; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 755; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 302. 



456 

 

tot de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels beperken tot een bedrag dan niet lager mag 

liggen dan 100 miljoen EUR per schadegeval. De Koning heeft van deze bevoegdheid 

evenwel geen gebruik gemaakt bij het opstellen van de modelovereenkomst. In de enquête 

bleek een overtuigende meerderheid van 73,8% op de hoogte te zijn van het feit dat 

lichamelijk schade onbeperkt gedekt wordt.
2101

 Een meerderheid van de bevraagden uit de 

enquête lijkt evenwel te menen dat ook stoffelijke schade onbeperkt gedekt is, of geven aan 

dit niet te weten.
2102

 Voor stoffelijke schade kan de dekking evenwel beperkt worden tot een 

bedrag dat niet lager mag liggen dan 100 miljoen EUR. De bedragen worden om de vijf jaar 

van rechtswege aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk.
2103

 

Overeenkomstig deze bepaling wordt in art. 5 Modelovereenkomst bepaald dat het bedrag van 

de dekking onbeperkt is. Op de verplichte dekking van stoffelijke schade tot 100 miljoen EUR 

worden echter twee uitzonderingen gemaakt in de modelovereenkomst. Zo wordt de dekking 

beperkt tot 2500 EUR per vervoerde persoon voor zijn persoonlijke kleding en bagage. 

Verder wordt “de stoffelijke schade die veroorzaakt is door brand of ontploffing, die niet 

gedekt is door de wetgeving inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van 

kernenergie en die voortkomt uit of het gevolg is van een kernongeval in de zin van art. 1, a), 

i) van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960” in de modelovereenkomst beperkt tot 50 

miljoen frank per schadegeval. In elk van de onderzochte autopolissen worden de grenzen 

aangegeven in de modelovereenkomst strikt nageleefd.
2104

 Wel wordt regelmatig bedongen 

dat wanneer de schade de vastgestelde maximumbedragen in de polis zou overschrijden, de 

dekking steeds beperkt wordt tot het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het 

schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering. Zo zorgen verzekeraars 

ervoor dat zij nooit tot uitbetaling van een hoger bedrag gehouden zullen zijn, dat hetgeen zij 

wettelijk verplicht moeten bieden. Indien de verzekeraars bijkomende dekkingen bieden, 

bovenop de dekking die zij verplicht dienen te bieden overeenkomstig te modelovereenkomst, 

zijn zij vrij de omvang van deze dekking zelf te bepalen en dus in dekkingsgrenzen te 

voorzien. 

  Ook in het KB Privéleven worden grenzen bepaald waar de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar zich aan moet houden bij het opstellen van 

verzekeringsplafonds.
2105

 Zo kan de schade voor lichamelijk letsel, overeenkomstig art. 5 KB 

Privéleven, beperkt worden tot 12.394.676,24 EUR per schadegeval. Stoffelijke schade kan 
                                                           
2101 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, F.  
2102 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, F.  
2103 Art. 3, §2 WAM-wet.  
2104 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, B, 3, a. 
2105 Zie uitgebreid: G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 5 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 2-4.  
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beperkt worden tot 619.733,81 EUR per schadegeval. Het KB geeft de verzekeraar enkel de 

mogelijkheid om de dekking tot deze bedragen te beperken. Wanneer de verzekeraar 

hieromtrent niets bepaalt in de polis zal de dekking onbeperkt zijn.
2106

 In elk van de 

onderzochte gezinspolissen wordt echter in een veel ruimere dekking voorzien dat dit 

wettelijk minimum.
2107

 Afwijkingen van hetgeen bepaald is in het KB Privéleven, zijn dan 

ook toegelaten voor zover zij in het voordeel zijn van de verzekeringnemer.
2108

 Daar waar de 

verzekeraar een ruimere dekking aanbiedt dan hetgeen bepaald in het KB Privéleven, is hij 

niet gebonden aan de grenzen in art. 5. M.b.t. risico’s die de verzekeraar dekt boven de 

minimumgarantievoorwaarden, bepaalt hij zelf de omvang van de dekking.  

  Andere polissen zoals de verzekeringspolis BA Uitbating, BA Na levering en de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat worden niet onderworpen aan 

minimumgarantievoorwaarden. In dergelijke verzekeringscontracten zijn verzekeraars dus vrij 

om zelf de hoogte van het verzekeringsplafond te bepalen, weliswaar binnen de grenzen van 

de overige beschermingselementen. 

 Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect werd wel opnieuw 

voorzien in minimumgarantievoorwaarden, opgenomen in het KB van 25 april 2007. 

Overeenkomstig art. 4 KB Architect kan de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels 

beperkt worden tot 1.500.000 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der 

consumptieprijzen, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van het KB in 

het Belgisch Staatsblad voorafgaat
2109

. Het totaal van de immateriële en materiële schade kan 

beperkt worden tot 500.000 EUR en de dekking voor de voorwerpen die aan de verzekerde 

zijn toevertrouwd bedraagt minimum 10.000 EUR. De bedragen zijn gekoppeld aan de 

ABEX-index, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van het KB in het 

Belgisch Staatsblad voorafgaat. Voor zover de verzekeringsplafonds teruggevonden konden 

worden in de algemene voorwaarden van de onderzochte polissen, waren deze steeds in 

overeenstemming met de bedragen vastgelegd in art. 4 KB Architect.
2110

  

 De verplichte verzekering inzake motorrijtuigen, de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zijn niet de 

enige aansprakelijkheidsverzekeringen waarvoor minimumgarantievoorwaarden werden 

opgesteld. Zo kan o.a. gewezen worden op de minimumdekking die geldt voor de 

aansprakelijkheidsverzekering die gekoppeld is aan de brandverzekering eenvoudige 
                                                           
2106 E. DENOËL, “Assurance des responsabilités civiles extra-contractuelle découlant de la vie privée”, De Verz. 1987, 48.  
2107 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, B, 3, b. 
2108 Art. 2 KB 12 januari 1984; G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 2 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 4. 
2109 (basis 2004= 100) 
2110 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, B, 3, d.  
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risico’s
2111

 en het verzekerd bedrag per kernongeval in de verzekering die de wettelijke 

aansprakelijkheid dekt op het gebied van kernenergie.
2112

 Deze polissen werden evenwel niet 

onderworpen aan een polisanalyse.  

 Wanneer de verzekeraar een verzekeringsplafond zou bedingen in strijd met 

bovenstaande regels, zal overeenkomstig de sanctie van de wettelijke conversie, vastgelegd in 

art. 22, §1 Verzekeringswet 2014, dit beding geacht worden te zijn opgesteld in 

overeenstemming van de bepalingen van deze KB’s. Op die manier zullen automatisch de 

maximale grenzen vastgelegd bij KB van toepassing zijn.
2113

 

 

B. Art. 146 en 106 Verzekeringswet 2014 in combinatie met art. 4, §1 en art. 6, §1 lid 2 

KB 24 december 1992  

 

503. Naast het bijzonder verzekeringsrecht bevat ook de Verzekeringswet 2014 een aantal 

waarborgen ter bescherming van de verzekerde tegen het onbeperkt stipuleren van 

verzekeringsplafonds door de verzekeraar. Zo bepaalt art. 146 Verzekeringswet 2014 dat de 

aansprakelijkheidsverzekeraar de interesten en de kosten zoals bedoeld in dit artikel ook moet 

dekken boven het verzekerde totaalbedrag. Ook in art. 106 Verzekeringswet 2014 wordt de 

verzekeraar verplicht tot het dekken van de reddingskosten in de zin van deze bepaling, boven 

het verzekerd totaal bedrag. De wetgever heeft de Koning evenwel de mogelijkheid gegeven 

om voor aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan die bedoeld in de wet van 21 november 

1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de 

intresten en de kosten bedoeld in art. 146 Verzekeringswet 2014 en de reddingskosten 

bedoeld in art. 106 Verzekeringswet 2014, te beperken.
2114

 De Koning heeft van deze 

bevoegdheid gebruik gemaakt in art. 4 en art. 6ter van het KB van 24 december 1992.
2115

 In 

deze bepalingen wordt aansprakelijkheidsverzekeraars, andere dan WAM-verzekeraars, de 

mogelijkheid geboden om een grens te stellen aan de dekking van de interesten en kosten 

enerzijds, en de reddingskosten anderzijds, boven het verzekerd totaal bedrag. De 

maximumgrenzen van deze beperkingsmogelijkheid werden echter wel bij KB vastgelegd.
2116

 

Zo bepaalt art. 4, §1 KB 24 december 1992 dat boven het verzekerde totaalbedrag de 

                                                           
2111 Art. 5, §2 KB 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s 

betreft, BS 31 oktober 1992. 
2112 Art. 7 wet 22 juni 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, zoals gewijzigd door 

art. 2 wet van 13 november 2011, BS 1 december 2011.  
2113 G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 5 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 3. 
2114 Zie art. 146, lid 4 en art. 106 lid 2 Verzekeringswet 2014.  
2115 Koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst, BS 31 december 1992.  
2116 Art. 4 en 6ter KB 24 december 1992.  



459 

 

reddingskosten beperkt kunnen worden tot een maximumbedrag van: 495.787,05 EUR 

wanneer de waarborgsom lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR;  495.787,05 EUR 

plus 20% van het gedeelte van de waarborgsom dat tussen 2.478.935,25 EUR en 

12.394.676,24 ligt, indien de waarborgsom van de verzekeringsovereenkomst lager is dan of 

gelijk aan 12.394.676,24 EUR; 2.478.935,25 plus 10% van de waarborgsom boven 

12.394.676,24 EUR, met een maximumbedrag van 9.915.740,99 EUR, indien de 

waarborgsom van de verzekeringsovereenkomst hoger is dan 12.394.676,24 EUR. Art. 6ter, 

§1, lid 2 geeft dezelfde maximumgrenzen aan inzake interesten en kosten boven het 

verzekerde totaalbedrag. Deze bedragen zijn steeds gekoppeld aan het indexcijfer der 

consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77
2117

.  

 Uit de polisanalyse is gebleken dat elk van de onderzochte 

aansprakelijkheidsverzekeringspolissen, die de dekking van de interesten en kosten enerzijds 

en van de reddingskosten anderzijds beperken, zich houden aan de maximumgrenzen 

vastgelegd in het KB van 24 december 1994. In de onderzochte autoverzekeringspolissen 

wordt logischerwijze niet voorzien in deze grenzen. De WAM-verzekeraar is overeenkomstig 

art. 106, lid 2 en art. 146, lid 4 Verzekeringswet 2014 niet geoorloofd om te voorzien in 

grenzen van de dekking van interesten en kosten enerzijds en reddingskosten anderzijds, 

boven het verzekerde totaalbedrag. Wanneer in de verzekeringspolis evenwel niet 

uitdrukkelijk grenzen worden gestipuleerd aan de dekkingsverplichting overeenkomstig art. 

146 en 106 Verzekeringswet 2014, zal de dekking van deze bedragen onbegrensd zijn. Art. 4 

en 6ter KB 24 december 1992 gebruiken namelijk de bewoordingen ‘kunnen worden 

beperkt’. De verzekeraar is hier geenszins toe verplicht.  

 

C. Gelijkwaardigheidseis
2118

  

 

504. Naast de concrete dwingende regelgeving omtrent de mogelijkheden van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar om de omvang van de dekking te beperken tot een bepaald 

bedrag, dienen conventionele verzekeringsplafonds ook de toetsing aan art. 23, §1, in fine te 

doorstaan. Overeenkomstig deze bepaling mogen contractuele verzekeringsplafonds geen 

inbreuk uitmaken op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die 

van de verzekeringnemer. Met deze waarborg wordt vermeden dat het verzekeringsplafond 

                                                           
2117 (basis 1988 = 100) 
2118 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent de gelijkwaardigheidseis wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk II, 

Afdeling 2.  
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bedongen door de verzekeraar, de verzekeringsovereenkomst volledig uitholt. Zo werd de 

combinatie van volgende bedingen in een verzekeringspolis tegen diefstal geacht een inbreuk 

uit te maken op de gelijkwaardigheid van de verbintenissen van de verzekeraar en deze van de 

verzekeringnemer. Enerzijds werd in de polis de vergoeding beperkt tot het bedrag van de 

aankoopfactuur van het voertuig. Dit beding werd geacht moeilijk compatibel te zijn met het 

beding bepalende dat de erkende waarde van het voertuig moet overeenstemmen met de 

basiscatalogusprijs vermeerderd met de in optie verkregen supplementen en vermeld in de 

catalogus van de constructeur en de bij de aankoop verkregen accessoires.
2119

  

 

D. Interpretatieregels in het voordeel van de verzekeringnemer/verzekerde
2120

 

 

505. Verder zet de interpretatieregel van art. 23, §2 Verzekeringswet 2014, die bepaalt dat 

bij twijfel de voor de verzekeringnemer/verzekerde meest gunstige interpretatie prevaleert, de 

verzekeraar aan om het verzekeringsplafond op duidelijke en begrijpelijke wijze te bedingen.  

 

§ 3. Knelpunten 

 

A. Belang van definitie schadegeval en nadeel globalisatieclausules bij serie-schade 

 

506. Het verzekeringsplafond wordt meestal bepaald per schadegeval. Om een goed begrip 

te hebben van de dekkingsgrenzen is dus vereist dat men weet welke situatie als één 

schadegeval zal beschouwd worden.
2121

 De Verzekeringswet 2014 heeft het begrip 

“schadegeval” niet gedefinieerd.
2122

 Bij aansprakelijkheidsverzekeringen leidt dit begrip tot 

heel wat moeilijkheden aangezien het schadegeval pas vorm krijgt na verloop van een proces 

van verschillende fasen die zich kunnen voordoen over een langdurig tijdsverloop.
2123

 Vooral 

in geval van serie-schade rijst de vraag welke schade zal worden meegeteld om na te gaan of 

de dekkingsgrens werd bereikt. Serie-schade betreft volgens de rechtsleer verschillende 

schadegevallen die meerdere slachtoffers raken, resulteren in onderscheiden 
                                                           
2119 Bergen 24 november 1993, JLMB 1994, 597.  
2120 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent deze interpretatieregel en de verhouding met de interpretatieregels uit het 

consumentenrecht en het gemeen recht wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 3.  
2121 Zie hieromtrent ook: G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 5 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 4. Deze auteur 

begrijpt onder de beperking van de verzekerde bedragen per schadegeval ‘de beperking van de dekking tot de vergoedingen 

die het gevolg zijn van het ontstaan een eenzelfde verzekerde aansprakelijkheidsschuld’.  
2122 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 378; B. 

DUBUISSON, “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 2015, nr. 15.195. 
2123 C. HENSKENS, “Definitie en kenmerken van aansprakelijkheidsverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 702.  
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schadeverwekkende feiten, maar hun oorsprong vinden in eenzelfde oorzaak.
2124

 Denk 

bijvoorbeeld aan de langdurige blootstelling aan asbest of een defect in een leiding dat 

scheurtjes veroorzaakt. Aangezien de wetgever evenwel geen definitie geeft van serie-schade, 

behoort de invulling tot de contractuele vrijheid van de partijen.
2125

 Behoudens andersluidend 

beding worden schadegevallen, die zich in eenzelfde verzekeringsjaar voordoen, afzonderlijk 

beschouwd en individueel begroot.
2126

 Vaak wordt er echter in verzekeringspolissen bedongen 

dat alle schadegevallen voortvloeiend uit éénzelfde schadeverwekkend feit zullen geacht 

worden éénzelfde schadegeval uit te maken.
2127

 Dergelijke clausules worden 

globalisatieclausules genoemd en hebben als doel de financiële implicaties van serieschade te 

beheersen.
2128

 De globalisatieclausule situeert het schadegeval op de dag van de eerste schade. 

Afhankelijk van de bewoordingen van de clausule betreft dit ofwel het moment waarop de 

eerste schade is opgetreden ofwel het moment waarop de eerste claim van de serie-schade 

werd geformuleerd.
2129

 In elk van de onderzochte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen 

voor de architect werd een globalisatieclausule opgenomen.
2130

 Ook bijvoorbeeld in de BA 

Uitbating en Na levering kunnen globalisatieclausules voorkomen.
2131

 Een 

globalisatieclausule heeft tot gevolg dat het verzekeringsplafond, dat per schadegeval in de 

verzekeringsovereenkomst werd voorzien, geldt voor de serie-schade in zijn geheel en niet 

voor alle aparte schadegevallen in de serie.
2132

 Dit betekent dat het plafond sneller bereikt zal 

                                                           
2124 B. DUBUISSON, “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 2015, nr. 15.182; L. 

SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 543; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 530, voetnoot 1823. 
2125 B. DUBUISSON, “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 2015, nr. 15.195; G. 

JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 378. 
2126 L. SCHUERMANS, “Une tour ou deux tours? Quelques réflexions sur la globalisation de sinistres” in Mélanges offerts à 

Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 834. 
2127 G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 378; L. 

SCHUERMANS, “Une tour ou deux tours? Quelques réflexions sur la globalisation des sinistres” in Mélanges offerts à 

Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 831-849; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgisch Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 543; T. VANSWEEVELT, De 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, Gent, Mys en Breesch, 1997, 

44. 
2128 C. HENSKENS, “Definitie en kenmerken van aansprakelijkheidsverzekeringen” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 704.  
2129 B. DUBUISSON, “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 2015, nr. 15.195. 
2130 Art. 1.8 algemene voorwaarden Verzekering BA Architect Protect: “Alle schade-eisen die het gevolg zijn van éénzelfde 

oorzaak en die betrekking hebben op hetzelfde gebouw of dezelfde reeks van gebouwen, worden beschouwd als één en 

hetzelfde schadegeval.” 

Art. 0.7 algemene voorwaarden Verzekering beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten Euromaf: “Vormt één en 

hetzelfde schadegeval het geheel der vorderingen die betrekking hebben op schade toe te schrijven aan dezelfde gebeurtenis 

of een serie gebeurtenissen voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, wat ook het aantal getroffen personen of goederen is.” 

Art. 0.13 algemene voorwaarden verzekeringscontract burgerlijke beroepsaansprakelijkheid AR-CO: “De schade die ontstaat 

in het kader van één enkele opdracht wordt als één en hetzelfde schadegeval beschouwd, voor zover zij het gevolg is van 

eenzelfde veroorzakende feit.” 
2131 Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringsformule BA AG Insurance p. 30: “De schade die voortvloeit uit 

éénzelfde oorzakelijk feit of uit een reeks van identieke oorzakelijke feiten vormt één en hetzelfde schadegeval.” 
2132 B. DUBUISSON, “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 2015, nr. 15.195; G. 

JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 379; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 450-451. 
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zijn. Globalisatieclausules hebben anderzijds wel als voordeel dat het bedrag van de 

vrijstelling per schadegeval slechts éénmaal betaald zal moeten worden wanneer de schade 

voortvloeit uit éénzelfde oorzaak. 

 

B. Schending van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet wordt gesanctioneerd met 

onwerkbare sanctie  

 

507. Hierboven werd aangegeven dat art. 23, §1, in fine Verzekeringswet de verzekeraar 

ervan dient te weerhouden te voorzien in een verzekeringsplafond dat een inbreuk vormt op 

de gelijkwaardigheid van de verbintenissen van de verzekeraar en de verzekeringnemer. De 

sanctie van de wettelijke conversie die dient toegepast te worden in geval van zulke inbreuk is 

evenwel niet werkbaar.
2133

  

 

Onderafdeling 3.  Franchise of vrijstelling  

 

§ 1. Inleiding  

 

508. Een franchise of vrijstelling is een deel van het bedrag van de schade dat de 

verzekeringnemer/verzekerde zelf te laste zal moeten nemen.
2134

 Dit kan gaan om een vaste 

som in absolute cijfers of om een zeker percentage van de schade.
2135

 De vrijstelling vindt 

altijd toepassing. Het bedrag van de vrijstelling zal dus steeds door de 

verzekeringnemer/verzekerde zelf gedragen moeten worden. De vrijstelling heeft als doel 

ervoor te zorgen dat de verzekerde steeds gedeeltelijk zelf getroffen wordt door het 

schadegeval, zodat hij aangezet wordt tot meer voorzichtigheid.
2136

 Opnieuw betreft het dus 

een afbakening van de dekking, die in beginsel vrij is.
2137

 Evenwel kan opnieuw beroep 

gedaan worden op enkele beschermingselementen die vermijden dat de verzekeraar de 

vrijstelling zo ruim omschrijft dat zij tot gevolg heeft dat de verzekeringsovereenkomst wordt 

uitgehold.  

                                                           
2133 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent de problematiek van deze sanctie wordt verwezen naar Deel IV. Hoofdstuk 

II, Afdeling 2.  
2134 J. WAUTIEZ, “Plaidoyer pour une méconnue: la franchise”, De Verz. 1965, 209-215; J.L. FAGNART, “La réparation 

des dommages aux biens matériels”, T. Verz. 2003, 111-180; H. DUBOUT, “Franchises et garanties de passif”, Bull.des 

Sociétés, 2007, 155-162. 
2135 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 450-452; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 468. 
2136 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 450-452; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 468. 
2137 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §1.  
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§ 2. Beschermingselementen  

 

A. Gelijkwaardigheidseis  

 

509. Net zoals uitsluitingen en verzekeringsplafonds zullen ook vrijstellingen de toets 

moeten doorstaan aan de gelijkwaardigheidseis van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014. 

Met deze waarborg wordt vermeden dat de vrijstelling bedongen door de verzekeraar, de 

verzekeringsovereenkomst volledig uitholt.
2138

  

 

B. Interpretatieregel in het voordeel van de verzekeringnemer/verzekerde 

 

510. Verder zet de interpretatieregel van art. 23, §2 Verzekeringswet 2014, die bepaalt dat 

bij twijfel de voor de verzekeringnemer/verzekerde meest gunstige interpretatie prevaleert, de 

verzekeraar aan om de vrijstelling op duidelijke en begrijpelijke wijze te bedingen.
2139

  

 

C. Dwingende aard van art. 146 lid 2 en 3 en art. 106 Verzekeringswet 2014  

 

511. De dwingende aard van art. 146, lid 2 en 3 Verzekeringswet 2014 heeft m.i. tot gevolg 

dat de vrijstelling niet kan afgetrokken worden van de interesten en de kosten die de 

verzekeraar overeenkomstig deze bepalingen dient te dragen. Deze bepaling vermeldt 

namelijk duidelijk dat deze verplichting geldt boven de dekkingsgrenzen. Vrijstellingen 

kunnen aangemerkt worden als zulke dekkingsgrens. In dit kader is het verwonderlijk dat op 

de website van één van de onderzochte beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars voor de 

architect wordt vermeld dat “voor de dekking van verdedigingskosten geen vrijstelling zal 

aangerekend worden wanneer de verzekerde geen aansprakelijkheid draagt”. Dit wordt ook 

bevestigd in de algemene voorwaarden van de polis van de betreffende 

verzekeringsmaatschappij: “Indien de verzekerde geen aansprakelijkheid draagt zal de 

vrijstelling niet worden toegepast op de door de verzekeraar gemaakte kosten”. In de mate dat 

dit zou betekenen dat er wel een vrijstelling wordt aangerekend op de verdedigingskosten 

                                                           
2138 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent de gelijkwaardigheidseis wordt verwezen naar Deel IV., Hoofdstuk II, 

Afdeling 2.  
2139 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent deze interpretatieregel e de verhouding met de interpretatieregels uit het 

consumentenrecht en het gemeen recht wordt verwezen naar Deel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 3.  



464 

 

wanneer de verzekerde wel aansprakelijk is, wordt hiermee m.i. art. 146, lid 2 en 3 

Verzekeringswet 2014 geschonden. In een andere onderzochte 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt deze regel bevestigd door te bepalen dat slechts 

één vrijstelling zal worden toegepast voor het geheel van de schade bestaande uit het 

verschuldigd bedrag in hoofdsom, de kosten met betrekking tot de burgerlijke procedures, de 

erelonen en kosten van advocaten en aangestelde experten. Bijkomend wordt vermeld dat er 

geen vrijstelling zal worden ingehouden wanneer er geen schadevergoeding verschuldigd is 

maar wel procedurekosten en kosten voor verdediging zijn gemaakt.
2140

 Ook in de BA 

Advocaat wordt verduidelijkt dat het bedrag van de vrijstelling enkel toepassing vindt op het 

bedrag van schadevergoedingen.
2141

  

Verder dient er ook aangenomen te worden dat de vrijstelling niet kan aangerekend 

worden op de dekking van de reddingskosten overeenkomstig art. 106 Verzekeringswet 

2014.
2142

 Ten eerste kunnen de reddingskosten ontstaan en verschuldigd zijn voordat het 

schadegeval zich heeft voorgedaan, dus noodzakelijkerwijze voordat de schade is ontstaan en 

hiervoor dekking verschuldigd is. Daarnaast lijkt het dwingende karakter van art. 106 

Verzekeringswet 2014, waarin de aard van de reddingskosten en de mate waarin deze ten laste 

kunnen gelegd worden van de verzekeraar worden vastgelegd, de aanrekening van de 

vrijstelling op de reddingskosten in de weg te staan. Tot slot wordt door F. Laterveer ook 

verwezen naar de ratio legis van de dekking van de reddingskosten. De wetgever beoogde 

immers met de regeling te voorkomen dat de verzekerde passief zou blijven, terwijl het 

schadegeval door zijn optreden juist vermeden had kunnen worden. Wanneer de toepassing 

van de vrijstelling op de reddingskosten tot gevolg zou hebben dat de verzekerde deels dan 

wel geheel zou moeten instaan voor deze kosten, dan zou hij onder omstandigheden er belang 

bij kunnen hebben om het schadegeval passief af te wachten, hetgeen overeenkomt met een 

houding van de verzekerde die de wetgever met deze regeling precies heeft willen 

voorkomen.  

 

D. De vrijstelling is niet tegenstelbaar aan de benadeelde in verplichte 

aansprakelijkheidsverzekeringen 

 

                                                           
2140 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, d.  
2141 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, e.  
2142 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 35-37. Zie ook D. 

VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van schade” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 477. Contra: Luik 29 maart 2010, Rev.prat.imm. 2010, 181; T. MAES en 

H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst”, 

T.Verz. 2014, 28. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 2.  
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512. Tot slot houdt art. 151, §, lid 1 Verzekeringswet 2014 een bijkomend 

beschermingselement in. Anders dan de bovenstaande beschermingselementen beoogt deze 

bepaling evenwel niet de bescherming van de verzekerde, maar wel die van de benadeelde die 

vergoeding eist van de verzekeraar en geconfronteerd wordt met een vrijstelling in het 

verzekeringscontract tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. Deze bepaling stelt 

uitdrukkelijk dat naast excepties, de nietigheid en het verval van recht ook de vrijstelling niet 

aan de benadeelde kan tegengeworpen worden in verplichte 

aansprakelijkheidsverzekeringen.
2143

 De vrijstelling die tussen de verzekeringnemer en de 

verzekeraar werd overeengekomen zal dus geen invloed hebben op het bedrag dat de 

benadeelde van de verzekeraar kan vorderen. In dit opzicht is het opvallend dat in één van de 

onderzochte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van de architect het volgend beding 

werd aangetroffen: “de verzekeraar betaalt het bedrag van de schadevergoeding aan de 

benadeelde derde of aan de verzekeringnemer onder aftrek van de vrijstelling die ten laste van 

de verzekeringnemer blijft”.
2144

 Deze verzekeraar lijkt er dus van uit te gaan dat hij de 

vrijstelling ook zal kunnen tegenwerpen aan de “benadeelde derde”. Aangezien de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect evenwel een verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering is in de zin van art. 151, §1 Verzekeringswet 2014
2145

, zal de 

vrijstelling niet tegenwerpbaar zijn aan de benadeelde en zal deze dus geen invloed hebben op 

het bedrag dat de benadeelde van de verzekeraar kan vorderen.  

 

§ 3. Knelpunten 

 

A. Geen begrenzingen in minimumgarantievoorwaarden in bijzonder verzekeringsrecht 

 

513. Anders dan het geval is inzake verzekeringsplafonds, worden in de verschillende 

minimumgarantievoorwaarden die bestaan voor een aantal specifieke 

aansprakelijkheidsverzekeringen, geen vastgelegd voor franchisen of vrijstellingen. Vroeger 

werd wel een bedrag van de vrijstelling voorgeschreven voor de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering en de brandverzekering. In beide gevallen werd een niet-

afkoopbare, noch verzekerde verplichte stoffelijke schadevrijstelling opgelegd van 123, 95 

                                                           
2143 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 566; V. CALLEWAERT, “Les modifications apportés à la 

loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre par les lois des 2 et 22 août 2002”, RGAT 2003, nr. 13.733. 
2144 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, d.  
2145 Cass. 19 oktober 2001, Arr.Cass. 2001, 1730, concl. DE RIEMAECKER, T.Verz. 2002, 346, noot M. DE RODE, JLMB 

2002, 708, Juristenkrant 2001, afl. 38, 7, Pas. 2001, 1667, concl. DE RIEMACKER, RCJB 2004, 5, noot X. DIEUX, RGAR 

2003, nr. 13.745, TBH 2002, 213.  
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EUR.
2146

 Deze regel werd evenwel opgeheven door art. 1 KB 4 juli 2004 tot wijziging van het 

KB van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat 

eenvoudige risico’s betreft
2147

 en art. 1 KB 4 juli 2004 tot wijziging van het KB van 12 

januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst met betrekking tot het privéleven
2148

, als gevolg van de Europese regelgeving 

m.b.t. tariefvrijheid.
2149

 De Europese Commissie stelde dat verzekeringsondernemingen vrij 

moeten kunnen oordelen of het al dan niet opportuun is om in een vrijstelling te voorzien in 

hun overeenkomsten, zonder dat zij daartoe gedwongen worden door enige nationale 

reglementering. Sindsdien wordt in art. 5, lid 2 KB Privéleven enkel nog bepaald dat de 

partijen een vrijstelling mogen bedingen. De verzekeraars zijn vrij om zowel de vorm van de 

vrijstelling te bepalen als de aard van de schade ten aanzien van welke deze wordt 

toegepast.
2150

 In elk van de onderzochte gezinsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt zulke 

vrijstelling ook bedongen. Deze schommelt tussen de 184 en de 245 EUR per schadegeval.
2151

 

Het loont dus als verzekeringsnemer om een vergelijking te maken tussen verschillende 

verzekeraars. Wanneer men evenwel een hogere vrijstelling aanvaardt, zal dit normaliter 

vertaald worden in een lagere premie.
2152

  

In elk van onderzochte polissen BA Uitbating en BA Na levering wordt gestipuleerd dat de 

vrijstellingen, bepaald in de bijzondere voorwaarden, van toepassing zijn.
2153

 Men kan er dus 

van uit gaan dat er wel degelijk vrijstellingen van toepassing zijn. De bedragen konden 

evenwel niet vergeleken worden.  

Ook in de algemene voorwaarden van de onderzochte polissen BA Architect konden 

geen bedragen teruggevonden worden en wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere 

voorwaarden. Op de website van twee van de onderzochte verzekeringsmaatschappijen 

konden wel bedragen teruggevonden worden. Telkens wordt gewerkt met een percentage 

gekoppeld aan een minimum- en maximumbedrag.
2154

  

                                                           
2146 Voormalig art. 5, lid 2 KB 12 januari 1984 en voormalig art. 5 KB 24 december 1992. 
2147 BS 22 juli 2004.  
2148 BS 22 juli 2004. 
2149 Richtlijn 92/49/EEG van 18 juni 1992 zoals gewijzigd en interpretatieve mededeling van de Commissie 2000/C43/03; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 453; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 468.  
2150 G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 5 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 6. 
2151 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, b. 
2152 Zie bijvoorbeeld inzake BA Architect: Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, d. waar uitdrukkelijk 

premiekortingen worden aangeboden door één van de onderzochte verzekeraars bij het aanvaarden van een hogere 

vrijstelling.  
2153 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, c. 
2154 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, C, 3, d.  
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Ook in de onderzochte polis BA Advocaat worden vrijstellingen bedongen die toegepast 

worden, per schadegeval en per advocaat.  

Wat de BA Auto betreft worden daarentegen geen vrijstelling bedongen, noch in de 

modelovereenkomst, noch in één van de onderzochte polissen. Wat lichamelijke letsels betreft 

legt de wet een onbeperkte dekking op, dus kan er geen vrijstelling bedongen worden.
2155

 De 

dekking van stoffelijke schade kan evenwel binnen de grenzen van de wet worden beperkt. 

Mogelijks wordt in de bijzondere voorwaarden wel voorzien in een vrijstelling bij stoffelijke 

schade. Wat opvalt is dat de franchise of vrijstelling wel het best gekende preventie-

instrument is van de enquête die afgenomen werd bij verzekeringnemers van de WAM-

verzekering.
2156

 95,6% kon de correcte definitie aanduiden.
2157

  

 

B. De vrijstelling is wel tegenstelbaar aan de benadeelde in niet-verplichte 

aansprakelijkheidsverzekeringen  

 

514. Anders dan art. 151, §1 Verzekeringswet 2014, wordt in art. 151, §2 Verzekeringswet 

2014 geen melding gemaakt van de vrijstelling. Bij afwezigheid van enige verdere 

wetgevende bepaling moet worden aangenomen dat, in tegenstelling tot de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering, de eventuele vrijstellingen die werden bedongen tussen de 

verzekeraar en de verzekeringnemer aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen in 

niet-verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen.
2158

 De vrijstelling heeft immers betrekking 

op de omvang van dekking die steeds tegenstelbaar is aan de benadeelde.
2159

 

 

C. Schending van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet wordt gesanctioneerd met 

onwerkbare sanctie  

 

515. Hierboven werd aangegeven dat art. 23, §1, in fine Verzekeringswet de verzekeraar 

ervan dient te weerhouden te voorzien in een vrijstelling die een inbreuk vormt op de 

gelijkwaardigheid van de verbintenissen van de verzekeraar en de verzekeringnemer. De 

                                                           
2155 Art. 3, § WAM-wet.  
2156 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, H.  
2157 Aangezien evenwel niet sluitend kon bepaald worden of de bijzondere voorwaarden van de polissen die door de 

bevraagden afgesloten werden, al dan niet voorzagen in een vrijstelling, kon niet getest worden of de bevraagden op de 

hoogte waren van een vrijstelling in hun polis. 
2158 Kh. Turnhout 28 januari 2008, TBH 2008, 798; B. DUBUISSON, “L’action directe et l’action récursoire” in B. 

DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, 

Brussel, Bruylant, 2003, 169; T. MEURS en Y. THIERY, “Aansprakelijkheidsverzekering: een risicovolle onderneming?” in 

C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 95. 
2159 G. JOCQUÉ, “Commentaar bij art. 5 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 6.  



468 

 

sanctie van de wettelijke conversie die dient toegepast te worden in geval van zulke inbreuk is 

evenwel niet werkbaar.
2160

  

 

Onderafdeling 4.  Risicoverzwaring  

 

516. De mogelijkheid van de verzekeraar om de contractvoorwaarden aan te passen of het 

contract op te zeggen in geval van een risicoverzwaring vormt een preventie-instrument. Op 

die manier wordt de verzekeringnemer immers ontmoedigd om het risico te verzwaren. Er 

worden namelijk nadelige gevolgen gehecht aan deze verzwaring van het risico. Hoe kleiner 

het risico wordt gehouden, hoe kleiner de kans dat zich een schadegeval zal voordoen. Om te 

vermijden dat de verzekeraar te makkelijk de verzekeringsvoorwaarden kan wijzigen of het 

contract kan opzeggen, heeft de wetgever de regeling inzake risicoverzwaring wettelijk 

vastgelegd. Deze wettelijke regeling bevat ook een mededelingsplicht voor de verzekerde en 

sancties bij niet-nakoming van deze mededelingsplicht. Gelet op het feit dat deze 

mededelingsplicht niet rechtstreeks van belang is in het kader van preventie, wordt deze 

verder buiten beschouwing gelaten. Er wordt dus enkel gekeken naar de gevolgen die de 

verzekeraar kan hechten aan een risicoverzwaring. Deze wettelijke regeling beschermt 

enerzijds de verzekeringnemer tegen het willekeurig wijzigen van de 

verzekeringsvoorwaarden of opzeggen van de verzekeringspolis door de verzekeraar. 

Anderzijds worden de preventiemogelijkheden van de verzekeraar op deze wijze ingeperkt. In 

wat volgt wordt eerst kort ingegaan op de evolutie van de wettelijke regeling van 1874 tot 

vandaag. Verder wordt geanalyseerd op welke wijze de wetgever de verzekeringnemer tracht 

te beschermen tegen de gevolgen die de verzekeraar kan hechten aan een risicoverzwaring. 

Tot slot wordt onderzocht waar de wetgever nog ruimte heeft gelaten voor preventie en hoe 

deze ruimte de bescherming van de verzekeringnemer kan ondermijnen.  

 

§ 1. Evolutie  

 

517. Aanvankelijk werden de gevolgen van een risicoverzwaring omslachtig geregeld in 

art. 31 Verzekeringswet 1874. In deze bepaling werd gesteld dat de verbintenissen van de 

verzekeraar ophouden, wanneer een daad van de verzekerde de risico's door verandering van 

                                                           
2160 Voor een uitgebreidere uiteenzetting omtrent de problematiek van deze sanctie wordt verwezen naar Deel IV. Hoofstuk 2, 

Afdeling 2.  
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een essentiële omstandigheid wijzigt of die risico's verzwaart in zodanige mate dat de 

verzekeraar de verzekering niet zou hebben aangegaan of daarin slechts op andere 

voorwaarden zou hebben toegestemd, indien de nieuwe staat van zaken ten tijde van het 

sluiten der overeenkomst had bestaan. Het Hof van Cassatie omschreef de risicoverzwaring 

als “een omstandigheid die de waarschijnlijkheid of de omvang van het risico duurzaam 

vergroot in zodanige mate dat de verzekeraar de verzekering niet zou hebben aangegaan of 

daarin slechts op andere voorwaarden zou hebben toegestemd, indien de nieuwe staat van de 

zaken ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had bestaan, zonder dat vereist is dat die 

omstandigheid een invloed heeft of kan hebben op het ongeval zelf”.
2161

 Om sprake te zijn van 

een risicoverzwaring werd er dus een zekere permanentie vereist, hetgeen de risicoverzwaring 

onderscheidde van de zware fout.
2162

 De verzekeraar kon zich niet meer op deze 

risicoverzwaring beroepen, wanneer hij was voortgegaan met de uitvoering van de 

overeenkomst, nadat hij kennis had gekregen van de verandering in het risico.
2163

  

 Onder dit regime werd de risicoverzwaring meer als een preventie-instrument gezien 

dan vandaag het geval is. De gevolgen die de verzekeraar kon hechten aan de 

risicoverzwaring werden namelijk meer beschouwd als een sanctie op het gedrag van de 

verzekerde.
2164

 De wettelijke regeling was namelijk enkel afgestemd op de risicoverzwaring 

die het gevolg was van een daad van de verzekerde. De situatie waarin de verzwaring wordt 

veroorzaakt door een omstandigheid buiten de wil van de verzekerde, werd niet geregeld. 

Gezien de aanvullende werking van deze regeling kon de verzekeraar uiteraard contractueel 

wel stipuleren dat ook wanneer de verzwaring te wijten was aan een omstandigheid buiten de 

wil van de verzekerde, zijn verplichtingen zouden ophouden.  

 Op deze regeling werd in de rechtsleer veel kritiek geuit.
2165

 Zo werd bijvoorbeeld 

opgemerkt dat het onmogelijk was om uit de tekst van art. 31 Verzekeringswet op te maken of 

er al dan niet een meldingsplicht rustte op de schouders van de verzekerde of de 

verzekeringnemer.
2166

 Daarnaast werd hoofdzakelijk het gevolg dat de wetgever aan de 

                                                           
2161 Cass. 25 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1473; De Verz. 1988, 628, noot J.R; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 421.  
2162 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 421.  
2163 Art. 31, lid 2 Verzekeringswet 1874; Cass. 25 februari 1960, Arr. Cass. 1960, 605; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 423. 
2164 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1975, 91; D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 1. 
2165 Zie voor een overzicht van deze literatuur: D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, 

Comm. Verz. 2009, 1.  
2166 H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en M. FONTAINE (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 88; S. FRÉDERICQ, H. COUSY en 

J. ROGGE, “Overzicht van rechtspraak (1969-1978): Verzekeringen”, TPR 1981, 397; F. PONET, P. RUBENS en W. 

VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst, Antwerpen, Kluwer, 1993, 121. 
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risicoverzwaring hechtte als overdreven streng aangemerkt.
2167

 Door de verzekeraar de 

ontlasten van al zijn verplichtingen ten gevolge van de risicoverzwaring
2168

 legde de wetgever 

duidelijk niet de focus op het herstel van het evenwicht tussen het risico en de premie.
2169

 De 

aanpak van de wetgever was niet gericht op het voortbestaan van de 

verzekeringsovereenkomst. Er werd aangevoerd dat de partijen bij de 

verzekeringsovereenkomst zelden voordeel haalden uit de ontbinding van het contract. Als het 

risico tijdens de duur van de overeenkomst verzwaarde, zouden partijen meer gebaat zijn bij 

een herstel van het verbroken contractuele evenwicht dan bij een ontbinding zonder meer van 

de overeenkomst.
2170

 Slechts in de mate dat de partijen geen compromis konden vinden om 

het evenwicht te herstellen, zou de ontbinding een geschikte oplossing vormen.
2171

 Het gebrek 

aan aandacht voor het evenwicht tussen het risico en de premie blijkt verder ook uit het 

ontbreken van een regeling inzake risicovermindering in de Verzekeringswet 1874.
2172

  

 

518. Met de invoering van art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd een grondige 

herziening van de wettelijke regeling inzake risicoverzwaring doorgevoerd. De wetgever heeft 

hierbij duidelijk rekening gehouden met de kritieken die werden geformuleerd op de oude 

regeling. In de eerste plaats legde de wetgever de verzekeringnemer in de loop van de 

overeenkomst en onder de voorwaarden van art. 5 Wet Landverzekeringsovereenkomst een 

mededelingsplicht op van de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de 

omstandigheden die van die aard zijn om een aannemelijke en blijvende verzwaring van het 

risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen. De verzekeraar kan 

bepaalde gevolgen hechten aan deze risicoverzwaring naargelang hij het risico onder andere 

voorwaarden dan wel in geen geval zou hebben verzekerd, indien de verzwaring bij het 

sluiten van de overeenkomst had bestaan. De modaliteiten van deze gevolgen werden door de 

wetgever nauwkeurig vastgesteld. Art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst was echter 

enkel van toepassing op landverzekeringsovereenkomsten. Voor de 

verzekeringsovereenkomsten die niet onder het toepassingsgebied van deze wet vielen, bleef 

art. 31 Verzekeringswet 1874 van toepassing. Zoals de overige bepalingen van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst was art. 26 van dwingend recht en stond deze regeling in het 

                                                           
2167 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1975, 91. 
2168 S. FRÉDERICQ, “Overzicht van rechtspraak (1965-1968): Verzekeringen”, TPR 1969, 270. 
2169 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1975, 91. 
2170 F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst, Antwerpen, Kluwer, 1993, 121. 
2171 F. MONETTE, A. DE VILLE en R. ANDRÉ, Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 1949, I, 168. 
2172 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 1.  
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teken van de bescherming van de verzekeringnemer.
2173

 Met deze regeling werd onder meer 

de focus gelegd op het herstel van het evenwicht tussen het risico en de premie. De 

verschillende beschermingselementen die door deze regeling werden ingevoerd, worden 

hieronder uitvoerig besproken.  

519. De beschermingsregeling van art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd 

opgenomen in art. 81 Verzekeringswet 2014. Naar aanleiding van deze wetswijziging werd de 

bepaling aangepast. Dit is onder meer het gevolg van de gewijzigde segmentatieregels die in 

het leven werden geroepen door deze wet
2174

, en waar nu in art. 81, §1, lid 2 Verzekeringswet 

2014 uitdrukkelijk verwezen wordt.
2175

 Deze aanpassing houdt een bijkomende bescherming 

in voor de verzekeringnemer en wordt hierna uitvoerig besproken. Door de Verzekeringswet 

2014 werd de Verzekeringswet 1874 opgeheven. De bepaling van art. 31 Verzekeringswet 

1874 werd echter overgenomen in art. 255 Verzekeringswet 2014 en is nog steeds van 

toepassing op verzekeringsovereenkomsten die niet onder het toepassingsgebied vallen van 

deel 4 Verzekeringswet 2014.
2176

  

  

§ 2. Beschermingselementen  

 

520. Zoals gezegd, had een risicoverzwaring voor de Wet Landverzekeringsovereenkomst 

tot gevolg dat de verplichtingen van de verzekeraar ophielden. Ter bescherming van de 

verzekeringnemer werden in de Wet Landverzekeringsovereenkomst en nadien in de 

Verzekeringswet 2014, de gevolgen die de verzekeraar kan hechten aan een risicoverzwaring 

wettelijk ingeperkt en onderworpen aan strenge voorwaarden. Hierna wordt in de eerste plaats 

ingegaan op de bewijslast van de verzekeraar om gevolgen te kunnen hechten aan de 

risicoverzwaring. Er wordt uiteengezet welke voorwaarden er vervuld dienen te zijn opdat de 

verzekeraar de wettelijk bepaalde gevolgen kan toepassen. Ten tweede wordt nagegaan welke 

gevolgen er kunnen gehecht worden aan een risicoverzwaring. Tot slot wordt ingegaan op de 

wettelijke modaliteiten voor de toepassing van deze gevolgen. Naast de wettelijke 

                                                           
2173 Zie oud art. 3 Wet Landverzekeringsovereenkomst.  
2174 Zie art. 42-46 Verzekeringswet 2014.  
2175 G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, 

RW 2014-15, 488; D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 455; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 77. 
2176 Zie art. 54 Verzekeringswet 2014: “De bepalingen van dit deel zijn van toepassing op alle 

landverzekeringsovereenkomsten die onderworpen zijn zijn aan het Belgische recht voor zover er niet wordt van afgeweken 

door bijzondere wetten. Zij zijn niet van toepassing op de herverzekering, noch op de verzekeringen van goederenvervoer, 

met uitzondering van bagage- en verhuisverzekeringen.” 



472 

 

voorwaarden van art. 81 Verzekeringswet 2014 bevat de Verzekeringswet 2014 ook een 

specifieke regeling inzake risicovermindering.
2177

 Deze regeling bevat een 

beloningsmechanisme die als tegenhanger kan beschouwd worden van de regeling inzake 

risicoverzwaring.  

 

A. Bewijslast verzekeraar  

 

521. Opdat de verzekeraar gevolgen kan hechten aan een risicoverzwaring moeten 

verschillende voorwaarden vervuld zijn. Hoe strenger deze bewijslast wordt ingevuld, hoe 

meer de verzekeringnemer wordt beschermd tegen de sanctiemechanismen van de verzekeraar 

ten gevolge van de risicoverzwaring.  

 

1. Er moet sprake zijn van een ‘risicoverzwaring’ 

 

522. Er is sprake van een risicoverzwaring wanneer nieuwe omstandigheden ontstaan of ter 

kennis komen van (een van de) contractspartijen of wanneer bestaande omstandigheden 

wijzigen, zodat het risico dat het verzekerde voorval zich realiseert, toeneemt.
2178

 Deze 

wettelijke definitie doet twee vragen rijzen. In de eerste plaats dient afgebakend worden 

wanneer er sprake is van nieuwe of bestaande gewijzigde omstandigheden. Ten tweede is het 

van belang om na te gaan hoe het risicoconcept in functie van deze bepaling dient te worden 

ingevuld.  

 

523. Voor de invulling van ‘nieuwe of bestaande gewijzigde omstandigheden’ wordt in art. 

81 Verzekeringswet 2014 uitdrukkelijk verwezen naar art. 58 Verzekeringswet 2014. Gelet op 

de algemene draagwijdte van art. 58 Verzekeringswet 2014, zal het niet ter zake doen of 

eventuele wijzigingen het gevolg zijn van een eigen daad.
2179

 Dit in tegenstelling tot de 

regeling van art. 31 Verzekeringswet 1874 (thans art. 255 Verzekeringswet 2014). Een 

risicoverzwaring kan bijvoorbeeld optreden door een rechtshandeling te stellen
2180

, maar kan 

                                                           
2177 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 1.  
2178 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 3.  
2179 N. DENOËL, “Droit des assurances: adaptation des contrats en cours et facultés de résiliation” in Tendensen in het 

bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel-Antwerpen, Bruylant-Kluwer, 2003, 248; P. COLLE, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 76; D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 452.  
2180 Kh. Kortrijk 23 maart 2000, RW 2000-01, 884.  
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ook resulteren uit een wetswijziging.
2181

 Verder heeft de uitdrukkelijke verwijzing naar art. 58 

Verzekeringswet 2014 tot gevolg dat gegevens die de verzekeraar reeds bekend waren of die 

hij behoorde te kennen, geen aanleiding kunnen geven tot een risicoverzwaring.
2182

 Zo 

oordeelde het hof van beroep te Gent dat het gebruik van een landbouwtractor die enkel 

verzekerd is voor de behoeften van het bedrijf inclusief het traject hoeve-veld en de levering 

van de oogst aan de groothandelaars en verzamelcentra, in een carnavalstoet en voor de 

verplaatsing van en naar het carnavalsgebeuren geen wijziging uitmaakt van het essentiële 

kenmerk van het verzekerde risico. Het zou een algemeen bekend feit zijn dat tractoren, zelfs 

wanneer zij enkel verzekerd zijn voor een beperkt gebruik op de openbare weg, af en toe 

worden gebruikt in processies, stoeten en carnavalsoptochten.
2183

 De verzekeraar behoorde dit 

dus te weten.  

 

524. In de tweede plaats dient het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet toe te 

nemen, opdat er sprake kan zijn van een risicoverzwaring. Uit de parlementaire 

voorbereidingen bij de Wet Landverzekeringsovereenkomsten blijkt dat de term ‘risico’ in de 

context van art. 25 en 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 80 en 81 

Verzekeringswet 2014) niet gebruikt wordt om te verwijzen naar de onzekere gebeurtenis an 

sich, maar om te refereren aan de waarschijnlijkheid of de probabiliteit dat de onzekere 

gebeurtenis zich effectief voordoet.
2184

 L. Schuermans
2185

 merkte dan ook terecht op dat de 

wetgever deze begripsverwarring eenvoudig kon verhelpen door de term ‘risico’ in art. 25 en 

26 Wet Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 80 en 81 Verzekeringswet 2014) te 

vervangen door de termen ‘kans’ of ‘waarschijnlijkheid’, waarvan de wetgever in de 

parlementaire voorbereiding zelf aangeeft dat ze hiervoor geschikt zijn.
2186

 De wetgever heeft 

hier bij de opstelling van de Verzekeringswet 2014 echter geen rekening mee gehouden. 

Aangezien er enkel sprake is van een risicoverzwaring wanneer de kans dat het verzekerde 

voorval zich voordoet, toeneemt, geeft de toename van de intensiteit of de omvang van de 

                                                           
2181 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 422.  
2182 H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en M. FONTAINE (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 90. 
2183 Gent 7 februari 1996, AJT 1997-98, 70, noot G. SCHOORENS; C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. 

JOCQUÉ, M. DE GRAEVE, H.  COUSY, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-

2003”, TPR 2003, 1889.  
2184 Wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 13; D. WUYTS, “Commentaar 

bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 3. 
2185 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 346. 
2186 Wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 13. 
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mogelijke gevolgen van het verzekerde risico geen aanleiding tot een risicoverzwaring.
2187

 Zo 

zal bijvoorbeeld de afstand van verhaal door de verzekerde ten aanzien van een aansprakelijke 

voor een mogelijk later verzekerd schadegeval, waardoor de verzekeraar elke mogelijkheid tot 

recuperatie van zijn uitkering door middel van een subrogatoire vordering verliest, niet 

aangemerkt kunnen worden als een risicoverzwaring.
2188

 Deze wettelijke invulling van het 

risicobegrip is enger dan de definitie die onder de Verzekeringswet 1874 door het Hof van 

Cassatie werd gehuldigd.
2189

 In een arrest van 25 juni 1987 omschreef het Hof van Cassatie de 

risicoverzwaring als “een omstandigheid die de waarschijnlijkheid of de omvang
2190

 van het 

risico duurzaam vergroot in zodanige mate dat de verzekeraar de verzekering niet zou hebben 

aangegaan of daarin slechts op andere voorwaarden zou hebben toegestemd, indien de nieuwe 

staat van de zaken ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had bestaan, zonder dat 

vereist is dat die omstandigheid een invloed heeft of kan hebben op het ongeval zelf”.
2191

 De 

grote meerderheid van de rechtspraak houdt zich aan de letterlijke tekst van de wet en huldigt 

de beperkte interpretatie van het risicobegrip als ‘kans’ of ‘waarschijnlijkheid’.
2192

 Zo werd de 

toename van het aantal in open lucht gestapelde paletten geacht niet te moeten worden gemeld 

in het raam van een exploitatieverzekering. Het aantal paletten kon volgens het hof alleen de 

omvang van een eventueel sinister vergroten en had geen effect op de probabiliteitsgraad 

ervan.
2193

 Ook de afstand van verhaal gedaan door de verhuurder ten aanzien van de huurder 

beïnvloed enkel de omvang van de schade.
2194

 Het is echter wel mogelijk dat de 

waardeverhoging ook een verhoogde kans op de realisatie van het verzekerde risico met zich 

meebrengt. Zo kan er een verband bestaan tussen de waardestijging van het verzekerde 

                                                           
2187 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 3; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 226; L. SCHUERMANS en 

C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 424; G. 

SCHOORENS, “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 73; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 75. 
2188 G. SCHOORENS, “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 73, voetnoot 7.  
2189 Gent 13 februari 2003, TBH 2005, 864; D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 424; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 

2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

74. 
2190 Cursivering zelf aangebracht.  
2191 Cass. 25 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1473; De Verz. 1988, 628, noot J.R; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 421.  
2192 Gent 13 februari 2003, TBH 2005, 864; Rb. Nijvel 22 juni 2011, For. Ass. 88, noot V. DE WULF; Rb. Luik 4 april 2011, 

Rec.jur.ass. 2011, 236, noot A. CATTEAU en Bergen 29 september 2014, TBH 2015, 126. Contra: HvJ, nr. C-124/02, Eur. 

Parl./AIG Europe, TBH 2005, 1041, overw. 55: “...l’aggravation du risque assuré n’est libératoire pour l’assureur que 

lorsqu’elle découle de l’augmentation soit de la probabilité que le risque assuré se réalise, soit de l’intensité du risque 

assuré”; Brussel 25 mei 2009, RGAR 2011, 14710 : « le risque de survenance de l’événement assuré – ou l’intensité du 

risque – se trouve augmenté »; Kh. Brussel 15 juni 2007, Principium 2008, 12. 
2193 Gent 13 februari 2003, TBH 2005, 864. 
2194 Rb. Nijvel 22 juni 2011, For. Ass. 88, noot V. DE WULF.  
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voorwerp en de probabiliteit van een diefstal.
2195

 In dat geval is er wel sprake van een 

verzwaring.
2196

  

In navolging van M. Fontaine
2197

 wordt in de literatuur getwijfeld aan de intentie van 

de wetgever om het risicoconcept te verengen ten opzichte van de cassatierechtspraak van 

1987.
2198

 In de parlementaire voorbereiding bij de Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt 

hiervoor nergens een indicatie gegeven.
2199

 D. Wuyts wijst erop dat bij het aangaan van de 

overeenkomst de verzekeringnemer zowel de elementen moet meedelen die een invloed 

uitoefenen op de omvang van het risico als de elementen die de kans bepalen dat het risico 

zich voordoet.
2200

 De premie als prijs van het risico wordt niet alleen bepaald door de 

probabiliteit van het risico, maar eveneens door de gemiddelde kost van de schadegevallen. 

De omvang van de schade bij de realisatie van het verzekerde risico heeft uiteraard een 

invloed op deze kost. Als art. 81 Verzekeringswet 2014 het evenwicht tussen de premie en het 

evoluerende risico moet waarborgen, is het dus moeilijk te begrijpen waarom een verzwaring 

van de intensiteit van het risico niet zou moeten worden meegedeeld.
2201

 M. Fontaine stelt 

voor in afwachting van bevestiging van deze rechtspraak dat de opstellers van polissen er 

goed aan zouden doen uitdrukkelijk het stelsel van art. 81 Verzekeringswet 2014 zo uit te 

breiden tot de verhoging van de intensiteit van het risico.
2202

  

Hoewel de enge interpretatie van het risicoconcept niet bevorderend is voor het herstel 

van het evenwicht tussen de premie en het risico, heeft de invulling wel tot gevolg dat de 

verzekeraar de wettelijke gevolgen inzake risicoverzwaring slechts in een kleiner aantal 

situaties zal kunnen toepassen. Dit speelt in het voordeel van de verzekeringnemer. Er mag 

echter niet uit het oog verloren worden dat wanneer er geen sprake is van een 

risicoverzwaring in de zin van art. 81, §1 Verzekeringswet 2014, de voordelige 

sanctieregeling van art. 81, §2 en §3 Verzekeringswet 2014 ook niet van toepassing is.  

 

                                                           
2195 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 423.  
2196 Zie bijvoorbeeld: Bergen 16 januari 2008, For. Ass. 2008, nr. 83, 66, noot C. VERDURE en Bergen 11 februari 2009, 

JLMB 2010, 1189. 
2197 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2006, 182. Zie nu M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2016, 226-227.  
2198 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 451; D. WUYTS, “Art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 3; G. 

SCHOORENS, “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 73, voetnoot 7.  
2199 D. WUYTS, “Art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 3. 
2200 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 451. 
2201 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 226-227 en L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 424. 
2202 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 227. 
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525. Tot slot is vereist dat de verzwaring betrekking heeft op het verzekerde risico.
2203

 Het 

begrip verzwaring van het risico verwijst naar het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich 

voordoet.
2204

 Wanneer de verzwaring losstaat van het verzekerde risico, valt zij buiten de 

meldingsplicht van art. 81 Verzekeringswet 2014 en zal de verzekeraar de wettelijke gevolgen 

ook niet kunnen toepassen.
2205

 Het blijkt ook niet voldoende te zijn dat slechts één van de 

elementen van het risico beïnvloed wordt door de verzwaring maar niet het risico als 

dusdanig.
2206

 

 

2. De verzwaring van het risico moet aanmerkelijk en blijvend zijn 

 

526. Wanneer vaststaat dat de nieuwe of gewijzigde bestaande omstandigheden waarvan de 

verzekeraar nog niet op de hoogte was bij de contractsluiting, aanleiding hebben gegeven tot 

een toename van de kans dat het verzekerde voorval zich zou voordoen, moet bijkomend nog 

worden nagegaan of deze risicoverzwaring ook effectief aanmerkelijk en blijvend is, opdat de 

verzekeraar hieraan gevolgen kan hechten. Aangezien het cumulatieve voorwaarden betreft 

zal een aanmerkelijke maar tijdelijke verzwaring niet voldoende zijn opdat de verzekeraar de 

wettelijke gevolgen kan toepassen.
2207

  

 

527. De vraag rijst hoe deze voorwaarden ingevuld dienen te worden. Wat de 

aanmerkelijkheidsvereiste betreft wordt in de rechtsleer inspiratie gevonden in art. 81, §1, lid 

2 en 3 Verzekeringswet 2014. Volgens deze bepalingen dient de verzekeraar aan te tonen dat 

hij niet of onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd indien hij kennis had gehad van 

het verzwaarde risico op het ogenblik van de contractsluiting. Volgens bepaalde auteurs houdt 

de vereiste dat de risicoverzwaring aanmerkelijk is, dan ook in dat het risico dat het 

verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de verzekeraar, indien die verzwaring 

bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, in geen geval
2208

 of op andere voorwaarden 

zou hebben gecontracteerd
2209

. Deze invulling komt ook overeen met de regeling van art. 31 

                                                           
2203 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 75; D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 4. 
2204 Brussel 21 juni 1999, T.Verz. 2000, 722; C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE, 

H.  COUSY, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-2003”, TPR 2003, 1888.  
2205 Brussel 21 juni 1999, T.Verz. 2000, 722 en Kh. Charleroi 18 oktober 2000, RRD 2001, 62. 
2206 Kh. Charleroi 18 oktober 2000, RRD 2001, 62, TPR 2003, 1887. 
2207 Zie bijvoorbeeld: Bergen 27 mei 2002, RGAR 2003, nr. 13.788; Brussel 20 mei 2014, RGAR 2015, nr. 15147. 
2208 G. SCHOORENS, “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 73. 
2209 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 226. 
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Verzekeringswet 1874 (huidig art. 255 Verzekeringswet 2014), waarin werd vereist dat het 

risico was verzwaard in zodanige mate dat de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst niet 

zou hebben aangegaan of daarin slechts op andere voorwaarden zou hebben toegestemd, 

indien de nieuwe staat van zaken ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had 

bestaan.
2210

 Bovendien sluit deze interpretatie ook aan bij de invulling van het begrip 

‘aanzienlijk’ in art. 80 Verzekeringswet 2014, die de tegenhanger vormt van de regeling 

inzake risicoverzwaring.  

 

528. De verzwaring dient daarnaast ook blijvend te zijn.
2211

 Een tijdelijke verzwaring 

rechtvaardigt de toepassing van het in art. 81 Verzekeringswet uitgewerkte stelsel niet.
2212

 In 

de rechtspraak werd reeds herhaaldelijk de voorwaarde van het blijvende karakter van de 

risicoverzwaring aangehaald om het stelsel van art. 81 Verzekeringswet 2014 uit te sluiten. Zo 

kunnen de gedragsmoeilijkheden van één van de kinderen in het kader van de polis BA 

Privéleven niet beschouwd worden als een wezenlijke en blijvende risicoverzwaring.
2213

 De 

politierechtbank te Brugge oordeelde verder dat de situatie waarin de zoon slechts toevallig, 

en dan nog in afwachting van de inverkeerstelling van zijn eigen wagen, in het verkeer kwam 

met de wagen van zijn moeder, geen risicoverzwaring uitmaakte.
2214

 Volgens de rechtbank 

volstond het loutere feit dat de zoon slechts ‘sporadisch’ bestuurder was niet om te gewagen 

van een risicoverzwaring. De rechtbank was van oordeel dat het in casu slechts ging om een 

‘occasionele’ en niet om een blijvende risicoverzwaring. Nochtans kan m.i. niet ontkend 

worden dat een sporadisch of occasioneel gebruik een blijvend gebruik niet noodzakelijk in de 

weg staat.
2215

  

 

529. Er is ook uitgebreide rechtspraak die aangeeft welke risicoverzwaring wel als 

aanmerkelijk en blijvend worden aanvaard.
2216

 Met betrekking tot 

aansprakelijkheidsverzekering betreft het bijvoorbeeld de exploitatiewijziging
2217

 of 

                                                           
2210 Cass. 25 juni 1987, AC 1986-87, 1473; Rb. Gent 16 november 1962, De Verz. 1963, 402.  
2211 Voor de invulling van dit begrip zie §3 knelpunten, D onder deze Onderafdeling. 
2212 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 227. 
2213 Brussel 20 mei 2014, RGAR 2015, 15.147.  
2214 Pol. Brugge 22 juni 2004, RW 2006-07, 1093. 
2215 Zie D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 5-6 voor kritiek 

inzake het gebruik van de termen occasioneel en sporadisch als synoniemen voor niet blijvende risicoverzwaring.  
2216 Zie hieromtrent uitgebreid de verwijzingen naar rechtspraak in D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT 

en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 452-453; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 

april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 75-76; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 421-422. 
2217 Luik 14 januari 2002, RGAR 2002, nr. 13.595.  
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exploitatie-uitbreiding
2218

 voor de exploitatieverzekeraar. M.b.t. een brandpolis werd 

bijvoorbeeld de stopzetting door de verzekerde van de persoonlijke uitbating van een 

restaurant en de bestemmingswijziging naar snackbar, uitgebaat door derden, als ook de 

verhuring van de privégedeelten aan derden, beschouwd als een aanmerkelijke en blijvende 

risicoverzwaring.
2219

 Het regelmatig besturen van een wagen door de zoon/dochter die net 

zijn/haar rijbewijs heeft gehaald
2220

, het rijden met een gebroken voet
2221

; een ontwikkeling in 

de gezondheidstoestand van de verzekerde die van aard is zijn normale rijgedrag aan te 

tasten
2222

; de aanwending van een voertuig voor betalend personenvervoer, terwijl het 

oorspronkelijk bestemd was voor gratis personen- en goederenvervoer
2223

, het wijzigen van 

het voertuig
2224

 en het opdrijven van de motor
2225

 vormen dan weer risicoverzwaringen voor 

de WAM-verzekeraar. Hoewel de rechtspraak het regelmatig besturen van een wagen door 

een meerderjarig kind van de verzekeringnemer dat net zijn rijbewijs behaald heeft, 

beschouwd als een aanzienlijke en blijvende risicoverzwaring in de zin van art. 81 

Verzekeringswet 2014, weet 31, 4% van de verzekeringnemers van de WAM-polis niet dat 

zulke situatie dient gemeld te worden aan de verzekeraar.
2226

 10, 5% meent uitdrukkelijk dat 

zulke mededeling niet vereist is. De gevolgen die de verzekeraar aan deze risicoverzwaring 

kan hechten blijken evenwel nog minder bekend.  

 

530. Wanneer de risicoverzwaring niet als aanmerkelijk of blijvend kan beschouwd 

worden, kan zij mogelijks toch nog aanleiding geven tot een verval van recht. Dit is het geval 

wanneer de verzwaring het gevolg is van een opzettelijke daad van de verzekerde of van zijn 

zware fout indien de verzekeraar zich voor deze zware fout bevrijd heeft door deze in de 

polisvoorwaarden op te nemen in de limitatieve lijst van uitdrukkelijk uitgesloten zware 

fouten en voor zover deze geleid heeft tot een schadegeval.
2227

 Daarnaast kan de verzwaring 

                                                           
2218 Pol. Bergen 28 november 2000, T.Verz. 2005, 772; Brussel 28 september 2005, T.Verz. 2007, 195. 
2219 Brussel 12 februari 2008, RGAR 2009, 14.481. 
2220 Pol. Brussel 19 mei 2006, T.Pol. 2007, 79; Rb. Luik 20 oktober 2004, T.Verz. 2006, 191; Luik 10 december 2013, T. 

Verz. 2014, 400; Luik 7 september 2010, T. Verz., 2011, 173.  
2221 Pol. Gent 29 april 2004, T.Vred. 2004, 295. 
2222 Luik 22 september 1978, JL 1978, 143; Luik 10 november 1994, JLMB 1995, 727; Brussel 22 februari 1996, RGAR 

1999, 13.074; Rb. Luik 30 maart 1990, De Verz. 1990, 482.  
2223 Bergen 14 november 1989, RGAR 1992, 12.021.  
2224 Luik 10 okober 2003, JLMB 2004, 1250.  
2225 Pol. Brugge 8 januari 1996, Verkeersrecht 1997, 4; Pol. Brugge 24 juni 1996, Verkeersrecht 1997, 342. 
2226 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, D.  
2227 Luik 20 juni 1958, De Verz. 1959, 227; G. SCHOORENS, “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 

73-74; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 228; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 79. 
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mogelijks ook conventioneel uitgesloten zijn, hetgeen ook tot een dekkingsweigering zal 

leiden vanwege de verzekeraar.
2228

 

 

3. In geen geval of tegen andere voorwaarden verzekerd, indien de verzwaring bij het 

sluiten van de overeenkomst had bestaan  

 

531. Om sancties te hechten aan de risicoverzwaring dient de verzekeraar niet enkel aan te 

tonen dat er nieuwe of bestaande gewijzigde omstandigheden aanleiding hebben gegeven tot 

een aanmerkelijke en blijvende toename van de kans dat het verzekerde voorval zich zal 

voordoen. Het enkele feit dat de verzekeraar kennis krijgt van een aanmerkelijke en blijvende 

risicoverzwaring volstaat niet om het ageringsrecht van de verzekeraar te activeren.
2229

 De 

verzekeraar moet aantonen dat de kans dat het verzekerde voorval zich realiseert zodanig is 

verzwaard dat indien die verzwaring had bestaan bij het sluiten van de overeenkomst, hij niet 

of minstens onder andere voorwaarden zou hebben gecontracteerd.
2230

 Wanneer het 

verzwaarde risico wel reeds bestond bij het sluiten van de overeenkomst, maar de verzekeraar 

hier geen kennis van had, zijn de regels inzake opzettelijke of onopzettelijke verzwijging of 

onjuist meedelen van gegevens van toepassing.
2231

 

 

532. Door verschillende auteurs wordt erop gewezen dat dit een bijkomende voorwaarde 

betreft die maakt dat de risicoverzwaring die de verzekeraar de mogelijkheid geeft om op te 

treden enger is omschreven dan de risicoverzwaring die de verzekeringnemer verplicht tot het 

informeren van de verzekeraar.
2232

 Zij gaan er vanuit dat de verzekeringnemer dus situaties 

zal moeten meedelen aan de verzekeraar die uiteindelijk geen aanleiding kunnen geven tot het 

                                                           
2228 N. DENOËL, “Droit des assurances: adaptation des contrats en cours et facultés de résiliation” in Tendensen in het 

bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel-Antwerpen, Bruylant-Kluwer, 2003, 249; L. SCHUERMANS 

en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 424; D. 

WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009. 
2229 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 453; H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en 

M. FONTAINE (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 91. 
2230 Art. 81, §1, lid 2 Verzekeringswet 2014; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het 

Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 425; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 77; M. FONTAINE, 

Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 229; D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 6. 
2231 Art. 59 en 60 Verzekeringswet 2014.  
2232 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 6; D. WUYTS, 

“Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 453; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 226 voetnoot 711; H. COUSY, “Dispositions 

communes: modification du risque, durée et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage” in M. FINTAINE en J.M. 

BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 90-91; G. SCHOORENS, 

“Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 
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ageringsrecht van de verzekeraar.
2233

 De verzekeringnemer
2234

 moet echter enkel 

aanmerkelijke en blijvende verzwaringen van het risico meedelen aan de verzekeraar.
2235

 Uit 

de polisanalyse is gebleken dat verschillende verzekeraars toch de verzekeringnemer 

verplichten om tijdens de duur van de overeenkomst alle elementen mee te delen die nodig 

zijn om een juiste beoordeling van het risico toe te laten.
2236

 De voorwaarde dat de 

risicoverzwaring aanmerkelijk en blijvend dient te zijn, werd echter door de wetgever op 

dwingende wijze ter bescherming van de verzekerde opgelegd. Hier kan dus conventioneel 

niet van afgeweken worden. Hierboven werd uiteengezet dat in de rechtsleer wordt 

geargumenteerd dat de risicoverzwaring slechts aanmerkelijk is wanneer de verzekeraar niet 

of tegen andere voorwaarden zou verzekerd hebben indien hij kennis had van de 

risicoverzwaring op het ogenblik van de contractsluiting. Door de aanmerkelijkheidsvereiste 

in te vullen aan de hand van de voorwaarde van art. 81, §1, lid 2 Verzekeringswet 2014 kan 

niet besloten worden dat de mededelingsplicht van de verzekeringnemer enger/ruimer is 

opgevat dan het ageringsrecht van de verzekeraar.  

Het kan echter niet ontkend worden dat het voor de verzekeringnemer moeilijk zal zijn 

om in te schatten in welke situaties de verzekeraar niet of tegen andere voorwaarden zou 

hebben verzekerd indien bij het sluiten van het verzekeringscontract de verzwaring reeds had 

bestaan. Het is bovendien niet omdat de verzekerde redelijkerwijze van oordeel moet zijn dat 

de nieuwe gegevens een aanzienlijke en blijvende risicoverzwaring uitmaken, dat deze 

gegevens ook werkelijk geleid zouden hebben tot een wijziging van de 

verzekeringsvoorwaarden.
2237

 Een volledige overlap tussen de omstandigheden die de 

verzekerde dient mee te delen en deze die aanleiding kunnen geven tot een ageringsrecht van 

de verzekeraar is er dus niet. Er kan evenwel niet geoordeeld worden dat de 

mededelingsplicht met zekerheid enger/ruimer is dan het ageringsrecht.  

 

                                                           
2233 H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en M. FONTAINE (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 91; F. PONET, P. RUBENS en W. 

VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst, Antwerpen, Kluwer, 1993, 386. 
2234 Deze plicht wordt door de wetgever enkel op de verzekeringnemer gelegd. Het beding dat deze plicht ook opgelegd aan 

de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, schendt het dwingende karakter van art. 81, §1 Verzekeringswet 2014.  
2235 De wetgever verduidelijkt niet binnen welke termijn en op welke wijze de verzekeringnemer deze verplichting moet 

naleven. Uit de polisanalyse  is gebleken dat meerdere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars voor de architect hieromtrent 

toch regels opnemen in de polis. Zo wordt bijvoorbeeld bedongen dat elke nieuwe opdracht van de verzekerde die binnen de 

verzekerde activiteiten valt een risicoverzwaring uitmaakt die niet onmiddellijk maar bij de jaarlijkse aangifte dient 

meegedeeld te worden. Een andere verzekeraar geeft dan weer aan dat de mededelingsplicht schriftelijk moet vervuld worden 

binnen een termijn van 15 dagen nadat de verzekerde kennis heeft van de wijziging van het risico. Gelet op het stilzwijgen 

van de wetgever zijn dergelijke bedingen m.i. geldig. De rechtmatigheid ervan kan eventueel wel nog getoetst worden aan 

art. 23 Verzekeringswet 2014.  
2236 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, D, 3.  
2237 G. SCHOORENS, “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 77. 
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533. De verzekeraar moet dus bewijzen dat de verzwaring relevant is voor de 

risicobeoordeling
2238

 en dat hij bovendien het risico niet of alleszins onder andere 

voorwaarden had verzekerd indien hij bij het sluiten van de overeenkomst kennis had 

genomen van de verzwarende informatie.
2239

 De vraag rijst hoe de verzekeraar dit bewijs kan 

leveren. Uit de rechtspraak blijkt dat dit bewijs kan voortvloeien uit de houding van de 

verzekeraar in gelijkaardige situaties
2240

 of uit een intern
2241

 technisch document met criteria 

die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het risico op het ogenblik 

van de contractsluiting.
2242

 Dit bewijs mag met alle middelen van recht, inclusief vermoedens, 

worden geleverd.
2243

 Het Hof van Justitie lijkt zelfs aan te nemen dat dit bewijs kan worden 

geleverd door o.m. te verwijzen naar de houding van andere (mede)verzekeraars in 

vergelijkbare omstandigheden.
2244

 Er is evenwel talrijke rechtspraak die dit niet bewezen acht 

door de verzekeraar.
2245

  

 

534. Om zijn bewijslast te vereenvoudigen kan de verzekeraar in de polis uitdrukkelijk 

aangeven welke criteria invloed hebben op de wijziging van de contractvoorwaarden. Sinds 

de invoering van art. 46, §1 Verzekeringswet 2014 is de verzekeraar zelfs verplicht deze 

criteria in zijn aanbod te vermelden voor de verzekeringsovereenkomsten bepaald in art. 43, 

§1 Verzekeringswet voor zover deze met een consument werden gesloten. Indien de 

risicoverzwaring betrekking heeft op één van deze in het aanbod vermelde criteria, zal het 

voor de verzekeraar makkelijker zijn om aan te tonen dat hij onder andere voorwaarden had 

verzekerd indien hij op de hoogte was geweest van deze toestand bij het sluiten van de 

overeenkomst. Deze informatieplicht heeft m.i. ook tot gevolg dat de verzekeraar geen beroep 

kan doen op regeling inzake risicoverzwaring indien de door de verzekeringnemer 

meegedeelde omstandigheden geen betrekking hebben op de vermelde criteria.  

Uit de polisanalyse is bijkomend gebleken dat verschillende verzekeraars een 

opsomming geven van wijzigingen die verplicht moeten meegedeeld worden door de 

                                                           
2238 Gent 27 september 2007, RW 2010-11, 1306 en Gent 19 februari 2009, T.Verz. 2010, 216. 
2239 Gent 10 juni 2004, TBH 2005, 870 en Bergen 10 maart 2009, T.Verz. 2009, 427. 
2240 Brussel 25 mei 2009, RGAR 2011, 14.710: in dit arrest werd zelfs de houding van andere (mede)verzekeraars in 

overweging genomen. 
2241 Overeenkomstig art. 46, §1 Verzekeringswet 2014 dient deze informatie vandaag openbaar gemaakt te worden.  
2242 Brussel 31 mei 1999, De Verz. 1999, 501, noot J. Andre-Dumont; De Verz. 2000, 718.: In deze zaak kon de verzekeraar 

een nota voorleggen, waaruit bleek dat de personen met dergelijk risico –zoals dat van de verzekeringnemer- meestal niet 

verzekerd worden.  
2243 Art. 1353 BW.  
2244 HvJ C-124/02, Eur. Parl. / AIG Europe, TBH 2005, 1041, in het bijzonder overweging 62. 
2245 Cass. 3 november 1955, Pas. 1956, 204; Cass. 23 februari 1968, A.C. 1968, 834; Antwerpen 31 maart 1981, De Verz. 

1982, 319. 
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verzekeringnemer.
2246

 Deze opsomming gaat al dan niet gepaard met de mededeling dat het 

slechts voorbeelden betreft. Hiermee geeft de verzekeraar uitdrukkelijk aan welke wijzigingen 

hij (zeker) als aanmerkelijk beschouwd en dus in welke geval hij niet of tegen andere 

voorwaarden zou verzekerd hebben indien hij kennis had van de risicoverzwaring op het 

ogenblik van de contractsluiting. Dergelijke opsommingen werken verduidelijkend voor de 

verzekeringnemer. Voor zover er sprake is van een verzekeringsovereenkomsten bepaald in 

art. 43, §1 Verzekeringswet die met een consument werd gesloten is het m.i. wel belangrijk 

dat deze opsommingen in de polis overeenstemmen met de opsomming van de 

segmentatiecriteria overeenkomstig art. 46, §1 Verzekeringswet 2014. Wanneer de 

verzekeraar evenwel op geen enkele wijze aangeeft dat het slechts voorbeelden betreft, door 

het gebruik van termen als ‘onder meer’, moet besloten worden dat de opsomming een 

limitatief karakter heeft. In zulk geval zal het voor de verzekeraar moeilijker zijn om het 

aanzienlijk karakter van de risicowijziging aan te tonen wanneer deze niet opgesomd wordt in 

de polis. In één van de onderzochte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de architect 

wordt enkel de mededelingsplicht opgelegd aan de verzekeringnemer van wijzigingen “die de 

bij het onderschrijven van het contract aan de verzekeraar gegeven antwoorden onjuist of 

ongeldig maken”.
2247

 Op deze manier lijkt de verzekeraar aan te geven dat wanneer de 

wijziging geen invloed heeft op de gegeven antwoorden, er geen sprake is van een 

aanzienlijke risicoverzwaring. Wanneer de wijziging geen invloed heeft op de gegeven 

antwoorden zal het voor deze verzekeraar dus moeilijk zijn om aan te tonen dat hij de 

overeenkomst niet of onder andere voorwaarden zou hebben gesloten indien hij hiervan bij de 

contractsluiting op de hoogte was geweest.  

 

B. Sanctiemogelijkheden verzekeraar wettelijk vastgelegd 

 

535. De verzekeraar kan op drie manieren reageren op een risicoverzwaring. De 

sanctiemogelijkheden werden door de wetgever op dwingende wijze vastgesteld in art. 81, §1, 

lid 2-5 Verzekeringswet 2014. In de eerste plaats kan de verzekeraar ervoor kiezen om niet te 

reageren. In dit geval kan de verzekeraar zich later niet meer kan beroepen op de 

risicoverzwaring.
2248

 De andere twee reactiemogelijkheden hangen af van welk bewijs de 

verzekeraar heeft geleverd. Indien de verzekeraar heeft aangetoond dat hij, indien de 

                                                           
2246 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, D, 3.  
2247 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, D, 3, d.   
2248 Art. 81, §1, laatste lid Verzekeringswet 2014; Kh. Bergen 5 januari 2001, TBH 228, noot C. VAN SCHOUBROECK. 
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verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou 

hebben verzekerd, kan hij voorstellen de overeenkomst te wijzigen.
2249

 Deze wijziging zou 

kunnen bestaan in een premieverhoging. Uit de enquête is gebleken dat slechts een 

minderheid van 40, 6% van de verzekeringnemers van de BA autoverzekering weten dat de 

verzekeringsmaatschappij dergelijke premieverhoging kan vragen na de mededeling van de 

verzekeringnemer dat zijn voertuig regelmatig zal bestuurd worden door zijn meerderjarig 

kind dat zijn rijbewijs net heeft gehaald.
2250

 Indien de verzekeringnemer het 

wijzigingsvoorstel bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf 

ontvangst, niet heeft aanvaard, kan de verzekeraar de overeenkomst alsnog opzeggen.
2251

 

Indien de verzekeraar evenwel aantoont dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou 

verzekerd hebben, kan hij de overeenkomst opzeggen.
2252

 Gezien het dwingend karakter van 

deze bepaling kan de verzekeraar contractueel geen bijkomende of andere sancties 

stipuleren.
2253

 In geen van de onderzochte polissen wordt uitdrukkelijk afgeweken van de 

door de wet bepaalde sancties. Wel wordt soms enkel gewezen op de opzegmogelijkheid van 

de verzekeraar.
2254

 Het dwingende karakter van de wettelijke sanctie heeft echter tot gevolg 

dat de verzekeraar zich op alle wettelijke beschreven sancties zal kunnen beroepen ongeacht 

het feit dat er maar één sanctie beschreven staat in de polis. Met het oog op de 

informatieverstrekking naar de verzekeringnemer is het echter aangewezen om de volledige 

sanctieregeling van art. 81, §1, lid 1 en 2 Verzekeringswet 2014 over te nemen in de polis. 

Het is duidelijk dat de sanctiemogelijkheden voor de risicoverzwaring ten opzichte van 

de regeling onder art. 31 Verzekeringswet 1874 aanzienlijk ingeperkt werden. Onder art. 31 

Verzekeringswet 1874 had de risicoverzwaring nog tot gevolg dat alle verbintenissen van de 

verzekeraar ophielden te bestaan. Het huidige regime is verder veel meer gericht op het 

behoud van de verzekeringsovereenkomst en het herstel van het evenwicht tussen de premie 

en het risico. De wetgever heeft verder ook de modaliteiten van deze sanctiemogelijkheden 

vastgesteld. Daar wordt hieronder op ingegaan.  

 

C. De wetgever bepaalt de modaliteiten van de gevolgen die de verzekeraar kan hechten 

aan de risicoverzwaring  

 

                                                           
2249 Art. 81, §1, lid 2 Verzekeringswet 2014.  
2250 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, D.  
2251 Art. 81, §1, lid 4 Verzekeringswet 2014. 
2252 Art. 81, §1, lid 3 Verzekeringswet 2014. 
2253 Art. 56 Verzekeringswet 2014.  
2254 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, D, 3.  
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1. Termijnen  

 

536. In de eerste plaats heeft de wetgever strikte termijnen verbonden aan het ageringsrecht 

van de verzekeraar in geval van een bewezen risicoverzwaring. In de eerste plaats verplicht de 

wetgever de verzekeraar om te reageren binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf 

de dag waarop hij van de verzwaring kennis heeft gekregen. Op deze manier wordt vermeden 

dat de verzekeringnemer vele maanden nadat hij de verzwaring van het risico meedeelde, nog 

geconfronteerd zou worden met eventuele gevolgen daarvan. Indien de verzekeraar wil 

voorstellen om de overeenkomst te wijzigen, nadat hij heeft aangetoond dat hij het 

verzwaarde risico onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd als de verzwaring had 

bestaan op het ogenblik van de contractsluiting, zal hij dit wijzigingsvoorstel moeten doen 

binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop hij van de verzwaring 

kennis heeft gekregen.
2255

 Als hij bewijst dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij 

de overeenkomst opzeggen binnen één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis 

heeft gekregen van de verzwaring.
2256

 Aangezien het wijzigingsvoorstel niet noodzakelijk 

aanvaard wordt door de verzekeringnemer, gaat de wetgever in op de gevolgen van een 

gebrek van aanvaarding van dit wijzigingsvoorstel. Zo wordt aan de verzekeringnemer één 

maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel, de tijd gegeven om het 

wijzigingsvoorstel te aanvaarden. De wetgever laat de partijen dus de ruimte om te 

onderhandelen over nieuwe contractvoorwaarden. Indien er na één maand te rekenen vanaf de 

ontvangst van het voorstel geen aanvaarding is vanwege de verzekeringnemer, kan de 

verzekeraar de verzekeringsovereenkomst opzeggen. Het is echter niet duidelijk welke termijn 

er dient toegepast te worden indien de verzekeringnemer tracht te onderhandelen en het 

wijzigingsvoorstel slechts deels aanvaardt, waarop de verzekeraar een nieuw 

wijzigingsvoorstel voorlegt. De vraag rijst of in zulk geval de termijn van één maand begint te 

lopen vanaf het eerste of het tweede wijzigingsvoorstel. De huidige formulering in de wet lijkt 

de termijn van één maand als een maximumtermijn te beschouwen voor de verzekeringnemer 

om het een wijzigingsvoorstel te aanvaarden. Bij onderhandeling dient er dus een akkoord 

bereikt te worden binnen deze termijn. Opnieuw voorziet de wetgever ter bescherming van de 

verzekeringnemer een tijdslimiet voor de verzekeraar om deze sanctie toe te passen. De 

overeenkomst moet in zulk geval namelijk opgezegd worden binnen vijftien dagen na het 

                                                           
2255 Art. 81, §1, lid 2 Verzekeringswet 2004.  
2256 Art. 81, § 1, lid 2 en 3 Verzekeringswet 2014. 
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verstrijken van de termijn voor aanvaarding van de verzekeringnemer.
2257

 Wanneer de 

verzekeringnemer de voorgestelde wijziging wel aanvaardt, werkt deze terug tot op de dag 

van de risicoverzwaring.
2258

 Deze regeling betreft geen uitzondering op het beginsel van de 

verbindende kracht van de overeenkomst omdat de wijziging moet worden aanvaard door de 

verzekeringnemer. Wel wijst hij erop dat deze regel de contractuele band wel afzwakt, 

enerzijds omdat er een door de wet opgelegde plicht tot hernegotiatie is als aanloop tot een 

conventionele wijziging en anderzijds omdat bij het mislukken ervan alsnog vervroegd een 

einde kan komen aan de overeenkomst.
2259

 

 

2. Opzeg overeenkomstig art. 84 Verzekeringswet 2014  

 

537. Zoals gezegd, kan de verzwaring van het risico tot gevolg hebben dat de 

verzekeringsovereenkomst wordt opgezegd. Dit kan enerzijds binnen één maand te rekenen 

vanaf de kennisname door de verzekeraar van de risicoverzwaring, wanneer deze aantoont dat 

hij het risico in geen geval zou hebben verzekerd indien de verzwaring zou hebben bestaan op 

het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Ook wanneer het wijzigingsvoorstel door 

de verzekeringnemer geweigerd of niet tijdig aanvaard wordt, kan de verzekeraar de polis 

opzeggen. De vermelde opzeggingsmogelijkheden zijn aan geen bijzondere modaliteiten 

gebonden. In de rechtsleer is men het er over eens dat hierdoor de overeenkomst moet worden 

opgezegd conform art. 84 Verzekeringswet 2014.
2260

  

 

538. Overeenkomstig art. 84, §1 Verzekeringswet 2014 moet de opzegging gebeuren via 

aangetekende brief, via deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs.
2261

 Dat de wetgever vormvereisten voorschrijft inzake de kennisgeving van 

                                                           
2257 Art. 81, § 1, lid 4 Verzekeringswet 2014; G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 

1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, 489. In art. 26, §1, vierde lid Wet Landverzekeringsovereenkomst 

werd bepaald dat deze opzegging diende te gebeuren binnen vijftien dagen. 
2258 Art. 81, § 1, lid 2 Verzekeringswet 2014. 
2259 A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: 

bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, RW 2003-04, 1085. 
2260 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 78; N. DENOËL, “Droit des assurances: adaptation des contrats en cours et 

facultés de résiliation” in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel-Antwerpen, 

Bruylant-Kluwer, 2003, 257-258; D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 

2009, 7; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de 

verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 2033-04, 1086; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

“Opzegging” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 630. 
2261 Zie ook: Pol. Brussel 16 december 2002, De Verz. 2003, 360. 
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de opzegging, komt de rechtszekerheid ten goede
2262

 en beschermt de tegenpartij.
2263

 Deze 

vormvereisten hebben een algemene draagwijdte en betreffen zowel de opzegging door de 

verzekeraar als door de verzekeringnemer. Art. 84 maakt immers geen onderscheid 

naargelang de hoedanigheid van de opzeggende partij.
2264

  

In de rechtspraak wordt belang gehecht aan het feit dat de verzekeringnemer werkelijk 

(tijdig) kennis heeft kunnen nemen van de opzegging. Zo blijkt de opzegging van een 

verzekeringsovereenkomst niet geldig te zijn wanneer de verzekeraar de opzeggingsbrief 

gestuurd heeft aan de verzekeringnemer die in een appartementsgebouw woont zonder het 

identificatienummer van het appartement te vermelden, terwijl de verzekeraar die informatie 

bezat.
2265

 Verder blijkt een verzekeraar niet in strijd met de goede trouw te handelen door de 

opzegging te betekenen tijdens de vakantieperiode. Van de verzekeraar kan evenwel niet 

geëist worden dat hij, naast de aangetekende brief, de opzegging ook nog per gewone brief 

meedeelt.
2266

 

Volgens het Hof van Cassatie worden de modaliteiten van art. 84, §1 Verzekeringswet 

2014 dwingend opgelegd ter bescherming van de verzekeraar en de verzekeringnemer zodat 

geen van de partijen door zijn beëindiging de andere partij het voordeel kan doen 

verliezen.
2267

 Het feit dat een partij zich niet beroept op de onregelmatigheid van de 

kennisgeving heeft niet tot gevolg dat de verzekeringsovereenkomst toch uitwerking zal 

hebben. Volgens het Hof van Cassatie moet de geadresseerde van de kennisgeving in staat 

wordt gesteld om ervan kennis te nemen volgens de opgelegde modaliteiten, en dit in weerwil 

van elk andersluidend beding. Geen van beide partijen kan door zijn eigen verzaking de 

andere partij de bescherming geboden door deze vormvereisten, ontnemen.
2268

 De 

vormvereisten voorzien in art. 84, § 1 zijn voorwaarden voor de geldigheid van de 

opzegging.
2269

 Zij strekken niet louter tot het bewijs ervan. Een opzegging bij gewone brief is 

relatief nietig.
2270

 Gelet op de strenge rechtspraak van het Hof van Cassatie mag worden 

                                                           
2262 H. JACQUEMIN, “Le formalisme de protection de la partie faible au rapport contractuel”, Ann.dr.Louvain 2010, 19. 
2263 F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 554 e.v.; T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), “Opzegging” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 626. 
2264 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 4.  
2265 Pol. Charleroi 28 februari 2001, T.Verz. 2001, 741; C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUÉ, A. DE GRAEVE en H. 

COUSY, “Overzicht van rechtspraak (1992-2003): Wet op de landverzekeringsovereenkomst” TPR 2003, 1897. 
2266 Pol. Luik 13 februari 2006, VAV 2006, 656. 
2267 Cass. 17 januari 2001, Arr.Cass.  2001, 96; C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUÉ, A. DE GRAEVE en H. COUSY, 

“Overzicht van rechtspraak (1992-2003): Wet op de landverzekeringsovereenkomst” TPR 2003, 1896. 
2268 Cass. 17 januari 2001, Arr.Cass.  2001, 96. 
2269 H. COUSY, “Dispositions communes: modification du risque, durée et fin du contrat, prescription. Coassurance, 

arbitrage” in M. FONTAINE en J.M. BINON (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Louvainla- 

Neuve, Academia, 1993, 102; N. DENOËL, “Projet de loi sur le contrat d’assurance terrestre”, De Verz. 1991, 22. 
2270 Cass. 17 januari 2001, AJT 2000-01, 645. 
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aangenomen dat ook een opzegging per fax, via elektronische post of met gebruik van enig 

ander telecommunicatiemiddel niet aan de vormvereisten beantwoordt.
2271

 

De opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten 

minste één maand. Niets sluit echter uit dat partijen een langere opzeggingstermijn zouden 

overeenkomen.
2272

 Deze termijn neemt een aanvang op de dag volgend op de betekening of de 

datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag 

die volgt op zijn afgifte.
2273

 In één van de onderzochte polissen wordt evenwel bepaald dat de 

opzegging in geval van kwaad opzet onmiddellijk uitwerking heeft vanaf de dag van de 

kennisgeving.
2274

 Zulk beding is strijdig met de dwingende regeling van art. 84 

Verzekeringswet 2014 en kan dus nietig verklaard worden. Tijdens de opzeggingstermijn 

blijft de verzekeringsovereenkomst aldus bestaan.
2275

 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in 

art. 29, §1 Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt in art. 84, §1 Verzekeringswet 2014 

geen melding meer gemaakt van de ‘afgifte ter post’. Bepaalde auteurs stellen dat de dag 

waarop de brief ter post wordt afgegeven nog steeds determinerend is.
2276

 Andere auteurs 

stellen dat de dag van de afgifte nu moet worden ingevuld als de dag van de overhandiging 

van de opzeggingsbrief aan de bestemmeling en niet aan de post.
2277

 Gezien het stilzwijgen 

van de memorie van toelichting hieromtrent, kan het om een onnauwkeurigheid van de 

wetgever gaan. M.i. dient de wetgever dit te verduidelijken. Art. 84, §2 Verzekeringswet 2014 

bepaalt echter dat de termijn van één maand niet van toepassing is op de in de artikelen 57 §§ 

3, 4 e, 5, 71 en 86 § 1 van de in de wet bedoelde gevallen. 

De overschrijding van de termijnen brengt de ongeldigheid van de opzegging met zich 

mee.
2278

 Volgens het Hof van Cassatie is het (oude) art. 29, §2 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst (thans art. 84 § 2 Verzekeringswet) van dwingend recht wat 

verhindert dat er in de verzekeringsovereenkomst een kortere opzeggingstermijn wordt 

bedongen. Dit staat er volgens het Hof evenwel niet aan in de weg dat de partijen, nadat de 

opzeg gegeven is, een kortere opzeggingstermijn kunnen aanvaarden en aldus afstand kunnen 

                                                           
2271 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 4.  
2272 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 4.  
2273 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 4. 
2274 Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3.  
2275 Cass. 10 maart 1975, Arr.Cass. 1975, 768; L. DEMEYERE, “Rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten” in 

De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, 1993, 23-24.   
2276 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 832; J.L. FAGNART, “Examin de jurisprudence (1981 à 1990). Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 

719; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 78.  
2277 G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, 

RW 2014-15, 489; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS “Opzegging” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 624. 
2278 Rb. Marche-en-Famenne 20 december 2012, For.ass. 2013, 51, noot P. RUBINFELD. 
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doen van de bescherming geboden door dit artikel.
2279

 Art. 84 Verzekeringswet 2014 blijft dus 

van dwingend recht maar tegenover de opzeggingstermijnen blijkt een soepelere houding te 

worden aangenomen dan ten opzichte van de vormvereisten inzake de 

kennisgevingsplicht.
2280

 De opzegtermijn is er eerder op gericht om aan de opgezegde partij 

de nodige tijd te geven op zoek te gaan naar een nieuwe overeenkomst.
2281

 Wanneer de 

tegenpartij akkoord gaat met een inperking van de voorziene termijn nadat de opzegging reeds 

gegeven is, kan aanvaard worden dat hij voldoende tijd gehad heeft om zich aan de nieuwe 

situatie aan te passen. Het is dan ook gerechtvaardigd dat het Hof van Cassatie hierover een 

meer soepele houding inneemt.
2282

  

De overeenkomst dient tot slot de termijn waarna de opzegging uitwerking zal hebben 

te vermelden. De opzeggingstermijn moet bovendien worden herhaald in de 

opzeggingsakte.
2283

 Art. 84, §2 Verzekeringswet 2014 bepaalt niet welke sanctie moet worden 

toegepast bij het niet-naleven van deze vereisten. Ook de parlementaire voorbereiding brengt 

geen duidelijkheid. Wanneer partijen hebben nagelaten een opzegtermijn te vermelden in de 

overeenkomst, kan met toepassing van art. 84, §2, lid 1 Verzekeringswet 2014, dat van 

dwingend recht is, worden aangenomen dat een opzegtermijn van één maand moet worden 

gerespecteerd.
2284

 H. Cousy verdedigt dat in zulk geval de opzegging uitgaande van de 

verzekeringnemer onmiddellijk uitwerking heeft.
2285

 H. Vanparys meent dat de opzegging 

relatief nietig is indien de opzegtermijn niet wordt vermeld. Deze nietigheid kan echter 

worden gedekt.
2286

 

Tot slot dient er ook op gewezen te worden dat de verzekeraar verplicht is om in geval 

van opzegging, ongeacht de grond daarvan, de vooraf betaalde premies terug te betalen aan de 

verzekeringnemer.
2287

 

 

                                                           
2279 Cass. 5 januari 2006, De Verz. 2007, 37. 
2280 Zie C. VAN SCHOUBROECK, “Vragen bij de dwingende bepaling van de opzegging van verzekeringsovereenkomsten” 

(noot onder Cass. 5 januari 2006), TBH 2007, 776-777; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging” in T. 

VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 626. 
2281 Meer uitgebreid: F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 620 e.v. 
2282 Zie ook: T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 626. 
2283 Art. 84, §2 , laatste lid Verzekeringswet 2014.  
2284 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 6. 
2285 H. COUSY, « Dispositions communes: modification du risque, durée et fin du contrat, prescription. Coassurance, 

arbitrage » in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Louvainla- 

Neuve, Academia, 1993, 97. 
2286 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 6. 
2287 Art. 73 Verzekeringswet 2014.  
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3. Modaliteiten wijzigingsvoorstel en opzegging ten gevolge van toepassing 

segmentatieregels 

 

539. De wetgever heeft met de Verzekeringswet 2014 de vereisten met betrekking tot de 

inhoud van het wijzigingsvoorstel gewijzigd. Zo wordt in art. 81, §1 lid 2, Verzekeringswet 

2014 uitdrukkelijk vermeld dat deze bepaling geldt onverminderd hetgeen bepaald is in 

Hoofdstuk 2 van Titel III van deel 3 over de segmentatie. Dit sluit aan bij art. 44, §3 

Verzekeringswet 2014 volgens welke dit hoofdstuk geldt onverminderd de verplichtingen die 

overeenkomstig deel 4 van toepassing zijn.
2288

 Zo heeft de verwijzing naar de regels inzake 

segmentatie tot gevolg dat het wijzigingsvoorstel zal moeten voldoen aan de verplichtingen 

bepaald in art. 46, § 2 Verzekeringswet 2014 voor zover er sprake is van een 

verzekeringsovereenkomst in de zin van art. 43, §1 Verzekeringswet die gesloten werd met 

een consument.
2289

 Dit houdt in dat de verzekeraar die een wijzigingsvoorstel doet, dit 

uitdrukkelijk, schriftelijk en op gemotiveerde wijze moet voorleggen aan de 

verzekeringsconsument. Dit moet bovendien gebeuren op individuele wijze en op een 

duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze. In de motivering moet de 

verzekeraar in het bijzonder de bij de beoordeling van het gewijzigde risico gehanteerde 

gegevens, al dan niet meegedeeld door de verzekeringnemer, evenals de gehanteerde 

segmentatiecriteria die hebben geleid tot het voorstel, vermelden. Het voorstel moet ook, op 

een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze, toelichten wat er gebeurt met 

de lopende verzekeringsovereenkomst naargelang de verzekeringnemer al of niet beslist om 

op het voorstel in te gaan. G. Jocqué betreurt dat de bepalingen van art. 46, §2 en art. 81, §1 

Verzekeringswet 2014 niet werden samengebracht aangezien dit volgens hem de transparantie 

ongetwijfeld ten goede zou zijn gekomen.
2290

  

Ook wanneer deze verzekeraar opteert voor de opzegging heeft de verwijzing naar de 

segmentatieregels tot gevolg dat de bijkomende verplichtingen van art. 46, §3 

Verzekeringswet 2014 dienen nageleefd te worden.
2291

 Zo zal de opzegging uitdrukkelijk, 

schriftelijk en op gemotiveerde wijze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringnemer, 

                                                           
2288 G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, 

RW 2014-15, 488. 
2289 G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, 

RW 2014-15, 488; D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 455; P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 77. 
2290 G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, 

RW 2014-15, 488.  
2291 B. WEYTS en T. VANSWEEVELT, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 63-64.  
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behalve in de gevallen bedoeld in art. 57, §3, 4 en 5 Verzekeringswet 2014. De beslissing tot 

opzegging en de motivering moeten op individuele wijze en op een duidelijke en voor de 

verzekeringnemer op begrijpelijke wijze worden meegedeeld. In de motivering vermeldt de 

verzekeraar in het bijzonder de bij de beoordeling van het risico gehanteerde gegevens, al dan 

niet meegedeeld door de verzekeringnemer, en de door hem gehanteerde segmentatiecriteria 

die hebben geleid tot de beslissing.
2292

  

 

D. Regeling inzake risicovermindering als tegenhanger  

 

540. Anders dan onder de Verzekeringswet 1874 werd in de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst voorzien in een regime inzake risicovermindering.
2293

 Deze 

wijziging beoogt de bescherming van de verzekeringnemer te verbeteren. De vraag rijst echter 

of deze bescherming effectief is.
2294

 

 

§ 3. Knelpunten 

 

A. Korte duurtijd verzekeringsovereenkomsten kan beschermingsregime van art. 81 

Verzekeringswet 2014 ondermijnen 

 

541. Art. 81 §1 Verzekeringswet 2014 bevat strenge voorwaarden opdat de verzekeraar 

sancties kan hechten aan de risicoverzwaring. Zoals besproken kan de verzekeraar, wanneer 

hij aan zijn bewijslast voldoet, ofwel een wijzigingsvoorstel doen, ofwel de 

verzekeringsovereenkomst opzeggen, naargelang het geleverde bewijs. Wanneer echter deze 

sancties makkelijk door de verzekeraar kunnen worden toegepast zonder aan de vereisten van 

art. 81 Verzekeringswet 2014 te beantwoorden, kan deze bepaling zijn 

beschermingsdoelstelling niet bereiken. Zo biedt de korte duurtijd van de 

verzekeringsovereenkomst, overeenkomstig art. 85, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014, de 

verzekeraar de mogelijkheid om jaarlijks de polisvoorwaarden te wijzigen of de 

verzekeringsovereenkomst op te zeggen.
2295

  

                                                           
2292 B. TOUSSAINT, “Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances portant sur l’interprétation de contrat 

d’assurance, la publicité, la tarification et la segmentation”, TBH 2015, 955. 
2293 Art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 80 Verzekeringswet 2014).  
2294 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 1, §3.  
2295 Deze bepaling is echter niet dwingend van toepassing voor alle aansprakelijkheidsverzekeringen.  
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Zo bepaalt art. 85, §1, lid 1 dat één van de partijen ten minste drie maanden voor de 

vervaldag van de overeenkomst zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging, volgens 

de in art. 84 voorgeschreven opzeggingswijzen. De verzekeraar kan op die manier zowel de 

verzekeringsovereenkomst opzeggen als nieuwe polisvoorwaarden voorstellen. Indien de 

verzekeraar drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst nieuwe polisvoorwaarden 

voorstelt, en de verzekeringnemer deze aanvaardt, ontstaat er een nieuwe 

verzekeringsovereenkomst.
2296

 De verzekeringnemer heeft op die manier drie maanden de tijd 

om de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden of om een nieuwe verzekeraar te zoeken.  

Ook het doorvoeren van een tariefwijziging gedurende de looptijd van de 

verzekeringsovereenkomst is mogelijk, zij het onder voorwaarden van art. 12, derde lid 

Controlebesluit 22 februari 1991.
2297

 Meer bepaald stelt art. 12, lid 3 dat de verzekeraar 

verplicht is om minstens vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de 

verzekeringsovereenkomst de verzekeringnemer in kennis te stellen van een eventuele 

tariefwijziging die hij zal toepassen. Het opzegrecht moet uitdrukkelijk vermeld worden in de 

kennisgeving. Zo heeft de verzekeringnemer op deze wijze nog een termijn van één maand 

om te beslissen of hij hiermee al dan niet akkoord gaat.
2298

 Tot uiterlijk drie maanden voor de 

vervaldag kan hij zich immers verzetten tegen de verlenging van de 

verzekeringsovereenkomst.
2299

 De nieuwe premie zal pas gelden vanaf de nieuwe vervaldag. 

Wanneer de verzekeraar deze termijn niet respecteert heeft de verzekeringnemer het recht om 

de verzekeringsovereenkomst op te zeggen binnen een termijn van minstens drie maanden, te 

rekenen vanaf de dag van de kennisgeving, zelfs wanneer die termijn later verstrijkt dan drie 

maanden voor de vervaldag of zelfs na de vervaldag.
2300

 Voor de verplichte verzekering 

inzake motorrijtuigen is art. 15 Modelovereenkomst van toepassing. Overeenkomstig deze 

bepaling zal de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief 

kunnen aanpassen op elke jaarlijkse vervaldag. De WAM-verzekeraar dient dan wel de 

verzekeringnemer in kennis stellen van deze aanpassing minstens 90 dagen vóór die 

vervaldag. De verzekeringnemer kan de overeenkomst dan opzeggen binnen 30 dagen na de 

kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de 
                                                           
2296 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 118. 
2297 Merk op dat het Controlebesluit van 22 februari 1991 werd uitgevaardigd ter uitvoering van de Controlewet van 9 juli 

1975 (BS 29 juli 1975) die evenwel werd opgeheven door de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 

verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (BS 23 maart 2016). Niettemin mag worden aangenomen dat het 

Controlebesluit van toepassing blijft overeenkomstig art. 647, §1 wet 13 maart 2016.  
2298 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Looptijd, wijziging en einde van de verzekeringsovereenkomst” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 611.  
2299 N. DENOEL, “Droit des assurances: adaptation des contrats en cours et facultés de résiliation” in Tendensen in het 

bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Antwerpen, Kluwer, 2003, 272. 
2300 Art. 12, lid 3, in fine KB 22 februari 1991.  
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volgende jaarlijkse vervaldag. Een toepassing van deze regeling inzake tariefwijzigingen kan 

gevonden worden in het bonus-malus systeem in WAM-verzekeringen.
2301

 Om een hogere 

premie toe te passen omwille van het feit dat er zich een schadegeval heeft voorgedaan en 

daarom het risico groter is geworden, hoeft de verzekeraar niet het bewijs te leveren 

overeenkomstig art. 81 Verzekeringswet 2014. Het nadeel is dat de verzekeraar de 

tariefwijziging, anders dan het geval bij risicoverzwaring, niet met terugwerkende kracht zal 

kunnen toepassen. Uit de enquête is gebleken dat 61,1% van de respondenten weet dat de 

verzekeraar zulke tariefverhoging kan doorvoeren naar aanleiding van een schadegeval.
2302

  

Indien de verzekeraar dus niet is geslaagd in de bewijslast die hem overeenkomstig art. 

81, §1 Verzekeringswet 2014 wordt opgelegd, zal hij toch nog steeds in de mogelijkheid zijn 

om dezelfde sancties toe te passen. Hij zal mogelijks enkel iets meer geduld moeten 

uitoefenen. Een wijzigingsvoorstel drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag biedt wel niet 

hellemaal dezelfde voordelen als de mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen op grond 

van een risicoverzwaring. Indien de verzekeringnemer het wijzigingsvoorstel ten gevolge van 

een risicoverzwaring namelijk aanvaardt, zal deze wijziging terugwerken tot op de dag van de 

verzwaring. Wanneer de verzekeraar wel kon aantonen dat er sprake is van een 

risicoverzwaring in de zin van art. 81, §1 Verzekeringswet 2014, maar bijvoorbeeld de 

wettelijke termijnen voor de toepassing van de sancties miskende, biedt de korte duurtijd van 

de polis hem verder toch nog de mogelijkheid om deze sancties uit te oefenen, zij het 

mogelijks op een later tijdstip. Hoewel art. 81, §1, laatste lid dus bepaalt dat de verzekeraar 

bij miskenning van de termijnen zich niet meer kan beroepen op de risicoverzwaring, kan 

deze beschermingsbepaling dus deels omzeild worden. Ook de vereisten van art. 46, §2 en §3 

Verzekeringswet 2014 moeten in zulk geval niet nagekomen worden.  

 

B. Nieuwe of gewijzigde omstandigheden moeten niet meer voortvloeien uit eigen daad 

verzekerde  

 

542. Zoals gezegd, zal in tegenstelling tot de regeling van art. 31 Verzekeringswet 1874 

(thans art. 255 Verzekeringswet 2014
2303

), het niet ter zake doen of eventuele wijzigingen het 

                                                           
2301 Dit systeem is wel onderworpen aan de beschermingsregeling die terug te vinden is in art. 1bis en 1ter 

Modelovereenkomst.  
2302 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, D.  
2303 De Verzekeringswet 1874 werd opgenomen in deel 5 Verzekeringswet 2014.  
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gevolg zijn van een eigen daad.
2304

 Ook de verzwaring van het risico waarop de 

verzekeringnemer geen invloed heeft, kunnen aanleiding geven tot de wettelijke gevolgen die 

de verzekeraar hieraan kan hechten. Dit heeft echter tot gevolg dat de regeling inzake 

risicoverzwaring vandaag minder beschouwd wordt als een sanctie op het gedrag van de 

verzekerde.
2305

 Het feit dat de verzekeringnemer hierdoor de gevolgen van de 

risicoverzwaring minder in de hand heeft, speelt in zijn nadeel. Daarnaast heeft dit tot gevolg 

dat de sancties van art. 81, §1 lid 2-5 Verzekeringswet 2014 in meer situaties zullen kunnen 

worden toegepast dan het geval was onder de Verzekeringswet 1874. Noch de bescherming 

van de verzekeringnemer, noch de preventie vanuit verzekeringsonderneming zijn dus gebaat 

bij deze verruiming. Anderzijds kan echter niet ontkend worden dat door deze verruiming 

meer de nadruk wordt gelegd op het herstel van het evenwicht tussen het risico en de 

contractvoorwaarden. 

 

C. Ruime interpretatie ‘andere voorwaarden’ versoepelt bewijslast verzekeraar  

 

543. Zoals gezegd, kan de verzekeraar enkel een wijzigingsvoorstel doen wanneer hij 

aantoont dat er hij op andere voorwaarden zou hebben gecontracteerd indien de 

risicoverzwaring had bestaan bij het aangaan van de overeenkomst. Op het eerste zicht lijkt 

dit begrip ruim te moeten worden begrepen zodat zowel een verschil inzake de premie, het 

dekkingsplafond, de vrijstellingen, de veiligheidsvoorschriften waaraan eventueel een beding 

in de zin van art. 65 Verzekeringswet 2014 wordt gekoppeld
2306

, aanleiding kan geven tot een 

wijzigingsvoorstel.
2307

 Deze ruime interpretatie vergemakkelijkt echter wel de bewijslast van 

de verzekeraar. Nochtans zou men uit art. 81, § 3, b) Verzekeringswet 2014 kunnen afleiden 

dat dit begrip beperkt moet worden geïnterpreteerd en zich slechts uitstrekt tot de 

premievoorwaarden.
2308

 De prestatievermindering waarop de verzekeraar aanspraak kan 

maken bij een verwijtbare verzwijging, wordt namelijk louter bepaald in functie van de 

verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten 

                                                           
2304 N. DENOËL, “Droit des assurances: adaptation des contrats en cours et facultés de résiliation” in Tendensen in het 

bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel-Antwerpen, Bruylant-Kluwer, 2003, 248; D. WUYTS, 

“Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 452. 
2305 Zie §1 onder deze Onderafdeling.  
2306 Gent 13 februari 2003, TGR 2004, 323. 
2307 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 454.  
2308 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 7.  
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betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen.
2309

 Toch is de rechtsleer er terecht 

van overtuigd dat de term ‘andere voorwaarden’ in zijn meest ruime zin moet worden 

gehanteerd, zodat de verzekeraar een wijzigingsvoorstel kan doen dat zich niet hoeft te 

beperken tot een premieaanpassing maar ook betrekking kan hebben op andere 

contractvoorwaarden.
2310

 Dit wordt bevestigd in art. 46, § 2 Verzekeringswet 2014, dat 

verwijst naar het voorstel tot wijziging van de tariefvoorwaarden of de verleende dekking.
2311

 

Een ruime interpretatie behelst bovendien de kleinste inbreuk op de fundamentele 

contractsvrijheid van de partijen en verdient bijgevolg de voorkeur.
2312

  

 

D. Blijvende versus duurzame verzwaring  

 

544. Naast het feit dat de verzwaring aanmerkelijk dient te zijn, moet het ook een blijvende 

verzwaring betreffen. Het onderscheidingscriterium tussen een tijdelijke en blijvende 

verzwaring wordt in de wet niet vastgelegd.
2313

 Hoewel de wet vandaag melding maakt van 

het blijvende karakter, zijn er verschillende argumenten om aan te nemen dat deze term als 

‘duurzaam’ moet worden ingevuld. Zo werd in de rechtspraak onder de gelding van art. 31 

Verzekeringswet 1874 reeds aanvaard dat de risicoverzwaring duurzaam diende te zijn.
2314

 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds in een arrest van 1940 dat een voorbijgaande en 

occasionele verzwaring van het risico niet overeenstemt met de risicoverzwaring zoals 

bedoeld in art. 31 Verzekeringswet 1874.
2315

 De Franse tekst van art. 81 gebruikt ook de term 

‘durable’, wat geen synoniem is voor ‘blijvend’. Volgens D. Wuyts is de Franse tekst te 

verkiezen, aangezien er heel wat duurzame verzwaringen bestaan die niet blijvend zijn.
2316

 

                                                           
2309 H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en M. FONTAINE (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 92. 
2310M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 229, voetnoot 720; N. DENOËL, “Droit des assurances: 

adaptation des contrats en cours et facultés de résiliation” in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het 

contract, Brussel-Antwerpen, Bruylant-Kluwer, 2003, 257; D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 7; D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 454; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige 

wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een 

verzekering”, RW 2033-04, 1086. 
2311 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 454.  
2312 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 7. 
2313 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 424. 
2314 Cass. 22 februari 1940, De Verz. 1940, 202, noot F.W.; Cass. 26 september 1963, Pas. 1964, 90; Brussel 24 december 

1974, Pas. 1975, 93; Brussel 5 mei 1972, JT 1973, 99; Gent 20 februari 1959, RW 1961-62, 582; Luik 20 juni 1958, De Verz. 

1959, 227; Luik 3 december 1952, Pas. 1954, II, 55.  
2315 Cass. 22 februari 1940, Pas 1940, 58.  
2316 D. WUYTS, “Risicoverzwaring” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 452, voetnoot 2812. 
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Ook de rechtspraak onder de Wet Landverzekeringsovereenkomst lijkt enkel een duurzaam 

karakter te vereisen. Zo werd reeds aanvaard dat het besturen van een wagen met een 

gebroken been een risicoverzwaring betreft, die aan de verzekeraar moet worden gemeld.
2317

 

Het rijden met een gebroken been kan weliswaar niet als een blijvende risicoverzwaring 

worden aanzien, maar vormt wel een duurzame verzwaring van het risico. Ook het wekenlang 

blijven rondrijden met een wagen die kort voordien al eens gestolen werd zonder het slot en 

de sleutels te vervangen, werd beschouwd als een risicoverzwaring in het raam van een 

omniumverzekering.
2318

 Toch zal een duurzame verzwaring niet noodzakelijk steeds meer 

situaties omvatten dat een blijvende verzwaring. Zo kan bijvoorbeeld een sporadische of 

occasionele verzwaring toch blijvend zijn
2319

, maar zal deze niet als duurzaam kunnen worden 

aangemerkt. De ene interpretatie biedt dus niet noodzakelijk meer bescherming aan de 

verzekeringnemer dan de andere. Wel zou de rechtszekerheid erbij gebaat zijn om de term 

‘blijvend’ in de wet te vervangen door ‘duurzaam’.  

 

E. Beschermingsregeling kan omzeild worden door risicoverzwaring in de polis te 

omschrijven als een zware fout die gesanctioneerd wordt met een verval van recht 

 

545. De regeling inzake risicoverzwaring van art. 81 Verzekeringswet 2014 beschermt de 

verzekeringnemer o.a. doordat de verzekeraar beperkte sanctiemogelijkheden worden 

aangereikt om te reageren op de risicoverzwaring. Wanneer de verzwaring echter voortvloeit 

uit een eigen daad van de verzekerde, is het mogelijk dat de verzekeraar deze daad in de 

verzekeringspolis omschreven heeft als een zware fout. In zulk geval, en wanneer voldaan is 

aan de voorwaarden van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014
2320

, zal de verzekeraar het 

contractueel verval van recht op de verzekeringsprestatie kunnen inroepen. Op deze manier 

beschikt de verzekeraar toch nog in een bijkomende en meer drastisch sanctie dan de sancties 

die hem ter beschikking staan op grond van art. 81Verzekeringswet 2014. Het contractueel 

verval van recht is evenwel onderworpen aan strikte toepassingsvoorwaarden van art. 62, lid 2 

en 65 Verzekeringswet 2014 waardoor de bescherming gewaarborgd blijft.
2321

  

 

                                                           
2317 Pol. Gent 29 april 2004, T.Vred. 2004, 295; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 227-228. 
2318 Luik 13 november 2012, JLMB 2013, 445. 
2319 Zie §2, A, 2 onder deze Onderafdeling.  
2320 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §2.  
2321 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, B en Onderafdeling 3.  
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F. Sanctie bij niet-naleving segmentatieregels?  

 

546. Het mag dan wel duidelijk zijn dat de verplichtingen die in art. 46, §2 en 3 

Verzekeringswet 2014 worden opgelegd aan de verzekeraar een bijkomende bescherming 

inhouden voor de verzekeringnemer, toch blijven de gevolgen van het niet-nakomen van deze 

verplichtingen onduidelijk. De toepasselijke sanctie van de wettelijke conversie uit art. 22 

Verzekeringswet 2014, is in dit geval niet werkbaar.
2322

 Volgens G. Jocqué kan de 

verzekeraar zich op grond van art. 46, § 5 Verzekeringswet 2014 niet langer beroepen op de 

regels inzake risicoverzwaring wanneer hij geen voorstel doet dat aan de vereisten van art. 46, 

§ 2 Verzekeringswet 2014 beantwoordt.
2323

 Hoewel m.i., vanuit de transparantie en informatie 

naar de verzekeringnemer toe, moet ingestemd worden met deze sanctie voor de verzekeraar, 

kan dit gevolg niet worden afgeleid uit art. 46, §5 Verzekeringswet 2014. Deze bepaling heeft 

namelijk enkel een machtiging aan de Koning om na advies van de FSMA, bijkomende regels 

op te leggen aangaande de precieze inhoud van de motivering, de wijze waarop de beslissing 

moet worden meegedeeld en de termijnen waaraan de verzekeraars zich moeten houden. Wat 

de opzegging betreft die in strijd gebeurt met art. 46, §3 Verzekeringswet 2014, moet m.i. 

geoordeeld worden dat deze ongeldig zal zijn, net zoals het geval is met de opzegging die niet 

voldoet aan de voorwaarden van art. 84 Verzekeringswet 2014. Zo zal m.i. ook het 

wijzigingsvoorstel dat niet voldoet aan de vereisten van art. 46, §2 Verzekeringswet 2014 

ongeldig zijn. De vraag rijst wat het gevolg is van een ongeldig wijzigingsvoorstel. Naar mijn 

mening moet een wijzigingsvoorstel dat inhoudelijk niet voldoet aan art. 46, §2 

Verzekeringswet 2014 dezelfde gevolgen ressorteren als de wijziging van de overeenkomst 

die niet binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de kennisname van de verzwaring 

werd voorgesteld. Dit houdt in dat de verzekeraar zich niet meer op de risicoverzwaring kan 

beroepen.
2324

  

 

G. Effectiviteit tegenhanger bij risicovermindering? 

 

                                                           
2322 Zie Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §1.  
2323 G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, 

RW 2014-15, 489. 
2324 Zie art. 81, §1, laatste lid Verzekeringswet 2014.  
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547. De tegenhanger van de risicovermindering werd hierboven beschreven als een 

bijkomend beschermingselement voor de verzekeringnemer. Er kan echter getwijfeld worden 

aan de effectiviteit van dit beschermingselement.
2325

 

 

§ 4. Besluit  

 

548. De dwingende regeling van art. 81, §1 Verzekeringswet 2014 heeft zonder twijfel de 

positie van de verzekerde in geval van een risicoverzwaring versterkt ten opzichte van de 

Verzekeringswet 1874. Vandaag zullen de verbintenissen van de verzekeraar naar aanleiding 

van de risicoverzwaring namelijk niet zomaar ophouden, maar wordt getracht het evenwicht 

te herstellen tussen de premie en het risico. Gezien de risicoverzwaring evenwel geen daad 

van de verzekerde meer vereist, werd de preventieve functie van deze regeling beperkt. De 

verzekeringnemer zal namelijk geen controle meer kunnen uitoefenen op de toepassing van de 

wettelijke gevolgen die de verzekeraar aan de risicoverzwaring kan hechten. Het feit dat 

hiermee een beter contractueel evenwicht kan bereikt worden, maakt evenwel dat deze 

uitbreiding moet goedgekeurd worden.  

Toch bevat de huidige regeling, vooral in combinatie met de andere bepalingen van 

deze wet, enkele knelpunten die de rechtszekerheid of de beoogde bescherming van de 

verzekerde ondermijnen.  

In de eerste plaats heeft de wetgever gekozen voor de vage omschrijving ‘verzwaring 

van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet’. Onduidelijkheid omtrent welke 

situaties dienen meegedeeld te worden aan de verzekeraar en in welke gevallen de verzekeraar 

hier de wettelijke gevolgen kan aan hechten, bevordert de rechtszekerheid niet. Wanneer de 

verzekerde niet weet welke gedragingen nadelige gevolgen vanwege de verzekeraar tot 

gevolg kunnen hebben, kan van hem moeilijk verwacht worden om zijn gedrag hierop af te 

stemmen. De transparantieverplichtingen bepaald in art. 46, §1 Verzekeringswet 2014 kunnen 

hieromtrent wel duidelijkheid verschaffen voor wat betreft de verzekeringsovereenkomsten 

bepaald in art. 43, §1 Verzekeringswet 2014 voor zover deze met een consument werden 

gesloten. De verzekeraar kan in dergelijk geval m.i. enkel een wijzigingsvoorstel doen of de 

verzekeringsovereenkomst opzeggen naar aanleiding van een risicoverzwaring die 

overeenstemt met de criteria gemeld op grond van art. 46, §1 Verzekeringswet 2014. 

Omschrijvingen in de polis van risicoverzwaringen kunnen dienen als precisering van deze 

                                                           
2325 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 3, Onderafdeling 1.  
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criteria maar kunnen hier m.i. niet van afwijken. De wetgever zou er evenwel goed aan doen 

om de niet-nakoming van de verplichtingen in art. 46 Verzekeringswet 2014 wettelijk te 

sanctioneren met een werkbare sanctie.  

Verder worden de strenge toepassingsvoorwaarden van art. 81, §1 Verzekeringswet 

2014 ondergraven door de korte duurtijd van de verzekeringsovereenkomst overeenkomstig 

art. 85, §1 Verzekeringswet 2014. De beschermingsregeling inzake risicoverzwaring blijft dan 

vooral nuttig voor aansprakelijkheidsverzekeringen waarop de dwingende korte duurtijd niet 

van toepassing is en waarvoor dus een langere duurtijd kan bedongen worden. Dit kan 

bijvoorbeeld voor de BA Architect of de BA Uitbating. Hier blijven de strenge voorwaarden 

van art. 81 Verzekeringswet 2014 belangrijk aangezien de verzekeraar die ze niet naleeft 

anders langer zal moeten wachten opdat hij de polisvoorwaarden kan wijzigen of de 

verzekeringsovereenkomst kosteloos kan opzeggen. Voor bijvoorbeeld de verzekeringnemers 

van de BA Auto en de BA Privéleven biedt deze regeling daarentegen minder meerwaarde.  

Ook in het geval de verzekeraar zich kan beroepen op art. 62, lid 2 en art. 65 

Verzekeringswet 2014 omdat hij de risicoverzwaring heeft omschreven als een contractuele 

plicht of verbod, biedt de beschermingsregeling inzake risicoverzwaring geen meerwaarde. 

Het contractueel verval van recht is evenwel aan strenge toepassingsvoorwaarden 

onderworpen.  

 

Onderafdeling 5.  Opzeg na schadegeval  

 

549. De verzekeraar kan in de polis de mogelijkheid bedingen om de polis op te zeggen na 

schadegeval. Ter bescherming van de verzekerde heeft de wetgever de polispraktijk wettelijk 

geregeld. In wat volgt wordt achtereenvolgens ingegaan op de evolutie van de wettelijke 

regeling, de beschermingselementen en de knelpunten.  

 

§ 1. Evolutie  

 

550. Onder de Verzekeringswet 1874 werd de opzeg na schadegeval niet wettelijk geregeld. 

De verzekeraars behielden zich nochtans wel vaak het recht om het contract op te zeggen na 
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het voorvallen van een schadegeval.
2326

 Dit opzeggingsrecht laat hen toe zich te ontdoen van 

slechte risico’s.
2327

 Deze praktijk stootte op kritiek van consumentenorganisaties.
2328

 De 

wetgever koos er dan ook voor om in de Wet Landverzekeringsovereenkomsten wel aandacht 

te besteden aan deze praktijk. In de memorie van toelichting werd erop gewezen dat het 

eenzijdige karakter van dit opzeggingsrecht het evenwicht brak tussen de wederzijdse rechten 

en plichten van de partijen.
2329

 De wetgever heeft er in 1992 niet voor gekozen om het beding 

tot opzeg na schadegeval te verbieden, maar wel om de uitoefening ervan te reglementeren en 

het wederzijds te maken.
2330

 In art. 31, §1 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd dan ook 

bepaald dat in de gevallen waarin de verzekeraar zich het recht voorbehoudt om de 

overeenkomst na het zich voordoen van een schadegeval op te zeggen, de verzekeringnemer 

over datzelfde recht beschikt. Er is weinig gepubliceerde rechtspraak inzake de toepassing van 

het oorspronkelijke art. 31 bekend. De rechtbank van eerste aanleg te Luik besliste wel dat de 

clausule bedongen in een overeenkomst die was afgesloten in 1975 en formeel nog steeds niet 

aan de bepaling van art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst was aangepast op het 

ogenblik van de opzegging op 10 februari 1996, nietig was wegens niet naleving van de 

wettelijk voorwaarden.
2331

  

De oorspronkelijke tekst van art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd 

achtereenvolgens gewijzigd door de wet van 16 maart 1994
2332

 en de wet van 2 augustus 

2002
2333

. De wijzigingen hadden enerzijds betrekking op bijkomende modaliteiten van de 

opzegging ter bescherming van de verzekeringnemer. Verder werden een bijkomend lid 

ingevoerd naar aanleiding van de hervorming van de verzekering BA motorrijtuigen. Tot slot 

werd er bij de Wet van 1994 voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid voor de Koning op 

het principe van de wederkerigheid.  

                                                           
2326 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 377; H. VANPARYS, Commentaar bij art. 31 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst, Comm. Verz. 2003, 3; H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de 

landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 

maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 162.  
2327 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 162; H. 

DE RODE, “La résiliation des contrats d’assurance comme instrument de la sélection des risques”, De Verz. 2004, Dossier 

nr. 10, 171.  
2328 H. VANPARYS, Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst, Comm. Verz. 2003, 3. 
2329 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 162. 
2330 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378; H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 3; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van 

de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 2003-04, 1094. 
2331 Rb. Luik 16 december 1999, RGAR 2001, nr. 13.345; C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUÉ, A. DE GRAEVE en H. 

COUSY, “Overzicht van rechtspraak (1992-2003): Wet op de landverzekeringsovereenkomst” TPR 2003, 1902.  
2332 Art. 3 Wet 16 maart 1994, BS 4 mei 1994.  
2333 Art. 7, 1) Wet 2 augustus 2002, BS 30 augustus 2002.  
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De wettelijke regeling inzake opzeg na schadegeval werd inhoudelijk ongewijzigd 

overgenomen in art. 86 Verzekeringswet 2014. Enkel de nummering van de paragrafen werd 

aangepast.  

 

§ 2. Beschermingselementen 

 

551. Art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 86 Verzekeringswet 2014) 

werd ingevoerd om het evenwicht tussen de wederzijdse rechten en plichten van de partijen te 

herstellen.
2334

 De bepaling bevat dus verschillende beschermingselementen om de positie van 

de verzekeringnemer die geconfronteerd wordt met een clausule die de verzekeraar het recht 

geeft om op te zeggen na schadegeval, te versterken. Hieronder wordt op deze verschillende 

beschermingselementen ingegaan.  

 

A. Opzegmogelijkheid moet uitdrukkelijk bedongen zijn  

 

552. Zoals gezegd, heeft de wetgever er voor gekozen om de opzegging na schadegeval niet 

te verbieden, maar contractueel toe te laten. Hiertoe moet de opzegmogelijkheid wel effectief 

in de verzekeringsovereenkomst bedongen worden.
2335

 Om zich dus op deze 

opzegmogelijkheid te beroepen zal de verzekeraar de aanvaarding van de polisvoorwaarden 

door de verzekeringnemer moeten bewijzen.
2336

 Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie moeten rechten van de verzekeraar die reeds bedongen werden in de 

modelovereenkomst niet meer uitdrukkelijk bedongen worden in de individuele polis.
2337

 In 

art. 27, 6° Modelovereenkomst wordt de WAM-verzekeraar een opzegrecht toegekend na 

schadegeval. Een uitdrukkelijk opzegbeding wordt dus niet vereist in de WAM-verzekering 

en de WAM-verzekeraar zal voor de toepassing van het opzegrecht na schadegeval de 

aanvaarding van de algemene voorwaarden door de verzekeringnemer niet moeten 

bewijzen.
2338

 In elke onderzochte autoverzekering werd nochtans zulk opzegbeding 

voorzien.
2339

 De opname van dit opzegbeding in de polis blijkt evenwel geen garantie te 

                                                           
2334 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 162. 
2335 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, in T. VANSWEEVETLT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 632; G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de 

Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, 489. 
2336 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §2, B. 
2337 Deze rechtspraak heeft betrekking op het verhaalsrecht. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §3, A. . 
2338 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 5, §3, A. 
2339 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3, a.  
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vormen voor de kennis ervan bij de verzekeringnemer. Uit de enquête is gebleken dat slechts 

32, 4% van de verzekeringnemers weet dat de verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid 

heeft om de polis op te zeggen nadat hij de schade heeft moeten vergoeden ten gevolge van 

een ongeval dat door de verzekeringnemer foutief werd veroorzaakt. Een meerderheid van de 

bevraagden kon deze vraag niet correct beantwoorden.
2340

  

Meestal zal de verzekeraar ook effectief een opzegrecht na schadegeval bedingen.
2341

 

Nochtans is uit de polisanalyse gebleken dat tal van verzekeraars slechts een beperkt 

opzegrecht na schadegeval stipuleren, namelijk enkel in geval van fraude.
2342

 In één van de 

onderzochte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolissen voor architecten wordt enkel een 

opzegrecht na schadegeval voorzien wanneer de schadeaangifte van die aard is dat het 

evenwicht tussen de prestaties van de partijen in het gedrang komt. Gezien de vrijheid van de 

verzekeraar om al dan niet een opzegrecht na schadegeval te bedingen in de polis, kan hij er 

m.i. ook voor kiezen om slechts in een beperkt opzegrecht te voorzien. Zulke clausules zijn 

dus geldig.  

De vereiste om het opzegrecht na schadegeval contractueel te bedingen bestond ook 

reeds voor de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Op dit vlak heeft de wetgever dus geen 

verandering aangebracht. Wanneer de verzekeraar dit recht niet heeft voorbehouden, zal hij de 

overeenkomst dus niet onmiddellijk na het schadegeval kunnen opzeggen. In zulk geval zal 

hij zich wel nog op zijn opzeggingsrecht op grond van art. 85 Verzekeringswet 2014 kunnen 

beroepen.  

 

B. Wederkerigheid  

 

553. Zoals blijkt uit de memorie van toelichting, had de wetgever vooral problemen met het 

eenzijdige karakter van de opzeg na schadegeval. De wetgever loste dit onevenwicht op door 

in geval de verzekeraar zich in de verzekeringspolis het recht had voorbehouden om de polis 

op te zeggen na schadegeval, hetzelfde recht toe te kennen aan de verzekeringnemer.
2343

 Het 

                                                           
2340 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, C. Aangezien er geen controle was op de inhoud van alle 

individuele polissen van de bevraagden, kon niet nagegaan worden of de betrokken verzekeraar eventueel het opzegrecht in 

de individuele polis niet beperkt heeft of er afstand van deed. In zulk geval moeten de resultaten van de enquête met 

betrekking tot deze vraag genuanceerd worden. Het blijft evenwel een feit dat een grote groep (beduidend groter dan bij de 

meeste andere vragen) aanduidde het antwoord op deze vraag niet te weten.  
2341 H. DE RODE, “La résiliation des contrats d’assurance comme instrument de la sélection des risques”, De Verz. 2004, 

Dossier nr. 10, 17 ; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 532-533.  
2342 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3. 
2343 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 844. MvT, H. COUSY EN G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer 
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opzeggingsrecht werd dus wederkerig gemaakt.
2344

 Voor de verzekeraar is deze opzegging 

een vorm van segmentering, die het mogelijk maakt om ex post te differentiëren tussen de 

verschillende individuele risicodragers op grond van de te verwachten schade die ze 

vertegenwoordigen.
2345

 Het is namelijk vaak bij gelegenheid van een schadegeval dat de 

verzekeraar tot de ontdekking komt dat hij zich heeft vergist over de ernst van het risico of dat 

de houding van de verzekerde hem ervan overtuigt dat hij te maken heeft met een lastige of 

een oneerlijke cliënt.
2346

 Die laatste toevoeging wijst erop dat de wetgever deze 

opzegmogelijkheid ook kadert in de strijd tegen verzekeringsfraude.
2347

 Voor de 

verzekeringnemer vormt het schadegeval dan weer een gelegenheid om zich rekenschap te 

geven van de kwaliteit van de dienstverlening door de verzekeraar en om uit te maken of de 

overeenkomst aan zijn behoeften beantwoordt, zodat hij op grond van die elementen 

eventueel kan beslissen om aan die overeenkomst een einde te maken.
2348

 Wanneer de 

verzekeraar bijvoorbeeld weigerde om schadevergoeding te betalen en de verzekeringnemer 

hierdoor het belang van de verzekeringspolis in twijfel trekt, kan hij de 

verzekeringsovereenkomst opzeggen overeenkomstig art. 86 Verzekeringswet 2014.  

 

C. Wetgever regelt modaliteiten/termijnen opzegging  

 

                                                                                                                                                                                     
Rechtswetenschappen, 1994, 162; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016,  378; G. JOCQUÉ, “De 

Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, 489. 
2344 V. CALLEWAERT, “Les modifications apportées à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre par les lois 

es 2 et 22 août 2002”, RGAR 2003, 13733, nr. 4. 
2345 H. COUSY, “Toegang tot verzekering in een competitieve omgeving” in De VLAAMSE CONFEDERATIE DER 

BALIE VAN GENT (red.), Verzekeringsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1998, 94-95.  
2346 Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, Memorie van Toelichting, 33 in H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet 

op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet 

van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 162; H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 3; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van 

de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 2003-04, 1094; 

H. DE RODE, “La résiliation des contrats d’assurance comme instrument de la sélection des risques”, De Verz. 2004, 171. 
2347 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 530.  
2348 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 123; H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 3-4;  N. DENOEL, “Droit des assurances: adaptation des contrats en 

cours et facultés de résiliation” in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Antwerpen, 

Kluwer, 2003, 287; H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire 

voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer 

Rechtswetenschappen, 1994, 162; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 2033-04, 1094; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 632. 
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554. Art. 86 § 1 Verzekeringswet 2014 schrijft op dwingende wijze de modaliteiten en 

termijnen voor die bij opzegging na schadegeval moeten worden nageleefd.
2349

 In de eerste 

plaats heeft de wetgever een termijn vastgelegd waarbinnen de opzegging moet gebeuren. Zo 

dient de opzegging na schadegeval te geschieden ten laatste één maand na de uitbetaling of de 

weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.
2350

 Deze termijn geldt zowel ten aanzien 

van de verzekeraar die opzegt als ten aanzien van de opzeggende verzekeringnemer. Op deze 

manier kan geen van de partijen verrast worden door een opzegging op een willekeurige 

datum meer dan een maand na het schadegeval. Wel kan eventueel art. 85 Verzekeringswet 

2014 nog van toepassing zijn.  

 

555. Verder heeft de opzegging geen terugwerkende kracht.
2351

 Door de opzegging wordt 

de verzekeringsovereenkomst dus enkel beëindigd voor de toekomst.
2352

 De betaalde premies 

met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging worden 

binnen de vijftien dagen na de inwerkingtreding van de opzegging terugbetaald door de 

verzekeraar overeenkomstig art. 73 Verzekeringswet 2014.
2353

  

Vóór de Wet van 2 augustus 2002 bepaalde toenmalig art. 29, §2 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst dat de opzegging eerst uitwerking had na het verstrijken van 

een termijn van ten minste één maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of de 

datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag 

die volgt op zijn afgifte ter post. In geval van opzegging van de verzekeringsovereenkomst bij 

de jaarlijkse vervaldag beschikte de verzekerde daarentegen over een termijn van minstens 

drie maanden.
2354

 Er werd gevreesd dat de termijn van één maand zou leiden tot onverzekerde 

voertuigen.
2355

 Men vreesde dat bestuurders als gevolg van de korte opzegtermijn bij een 

opzegging na een schadegeval geneigd zouden zijn om enige tijd onverzekerd te rijden.
2356

 

Door de Wet van 2 augustus 2002 werd de opzeggingstermijn verlengd van één maand naar 

drie maanden. Deze verlenging werd noodzakelijk geacht om de verzekerde toe te laten om 
                                                           
2349 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 634. 
2350 Art. 86, §1, lid 1 Verzekeringswet 2014; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 634. 
2351 Marche-en-Famenne 20 december 2012, For. Ass. 2013, 51, noot P. RUBINFELD; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378. 
2352 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 4. 
2353 Cass. 30 november 1944, Pas. 1946, I, 501 en L. FAGNART, “Examen de jurisprudence: les assurances terrestres”, 

R.C.J.B. 1991, 725; H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 5; 

M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378. 
2354 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 5. 
2355 A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: 

bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 2033-04, 1089. 
2356 H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 5. 
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een nieuwe verzekeraar te vinden terwijl hij nog gedekt is door zijn vorige 

verzekeringspolis.
2357

 Teneinde een betere bescherming van de consument te garanderen, 

werd de nieuwe regeling uitgebreid tot alle verzekeringsovereenkomsten binnen het 

toepassingsgebied van de Wet Landverzekeringsovereenkomst.
2358

 Vandaag bepaalt art. 86, 

§1, lid 2 Verzekeringswet 2014 dat de opzegging slechts van kracht wordt na het verstrijken 

van een termijn van ten minste drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, 

de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende 

zending, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte.
2359

 Rekening houdend met het 

dwingende karakter van deze bepaling kunnen partijen geen kortere termijnen bedingen. Er 

kan wel een kortere opzegtermijn overeengekomen worden, nadat de opzeg gegeven is, 

bijvoorbeeld wanneer de verzekeringnemer sneller een nieuwe verzekeraar gevonden 

heeft.
2360

 Partijen kunnen wel steeds een langere opzeggingstermijn overeenkomen.
2361

  

Gezien het feit dat de wetswijziging vooral werd ingegeven door de vrees voor 

onverzekerde voertuigen is het opvallend dat de modelovereenkomst nog niet werd aangepast. 

Zo bepaalt art. 29 Modelovereenkomst dat de opzegging, behoudens in de gevallen bedoeld in 

art. 13, 15 en 26, ingaat vanaf het verstrijken van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend 

op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende 

brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. De modelpolis maakt dus nog 

melding van de termijn die gold voor de Wijzigingswet van 2 augustus 2002. De Koning kan 

echter niet bij KB afwijken van een dwingende wetsbepaling. De termijnen van art. 86 

Verzekeringswet 2014 dienen dus bij voorrang nageleefd te worden. Uit de polisanalyse is 

evenwel gebleken dat in elk van de onderzochte polissen inzake de verplichte 

aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, waarin een opzegrecht na schadegeval werd 

gestipuleerd, in overeenstemming van art. 86 , §1, lid 2 Verzekeringswet 2014 melding wordt 

gemaakt van de termijn van drie maanden voor het van kracht worden van de opzegging.
2362

 

Toch wordt niet in elke polis correct bepaald wanneer deze termijn begint te lopen. Het 

dwingende karakter van art. 86 Verzekeringswet 2014 heeft tot gevolg dat noch in de 
                                                           
2357 Amendement nr. 4 van de regering, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1079/2; H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 5; V. CALLEWAERT, “Les modifications apportés à la loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre par les lois de 2 et 22 août 2002”, RGAR 2003, nr. 13.733. Zie ook P. RUBINFELD, 

“La résiliation du contrat d’assurance après sinistre, du formalisme à sanction” (noot onder Rb. Marche-en-Fammen 20 

december 2012), For.Ass. 2013, 54 e.v. 
2358 H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 5. 
2359 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 634; G. JOCQUÉ, 

“De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, 489. 
2360 Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze reeds bevestigd met betrekking tot de opzegtermijnen in art. 84 

Verzekeringswet 2014. Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4.  
2361 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 5. 
2362 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3, a. 
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modelpolis, noch in de specifieke polissen van de autoverzekeraars kan afgeweken worden 

van de termijnen bepaald in art. 86 Verzekeringswet 2014 in het nadeel van de verzekerde. 

Met het oog op de transparantie, zowel naar de verzekerde als de verzekeraars toe, zou de 

modelpolis echter aangepast moeten worden. Naast de modelpolis voor de autoverzekering 

wordt ook in andere onderzochte polissen een verkorte termijn bedongen. Zo werd de termijn 

van één maand ook teruggevonden in één van de polissen BA Uitbating en in één van de 

polissen BA Architect.
2363

 

Hoewel de termijn in art. 86, §1, lid 2 Verzekeringswet 2014 afwijkt van de termijn in 

art. 84, §2 Verzekeringswet 2014, zijn de vormvereisten van art. 84, §1 Verzekeringswet 2014 

wel van toepassing.
2364

 Overeenkomstig deze bepaling moet de opzegging gebeuren via 

aangetekende brief, via deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs.
2365

 Verder moet ook de opzeggingstermijn uitdrukkelijk worden vermeld in 

de verzekeringsovereenkomst en moet ze worden herhaald in de opzegging.
2366

 

 

556. In de oorspronkelijke versie van art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd 

voorzien dat de opzegging onmiddellijk bij de betekening van kracht kon worden wanneer de 

verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door 

het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. In geval 

van fraude verdient de verzekerde vanzelfsprekend minder bescherming. Overeenkomstig het 

algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’
2367

 kan de verzekerde geen voordeel halen 

uit zijn bedrog. Naar aanleiding van de Wet van 2 augustus 2002 werd de termijn van 

toepassing op dit uitzonderingsregime toch verstrengd naar één maand na de dag van de 

betekening.  

In de modelpolis van de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen wordt evenwel 

nog gesteld dat de opzegging van kracht wordt bij de betekening ervan, wanneer de 

verzekeringnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het 

schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. In twee van de 

vier onderzochte autopolissen wordt toch de correcte termijn van één maand voorzien voor 

het van kracht worden van de opzegging in geval dat de verzekerde zijn verplichtingen 
                                                           
2363 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3, c. 
2364 Cass. 17 janauri 2001, Pas. 2001, 99; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 378; A. VAN 

OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een 

recht op behoud van een verzekering”, RW 2033-04, 1094; G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de 

Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, 489. 
2365 Zie hieromtrent uitgebreid: Deel IV; Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4.  
2366 Art. 84, §2, laatste lid Verzekeringswet 2014; H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 5. 
2367 Letterlijk vertaald: ‘Bedrog doorbreekt alles’.  
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ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met het oogmerk om de verzekeraar te 

misleiden.
2368

 Hoewel deze regeling afwijkt van de modelpolis, verdient zij toch de voorkeur 

aangezien zij in overeenstemming is met de dwingende wet. Eén autoverzekeraar voorziet 

evenwel toch nog in de oude regeling overeenkomstig de modelpolis. Ook in één van de 

onderzochte polissen BA Uitbating wordt in zulk geval voorzien dat de opzegging van kracht 

wordt bij de betekening ervan.
2369

 De verzekeraar kan echter niet contractueel in een kortere 

termijn voorzien dan dewelke voorzien door de wetgever. 

Er werd een bijkomende voorwaarde voorzien voor de toepassing van deze verkorte 

termijn.
2370

 Zo dient de verzekeraar, die zich op deze verkorte termijn wil beroepen, een 

klacht met burgerlijke partijstelling ingediend te hebben bij de onderzoeksrechter tegen één 

van deze personen of hem voor het vonnisgerecht gedagvaard hebben op basis van de 

artikelen 193, 196, 197 (valsheid in geschrifte), 496 (oplichting) of 510 tot 520 

(brandstichting) van het Strafwetboek.
2371

 Met deze bijkomende voorwaarde heeft de 

wetgever willen vermijden dat verzekeraars op lichtzinnige wijze een verzekeringnemer, 

verzekerde of begunstigde zouden beschuldigen van verzekeringsfraude.
2372

 Op deze manier 

wordt opnieuw de nadruk gelegd op de bescherming van de verzekerde. In art. 86 §1, lid 3 

Verzekeringswet 2014 werd hieraan toegevoegd dat in zulk geval de verzekeraar de 

verzekeringsovereenkomst ten allen tijde kan opzeggen. Verder werd verduidelijkt dat de 

opzegging in zulk geval van kracht wordt ten vroegste één maand te rekenen van de dag 

volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval 

van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte.
2373

  

Anders dan in de oorspronkelijke versie van art. 31 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst geldt ten gevolge van de Wet van 2 augustus 2002 dat de 

verzekeraar de schade als gevolg van de opzegging dient te vergoeden wanneer hij afstand 

doet van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling 

of een vrijspraak.
2374

 Die schade kan bv. de hogere premie omvatten die de verzekeringnemer 

                                                           
2368 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3, a. 
2369 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, §2, E, 3, c. 
2370 H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 6 ; F. PONET, P. RUBENS en 

W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst, praktische commentaar bij de Wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 

1993, 144. 
2371 Art. 31, §1, lid 3 Wet Landverzekeringsovereenkomst.  
2372 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 124. 
2373 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel; Larcier, 2016,  378; J.L. FAGNART, “Le Bureau de tarification 

automobile et les autres mesures de lutte contre le non-assurance”, DCCR 2004, 20; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

“Opzegging”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

635. 
2374 Art. 86, §1, lid 4 Verzekeringswet 2014; S. VAN OMMESLAGHE, “Le nouveau régime de résiliation après sinistre en 

cas de fraude”, De Verz. 2003, 257; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016,  378. 
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bij een andere verzekeraar moet betalen
2375

 of de eventuele schade die de verzekeringnemer 

leed doordat hij niet tijdig een nieuwe verzekeraar kon vinden
2376

. Omwille van deze regel 

blijken verzekeraars zelden gebruik te maken van dit systeem.
2377

 De naleving van de zeer 

strenge voorwaarden met als enige voordeel dat de polis twee maanden eerder wordt 

beëindigd, blijkt niet op te wegen tegen het risico van het betalen van schadevergoeding bij 

vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
2378

 Bovendien biedt deze regel weinig bijkomende 

bescherming aan de verzekere, gelet op art. 85, §1 Verzekeringswet 2014.  

Hoewel de strenge voorwaarden voor de verkorting van de opzeggingstermijn tot één 

maand in het voordeel spelen van de verzekerde, worden in de rechtsleer toch vragen gesteld 

bij het feit dat de verkorte termijn afhankelijk wordt gesteld van een strafrechtelijke 

veroordeling.
2379

 Het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’
2380

 wordt binnen het 

burgerlijk recht aanvaard als een autonoom beginsel
2381

, zonder dat hiervoor een 

strafrechtelijke veroordeling vereist wordt. Het feit dat fraude op burgerrechtelijke vlak kan 

gesanctioneerd worden zonder de aanwezigheid van een strafrechtelijke veroordeling werd 

ook bevestigd door het Hof van Cassatie.
2382

 Zo bevestigde het Hof dat de opzettelijke 

verzwijging of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over de beoordeling van het 

risico bij het sluiten van de overeenkomst, die krachtens art. 6, eerste lid Wet 

Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 59 Verzekeringswet 2014) leiden tot de nietigheid 

van die overeenkomst, nog kunnen worden aangevoerd in het geval bedoeld in art. 31, §1, lid 

4, Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 86, §1, lid 4 Verzekeringswet 2014) met 

name wanneer de verzekeraar de overeenkomst na het ontstaan van het schadegeval heeft 

opgezegd terwijl de strafvordering achteraf uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een 

vrijspraak.
2383

 Het feit dat de verzekeraar reeds kan aantonen dat de verzekerde één van zijn 

verplichtingen bij schadegeval niet is nagekomen met het doel de verzekeraar te misleiden 
                                                           
2375 H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 6 ; H. DE RODE, “La résiliation 

des contrats d’assurance comme instrument de la sélection des risques”, De Verz. 2004, 174 ; V. CALLEWAERT, “Les 

modifications apportés à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre par les lois de 2 et 22 août 2002”, RGAR 

2003, nr. 13.733.  
2376 S. VAN CAENEGHEM, “Le nouveau régime de résiliation après sinistre en cas de fraude”,  De Verz. 2003, 260. 
2377 S. VAN CAENEGHEM, “Le nouveau régime de résiliation après sinistre en cas de fraude”,  De Verz. 2003, 260. 
2378 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 535; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 635. 
2379 D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 536 e.v.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

“Opzegging”, in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

635-636. 
2380 Zie hierover uitgebreid: A. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht: autonome rechtsfiguur of miskend 

correctiemechanisme?, Brugge, Die Keure, 2013, 516 p; D. WUYTS, Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 

120-130. 
2381 C. CAUFMANN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, 

de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht”, TPR 2007, 804. 
2382 Cass. 6 februari 2012, RGAR 2012, nr. 14.858; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 636. 
2383 Cass. 6 februari 2012,  RGAR 2012, nr. 14.858; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016,  378. 
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lijkt mij voldoende om de verzekerde te sanctioneren met een verkorte opzeggingstermijn. De 

verzekeraar zal nog steeds de kwade trouw van de verzekerde moeten aantonen. Aangezien de 

verzekerde nog steeds beschikt over een termijn van één maand heeft hij nog voldoende te tijd 

om op zoek te gaan naar een nieuwe polis. Deze termijn wordt hem namelijk ook toegekend 

onder art. 84 Verzekeringswet 2014. De huidge formulering van art. 86, §1, lid 3 

Verzekeringswet 2014 laat zulke interpretatie evenwel niet toe.  

 

D. Bijzondere bescherming WAM-verzekering  

 

557. De Wet van 2 augustus 2002 heeft een bijkomende bescherming ingebouwd voor de 

verzekerde van de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen.
2384

 De verzekeraar kan de 

aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen slechts opzeggen wanneer de verzekeraar 

een schadevergoeding heeft betaald of zal moeten betalen aan de benadeelden, met 

uitzondering van de betalingen die werden verricht met toepassing van art. 29bis WAM.
2385

 

Deze regeling strekte ertoe om een einde te maken aan de praktijk van sommige verzekeraars 

die steeds vaker gebruik maakten van de mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst op te 

zeggen na één of meer schadegevallen, vooral met jongere of bejaarde bestuurders als 

verzekerde, zelfs als de verzekerde geen enkele aansprakelijkheid droeg in het ongeval.
2386

 

Wanneer de verzekeraar dekking heeft moeten verlenen op grond van art. 29bis WAM, kan 

dit echter niet tot de conclusie leiden dat hij zich heeft vergist over de ernst van het risico of 

dat de houding van de verzekerde hem ervan overtuigt dat hij te maken heeft met een lastige 

of een oneerlijke cliënt.
2387

 Art. 29bis WAM voorziet namelijk in een systeem van 

automatische vergoeding van zwakke weggebruikers die schade lijden bij een ongeval waarbij 

een motorrijtuig betrokken is, los van enige aansprakelijkheidsbeoordeling in hoofde van de 

bestuurder.
2388 

Het vergoeden van de schade op grond van art. 29bis WAM geeft dus terecht 

geen aanleiding voor de verzekeraar om de polis op te zeggen. Een amendement waarbij werd 

                                                           
2384 Wat door sommige auteurs wordt betreurd. Zie o.a. H. DE RODE, “La résiliation des contrats d’assurance comme 

instrument de la sélection des risques”, De Verz. 2004, 175.  
2385 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016,  379; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, 

in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 633; H. 

VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 7. 
2386 H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm.Verz. 2003, 7; A. VAN OEVELEN, « De 

eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud 

van een verzekering », RW 2033-04, 1095 ; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging”, in T. VANSWEEVELT en 

B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 634. 
2387 Ratio legis art. 86 Verzekeringswet 2014.  
2388 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging” in T. VANSWEEVETLT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 634. 
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voorgesteld het recht tot opzegging van de verzekeraar te beperken tot die gevallen waarin de 

verzekerde een zware fout kon worden verweten werd niet praktisch haalbaar geacht.
2389

  

Op grond van art. 66 Verzekeringswet 2014 kunnen partijen echter bedingen dat de 

opzegging van een van de prestaties in een combinatiepolis, geldt voor de gehele 

overeenkomst. Wanneer de partijen dit effectief zouden bedongen hebben in de polis, zou het 

beroep op deze clausule de bescherming van art. 86, §3, lid 1 Verzekeringswet 2014 kunnen 

ondermijnen. Zo kan bijvoorbeeld de verzekeraar van de BA Auto bijkomend dekking bieden 

voor de schade aan het eigen voertuig of de diefstal van de wagen. De wetgever heeft 

uitdrukkelijk bepaald dat de verzekeraar zich niet kan beroepen op art. 66 Verzekeringswet 

2014 om de bepaling van art. 86, §3, lid 1 Verzekeringswet 2014 te omzeilen. De WAM-

verzekeraar kan dus niet ontkomen aan deze regel door een andere aanvullende waarborg, 

zoals bijvoorbeeld de omniumdekking op te zeggen om zo de gehele overeenkomst op te 

zeggen.
2390

 Deze bepaling biedt evenwel slechts een beperkte bijkomende bescherming aan de 

verzekerde, gelet op hetgeen bepaald is in art. 85, §1 Verzekeringswet 2014.  

 

§ 3. Knelpunten 

 

A. Uitzonderingen op wederkerigheid 

 

558. De wetgever heeft meteen een uitzondering voorzien op de door hem ingevoerde 

wederkerigheid inzake het opzegrecht na schadegeval. Zo bepaalt art. 86, §4 Verzekeringswet 

2014 dat de bepaling van art. 86, §1 Verzekeringswet 2014 niet van toepassing is op de 

verzekeringsovereenkomsten betreffende de risico’s die de Koning bepaalt.
2391

 In het 

oorspronkelijke art. 31 § 3 Wet Landverzekeringsovereenkomst was echter bepaald dat de 

Koning afwijkingen kon toestaan op art. 31 § 1 voor de risico’s die hij bepaalde en voor zover 

die risico’s het voorwerp uitmaakten van verzekeringsovereenkomsten gesloten met grote 

ondernemingen in de zin van de toenmalige Boekhoudwet van 12 juli 1975.
2392

 De wetgever 

meende dat de verzekeringnemer in deze gevallen voldoende voor zijn eigen rechten kon 

                                                           
2389 zie amendement 7, Parl. St. Senaat, nr. 2-427/3 en amendement 13, Parl. St. Kamer, nr. 1079/5, 2 
2390 Art. 86, §3, lid 2 Verzekeringswet 2014; H. VANPARYS, “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, 

Comm.Verz. 2003, 7; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016,  379. 
2391 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016,  380-381; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

“Opzegging” in T. VANSWEEVETLT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 

634. 
2392 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 9. 
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opkomen.
2393

 Door de Wijzigingswet van 16 maart 1994 verdween elke verwijzing naar het 

boekhoudkundig criterium. Hierdoor kon de Koning zelf bepalen voor welke 

verzekeringsovereenkomsten de wederkerigheid werd opgeheven. In art. 31, §3, lid 2 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst
2394

 werd wel een bijkomend beschermingselement 

toegevoegd voor de verzekeringnemer. Zo kan de Koning in geen geval afwijkingen toestaan 

voor de verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot de zogenaamde ‘risico’s met grote 

verspreiding’ opgesomd in art. 30 § 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst
2395

.
2396

 Het gaat 

hier met name om de risico’s burgerlijke aansprakelijkheid en voertuigcasco inzake 

motorrijtuigen, brand (eenvoudige risico’s), burgerrechtelijke extracontractuele 

aansprakelijkheid met betrekking tot het privéleven, lichamelijke ongevallen op persoonlijke 

titel gedekt, hulpverlening en rechtsbijstand.  

 

559. De Koning heeft gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid op grond van art. 31 § 3 door 

middel van art. 1 van het KB van 24 december 1992.
2397

 Inzake 

aansprakelijkheidsverzekeringen is het van belang te weten dat de risico’s inzake 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid met uitsluiting van de risico’s van burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid en voertuigcasco inzake motorrijtuigen, burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

inzake brand (eenvoudige risico’s), burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid met 

betrekking tot het privéleven, en de risico’s van dezelfde aard die op aanvullende of 

bijkomende wijze gedekt worden in een andere verzekeringsovereenkomst, niet onderhevig 

zijn aan art. 86, §1 Verzekeringswet 2014.
2398

 Hieronder vallen bijvoorbeeld 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Indien dus de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 

zich in de polis het recht voorbehoudt om bij schadegeval de overeenkomst op te zeggen, is 

hij niet verplicht een zelfde recht toe te kennen aan de verzekeringnemer.
2399

  

 

B. Korte duurtijd verzekeringsovereenkomst  

 

                                                           
2393 Memorie van toelichting, 33. 
2394 Huidig art. 86, §3, lid 2 Verzekeringswet 2014. 
2395 Huidig art. 85, §2 Verzekeringswet 2014.  
2396 Art. 86, §4, lid 2 Verzekeringswet 2014; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2016, 380-381; T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Opzegging” in T. VANSWEEVETLT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 634. 
2397 KB van 24 december 1992 tot uitvoering van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 31 

december 1992: vervangen door artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1994; T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS, “Opzegging”, in T. VANSWEEVETLT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 634. 
2398 Art. 1, 2° KB 24 december 1992.  
2399 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 9. 
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560. De praktische draagwijdte van art. 86 Verzekeringswet 2014 is beperkt aangezien de 

verzekeraar het recht behoudt om overeenkomstig art. 85, §1 Verzekeringswet 2014 de 

verzekeringsovereenkomst op te zeggen op de jaarlijkse vervaldag met een opzeggingstermijn 

van drie maanden.
2400

 Art. 86 Verzekeringswet 2014 biedt de verzekeraar enkel het voordeel 

om de polis sneller op te zeggen. Daartoe dient hij dan wel aan alle strenge wettelijke 

voorwaarden te voldoen. Indien de verzekeraar de wettelijke voorwaarden niet naleeft, kan hij 

nog steeds dezelfde sanctie van de opzegging toepassen, weliswaar eventueel op een later 

tijdstip. Zo zal bijvoorbeeld de verzekeraar die de benadeelde heeft vergoed op grond van art. 

29bis WAM, zonder dat er sprake is van enige aansprakelijkheid van zijn verzekerde, zich 

niet kunnen beroepen op de opzegging na schadegeval overeenkomstig art. 86 

Verzekeringswet 2014, maar wel de polis kunnen opzeggen met inachtname van de termijnen 

bepaald in art. 85 Verzekeringswet 2014.  

 

§ 4. Besluit  

 

561. Door het wederkerig maken van het opzegbeding na schadegeval in bepaalde 

verzekeringsovereenkomsten en het verbinden van strikte modaliteiten aan deze opzegging 

heeft de wetgever de positie van de verzekeringnemer versterkt ten opzichte van de regeling 

onder Verzekeringswet 1874.  

Binnen de WAM-verzekering leidt de regeling van de opzeg na schadegeval toch nog 

tot enkele onregelmatigheden. In de eerste plaats stemt art. 29 Modelovereenkomst niet 

overeen met art. 86, §1 Verzekeringswet 2014. Gezien de voorrang van art. 86 

Verzekeringswet moet art. 29 Modelovereenkomst aangepast worden. Verder kan naar 

analogie met de rechtspraak van het Hof van Cassatie omtrent het verhaalsrecht in de 

modelpolis, aangenomen worden dan ook het opzegrecht niet van contractuele aard is, gezien 

de verzekeraar zulk recht wordt toegekend in de modelpolis. Met deze rechtspraak kan m.i. 

evenwel niet ingestemd worden. Wanneer het opzegrecht in de WAM-verzekering 

automatisch moet toegepast worden, wordt bovendien een zwakkere positie toegekend aan de 

verzekeringnemer van de WAM-verzekering, dan aan verzekeringnemers van andere 

aansprakelijkheidsverzekeringen.  

Naast de problemen binnen de WAM-verzekering, kan getwijfeld worden aan de 

meerwaarde van art. 86 Verzekeringswet 2014 voor de bescherming van verzekerden. 

                                                           
2400 H. VANPARYS, “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 7. 
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Verzekeringsovereenkomsten waarop art. 85, §1 Verzekeringswet 2014 van toepassing is, zal 

de verzekeraar namelijk ook kunnen opzeggen zonder dat hierbij de voorwaarden van art. 86 

Verzekeringswet 2014 moeten worden nageleefd. Het enige verschil is dat de verzekeraar 

mogelijks iets langer moet wachten om deze opzegging toe te passen.  

Tot slot houdt de wettelijke regeling inzake opzeg na schadegeval geen beperkingen in 

voor de verzekeraar om zelf te bepalen hoeveel schadegevallen vereist zijn of hoe zwaar een 

schadegeval moet zijn opdat hij de polis zal opzeggen. Dit kan ertoe leiden dat de 

verzekeringnemer jarenlang premies betaalt om dan na één schadegeval, ongeacht de grootte 

van de schade en ongeacht de zwaarte van zijn fout, geconfronteerd te worden met een 

opzegging. Het beleid dat verzekeringsmaatschappijen hieromtrent hanteren is niet bekend. 

De vraag rijst of het eventueel aangewezen is om de opzegmogelijkheid van de verzekeraar 

afhankelijk te maken van de zwaarte van de fout of de grootte van de schade. Gezien de 

mogelijkheid van de verzekeraar om in zulk geval de polis nog steeds op te zeggen op grond 

van art. 85 Verzekeringswet 2014, zou dergelijk wettelijk ingrijpen de bescherming van de 

verzekerde echter niet veel vergroten.  

 

AFDELING 3. BELONENDE PREVENTIE-INSTRUMENTEN 

 

Onderafdeling 1.  Verlagen van de premie bij risicovermindering 

 

562. De verzekeraar de mogelijkheid geven om strengere contractvoorwaarden op te leggen 

of de polis op te zeggen in geval van een risicoverzwaring, is één van de instrumenten om de 

verzekeringnemer aan te zetten om de kans op een schadegeval zo klein mogelijk te houden. 

Naast het sanctionerende regime van de risicoverzwaring reikt de wetgever de verzekeraar 

echter ook een belonend preventie-instrument aan. De regeling inzake risicovermindering 

geeft de verzekeringnemer namelijk het recht om een premievermindering te eisen wanneer 

de kans dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is. Door 

de verzekeringnemer te belonen in de vorm van een premievermindering bij de vermindering 

van het risico, wordt deze aangemoedigd om het risico zo laag mogelijk te houden. Het 

regime inzake risicovermindering vormt de tegenhanger van de regeling inzake 

risicoverzwaring. Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de wettelijke evolutie van 
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deze regeling, de beschermingselementen voor de verzekeringnemer en de knelpunten van het 

regime die deze bescherming mogelijks kunnen ondermijnen.  

 

§ 1. Evolutie  

 

563. Zoals gezegd, bij de bespreking van het regime inzake risicoverzwaring
2401

, werd 

onder de Verzekeringswet 1874 niet de nadruk gelegd op het herstel van het evenwicht tussen 

de premie en het risico. Dit blijkt enerzijds uit het feit dat in geval van een risicoverzwaring 

alle verbintenissen van de verzekeraar ophielden, zonder dat er belang werd gehecht aan het 

in stand houden van de verzekeringsovereenkomst. Anderzijds volgt dit uit het feit dat de 

Verzekeringswet 1874 geen regeling inzake risicovermindering bevatte. Er bestond geen 

equivalent van de regeling inzake risicoverzwaring ten voordele van de verzekeringnemer 

voor het geval er zich een risicovermindering voordeed.
2402

 Ook dan wordt echter het 

evenwicht tussen de premie en het risico verbroken
2403

, zij het in het nadeel van de 

verzekeringnemer. Wanneer het risico wijzigde tijdens de looptijd van de overeenkomst 

werden de belangen van de verzekeraar dus onevenredig beter beschermd dan de belangen 

van de verzekeringnemer.
2404

 De rechtsleer en de rechtspraak waren nochtans wel geneigd om 

te erkennen dat de verzekerde recht had op een premievermindering.
2405

  

 

564. In art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd het regime van de verzwaring van 

het risico vergezeld van een wettelijk regime dat betrekking heeft op de hypothese van een 

                                                           
2401 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4, §1.  
2402 J.L. FAGNART, “Overzicht van rechtspraak (1981-1990): Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 720-722; L. 

FRÉDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, II, 387; F. MONETTE, A. DE VILLE en R. 

ANDRÉ, Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 1949,  183; C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUÉ, A. DE 

GRAEVE en H. COUSY, “Overzicht van rechtspraak (1992-2003): Wet op de landverzekeringsovereenkomst”, TPR 2003, 

1886.  
2403 J.-L. FAGNART, “Overzicht van rechtspraak (1981-1990): Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 720; M. FONTAINE, 

Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2006, 181; L. FRÉDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, 

Bruylant, 1978, 386; F. MONETTE, A. DE VILLE en R. ANDRÉ, Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 1949, 

183; R. VANDEPUTTE, Inleiding tot het verzekeringsrecht in Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Antwerpen, 

Standaard, 1983, 99 (impliciet) en J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1965, IV, 

39. 
2404 H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en M. FONTAINE (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 94-95; J.-M. HAUFERLINE en H. 

CLAASENS, “La loi du 25 juin 1992 en ses lignes de faîte” in Tijdschrift voor verzekeringen: dossier: De wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Brussel, Story-Scientia, 1993, 27. 
2405 R. VANDEPUTTE, Inleiding tot het verzekeringsrecht in Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Antwerpen, 

Standaard, 1983, 99; J.-L. FAGNART, “Overzicht van rechtspraak (1981-1990): Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 720; 

M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232.  
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vermindering van het risico in de loop van de overeenkomst.
2406

 Sinds de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst wordt aan de verzekeringnemer het recht toegekend om een 

premievermindering te vragen wanneer hij kan aantonen dat het risico dat het verzekerde 

voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend is verminderd, zodat de verzekeraar indien die 

vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou 

hebben verzekerd. Deze bepaling werd ongewijzigd overgenomen in art. 80 Verzekeringswet 

2014.  

 

§ 2. Beschermingsgedachte: verzekeraar is verplicht premiereductie toe te staan bij 

risicovermindering  

 

565. Art. 80 Verzekeringswet 2014 geeft de verzekeringsnemer die kennis krijgt van een 

risicovermindering het recht de verzekeraar om een premievermindering verzoeken.
2407

 In de 

literatuur wordt verdedigd dat de verzekeringnemer, anders dan in geval van een 

risicoverzwaring, niet verplicht is om de risicovermindering te melden aan de verzekeraar.
2408

 

De reden die hiervoor gegeven wordt is het feit dat de niet-mededeling van de vermindering 

van het risico in het voordeel speelt van de verzekeraar.
2409

 Ook de parlementaire 

voorbereidingen bij de Wet Landverzekeringsovereenkomst bevestigen dat het een 

mogelijkheid en geen plicht betreft.
2410

 Volgens M. Fontaine zal het feit dat de vermindering 

van de premie terugwerkt tot op de dag waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van de 

risicovermindering, de verzekeringsnemer tot spoed aanzetten.
2411

 Opdat dit argument kan 

bijgetreden worden, is wel vereist dat de verzekeringnemer op de hoogte is van de wettelijke 

regeling inzake risicovermindering. Hieraan kan m.i. echter sterk getwijfeld worden. In de 

enquête bij verzekeringnemers van de BA Auto gaf namelijk 71,8% van de bevraagden toe 

niet te weten dat een premievermindering kan gevraagd worden voor de autoverzekering 

                                                           
2406 C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE, H.  COUSY, “Overzicht van rechtspraak. 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-2003”, TPR 2003, 1886. 
2407 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009,4; D. WUYTS, 

“Risicovermindering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 459;  
2408 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginsel van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 80; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, RW 2003-04, 1085-

1086. 
2409 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginsel van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 80. 
2410 H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 1994, Mechelen, Kluwer, 1994, 138.  
2411 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232. Zie ook: A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige 

wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een 

verzekering?”, RW 2003-04, 1085-1086. 
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wanneer men verhuist van de stad naar het platteland.
2412

 Overeenkomstig art. 80, lid 1 

Verzekeringswet 2014 is de verzekeraar verplicht het verzoek te honoreren door een 

premiereductie toe te staan naar evenredigheid met de risicovermindering en dit vanaf de dag 

waarop hij van de probabiliteitsvermindering kennis heeft gekregen.
2413

 Hiertoe moet er 

echter wel sprake zijn van een aanzienlijke en blijvende vermindering die de verzekeraar, 

wanneer deze had bestaan bij het sluiten van de overeenkomst, had aangezet tot het 

verzekeren onder andere voorwaarden. De aanzienlijke en blijvende vermindering van de 

kans dat het risico zich voordoet, moet echter wel goed worden onderscheiden van het 

volledig verdwijnen van het risico. Door de verdwijning van het risico wordt niet het regime 

van art. 80 Verzekeringswet 2014 geactiveerd, maar verdwijnt het voorwerp van de 

overeenkomst.
2414

 Hierdoor verliest de overeenkomst haar bestaansreden, zodat ze komt te 

vervallen.
2415

 Opdat de verzekeraar zou worden aangemaand om de premiereductie toe te 

staan, kent art. 80, tweede lid Verzekeringswet 2014 de verzekeringnemer een 

opzeggingsrecht toe wanneer over de nieuwe premie geen akkoord wordt gevonden binnen 

één maand
2416

 na de aanvraag.
2417

 Deze opzegging dient dan te gebeuren volgens de 

modaliteiten van art. 84 Verzekeringswet 2014.
2418

 Er wordt verdedigd dat dit 

opzeggingsrecht de onderhandelingspositie van de verzekeringnemer versterkt.
2419

 Door de 

dreiging van de verzekeringnemer om de polis op te zeggen, zou de verzekeraar er toe 

aangezet moeten worden om een premiereductie te te staan op grond van de aangevoerde 

risicovermindering.
2420

  

 

§ 3. Knelpunten 

 

                                                           
2412 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, E.  
2413 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009,4; D. WUYTS, 

“Risicovermindering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 459; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS “Opzegging” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 631. 
2414 D. WUYTS, “Risicovermindering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 459. 
2415 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232. 
2416 Zie Gent 9 februari 2006, RW 2008-09, 545 : wanneer de verzekeringnemer nalaat het door de verzekeraar opgestelde 

voorstelformulier voor een lagere premie, terug te sturen aan de verzekeraar, is er geen akkoord bereikt tussen partijen.  
2417M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en 

beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, 

RW 2003-04, 1085-1086; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS “Opzegging” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 631. 
2418 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginsel van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 80; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van 

het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 419.  
2419 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 5.  
2420 Er kan evenwel getwijfeld worden of deze dreiding de verzekeraar effectief afschrikt: zie kenlpunten.  
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A. Invulling risicoconcept: vermindering van de intensiteit van het risico is niet 

voldoende 

 

566. Net zoals in art. 81 Verzekeringswet 2014
2421

, wordt in art. 80 gebruik gemaakt van 

volgende formulering: “het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet”. Met de term 

risico wordt gewezen op de waarschijnlijkheid of de probabiliteit dat de onzekere gebeurtenis 

zich effectief voordoet.
2422

 In de rechtsleer wordt het begrip ‘risicovermindering’ dan ook 

gedefinieerd als de situatie waarin de kans dat de verzekerde, onzekere gebeurtenis zich 

effectief voordoet, kleiner wordt.
2423

 Zo zal de verzekeringnemer een premiereductie kunnen 

vragen, wanneer hij een beroep gaat uitoefenen waarin de kans op letsels kleiner is.
2424

 Uit de 

spontane mededelingsplicht die op de verzekeringnemer rust bij het aangaan van de 

overeenkomst volgt dat er nieuwe of gewijzigde bestaande omstandigheden aan de basis 

dienen te liggen van de risicovermindering.
2425

 Net zoals bij de risicoverzwaring, geeft de 

afname van de intensiteit of de omvang van de mogelijke gevolgen van de realisatie van het 

risico geen aanleiding tot een risicovermindering in de zin van art. 80 Verzekeringswet 

2014.
2426

 Dit betekent dat actieve preventiehandelingen van de verzekeringnemer die enkel 

invloed kunnen hebben op de intensiteit van het schadegeval maar geen invloed op de kans 

dat het schadegeval zich voordoet, geen recht geven op een premievermindering. Daarnaast 

zal bijvoorbeeld ook de verzekerde wiens aansprakelijkheid wordt beperkt door een 

wetswijziging tijdens de looptijd van de overeenkomst geen beroep kunnen doen op art. 80 

Verzekeringswet 2014 om een premievermindering te bekomen.
2427

  

Deze invulling van het risicoconcept geeft aanleiding tot discussie wanneer de 

verzekeringnemer zich beroep op art. 80 Verzekeringswet 2014 om een premiereductie te 

verkrijgen naar aanleiding van het plaatsen van een sprinklerinstallatie. In bepaalde rechtsleer 

wordt deze situatie aangegeven als een voorbeeld van een risicovermindering.
2428

 In andere 

doctrine wordt evenwel terecht opgemerkt dat een sprinklerinstallatie niet de kans op brand 

                                                           
2421 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4.  
2422 Wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 13. 
2423 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginsel van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 80; F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEEES, De 

landverzekeringsovereenkomst, Antwerpen, Kluwer, 1993, 118. 
2424 H. COUSY, “Dispositions communes à tous les contrats d’assurance” in J.-M. BINON en M. FONTAINE (eds.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Academia-Bruylant, 1993, 90; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2016, 231.  .  
2425 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 4. 
2426 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 4; D. WUYTS, 

“Risicovermindering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 459. 
2427 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 4. 
2428 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 231. 
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reduceert, maar enkel de schadelijke gevolgen ervan vermindert.
2429

 Nochtans kan verdedigd 

worden dat een sprinklersysteem wel degelijk de kans op brand vermindert in de mate dat het 

een brandhaardje kan doven vooraleer er meer dan wat bagatelschade is geleden.
2430

 

Aangezien zowel de beperking van de aansprakelijkheid als de kleinere omvang van de 

schade in het voordeel speelt van de verzekeraar, valt het te betreuren dat in zulke gevallen 

het regime van art. 80 Verzekeringswet 2014 niet kan ingeroepen worden door de 

verzekeringnemer.  

 

B. De verzekeringnemer moet aantonen dat het een aanzienlijke en blijvende 

risicovermindering betreft 

 

567. Voor de toepassing van art. 80 Verzekeringswet 2014 geldt eveneens dat de 

vermindering van de kans dat het risico zich voordoet van aanzienlijke en blijvende aard moet 

zijn.
2431

 De wetgever geeft zelf aan wat moet worden begrepen onder ‘aanzienlijk’.
2432

 

Krachtens de tekst van art. 80 Verzekeringswet 2014 is een risico aanzienlijk verminderd 

wanneer ‘...de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had 

bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd’. Deze invulling komt ook overeen 

met de vereiste van een aanmerkelijke risicoverzwaring in de zin van art. 81 Verzekeringswet 

2014. De risicovermindering moet daarnaast ook een blijvend karakter hebben en mag dus 

niet van tijdelijke, voorbijgaande aard zijn.
2433

 De rechtspraak omtrent risicovermindering is 

erg schaars. Voor praktijkvoorbeelden van een aanzienlijke en blijvende risicovermindering 

kan dan ook het best inspiratie worden geput uit de rechtspraak inzake de 

risicoverzwaring.
2434

 Aangezien een exploitatie-uitbreiding overeenkomstig deze rechtspraak 

bijvoorbeeld beschouwd wordt als een aanzienlijke en blijvende risicoverzwaring, moet 

aanvaard worden dat een exploitatie-reductie dan ook een aanzienlijke en blijvende 

risicovermindering uitmaakt.  

 

568. Anders dan bij de risicoverzwaring ligt de bewijslast van de aanzienlijke en blijvende 

risicovermindering niet bij de verzekeraar maar bij de verzekeringnemer. Het is dus de 

verzekeringnemer die zal moeten aantonen dat de verzekeraar, indien hij kennis had gehad 

                                                           
2429 L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 420. 
2430 In die zin: D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 4. 
2431 Gent 9 februari 2006, RW 2008-09, 545. 
2432 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginsel van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 80.  
2433 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232.  
2434 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4, §2, A, 2.  
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van de risicovermindering bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, onder andere 

voorwaarden zou hebben verzekerd. Gezien de risicoverzwaring in de zin van art. 81 

Verzekeringswet 2014 kan bewezen worden uit de houding van de verzekeraar in 

gelijkaardige situaties
2435

 of uit een intern technisch document met criteria die in aanmerking 

moeten worden genomen bij de beoordeling van het risico op het ogenblik van de 

contractsluiting
2436

, dient hetzelfde aangenomen te worden voor het bewijs van de 

risicovermindering. Dit bewijs mag verder ook met alle middelen van recht, inclusief 

vermoedens, worden geleverd.
2437

 

 

569. Het spreekt voor zich dat dit bewijs voor de verzekeringnemer veel moeilijker ligt dat 

voor de verzekeraar. De verzekeringnemer heeft namelijk geen zicht op het beleid van de 

verzekeringsmaatschappij en geen toegang tot interne technische documenten. De 

segmentatieregels die werden ingevoerd door de Verzekeringswet 2014
2438

, hebben de 

bewijslast bewijs voor de verzekeringnemer van een verzekeringsovereenkomst opgesomd in 

art. 43, §1 Verzekeringswet 2014 vereenvoudigd, voor zover hij een consument is. Art. 46, §1 

Verzekeringswet 2014 verplicht de verzekeraar in zulk geval namelijk om in zijn aanbod aan 

de verzekeringnemer te vermelden welke segmentatiecriteria bij heeft gebruikt bij de bepaling 

van de tariefvoorwaarden van de overeenkomst en de omvang van de dekking en welke 

criteria in de toekomst een impact kunnen hebben op de contractvoorwaarden. Wanneer de 

verzekeringnemer een risicovermindering aantoont die betrekking heeft op één van deze 

criteria, kan de verzekeraar niet ontkennen dat deze risicovermindering invloed zou gehad 

hebben op de contractvoorwaarden wanneer ze gekend was geweest bij de contractsluiting. Zo 

kan men bijvoorbeeld denken aan de gezinsaansprakelijkheidsverzekering waarvoor de 

gezinssamenstelling vaak zal worden aangegeven als een segmentatiecriterium. Wanneer 

bijvoorbeeld de kinderen het gezin verlaten vormt dit ongetwijfeld een risicovermindering 

voor de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar. Nochtans kan uit het feit dat de voor de 

verzekeringnemer aangegeven risicovermindering betrekking heeft op één van de 

segmentatiecritera, niet met zekerheid bewezen worden dat de verzekeraar effectief andere 

voorwaarden zou hebben bedongen. De premiebepaling blijft namelijk gebaseerd op een 

                                                           
2435 Brussel 25 mei 2009, RGAR 2011, 14.710: in dit arrest werd zelfs de houding van andere (mede)verzekeraars in 

overweging genomen. 
2436 Brussel 31 mei 1999, De Verz. 1999, 501, noot J. ANDRE-DUMONT; De Verz. 2000, 718: in deze zaak kon de 

verzekeraar een nota voorleggen, waaruit bleek dat de personen met dergelijk risico –zoals dat van de verzekeringnemer- 

meestal niet verzekerd worden. C. VAN SCHOUBROECK, A. DE GRAEVE, G. JOCQUÉ, M. DE GRAEVE, H.  COUSY, 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-2003”, TPR 2003, 1889.  
2437 Art. 1353 BW.  
2438 Zie art. 42- 46 Verzekeringswet 2014.  
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wisselwerking van al deze criteria waarbij het samengaan van bepaalde criteria elkaar 

versterken of neutraliseren.
2439

 Bovendien houdt art. 46 Verzekeringswet 2014 geen 

preciseringsverplichting in. In de praktijk gaan sommige verzekeraars zeer gedetailleerd te 

werk, terwijl anderen enkel zeer ruime criteria vooropstellen.
2440

 Uit de meegedeelde 

segmentatiecriteria zal dus niet steeds kunnen afgeleid worden hoe de risicovermindering de 

contractvoorwaarden zou hebben beïnvloed. Opdat de segmentatiecriteria de 

verzekeringnemer kunnen helpen bij zijn bewijslast, dient de verzekeringnemer bijkomend 

kennis te hebben van deze criteria. De vraag rijst of de verzekeringnemer, ondanks deze 

informatieplicht van de verzekeraar, op de hoogte is van de elementen waarvan de 

verzekeraar aangeeft dat zij de contractvoorwaarden beïnvloeden.
2441

  

Een gelijkaardige hulp voor de verzekeringnemer kan gevonden worden in de 

voorbeelden die sommige verzekeraars geven in de polis van risicoverzwaringen die 

meegedeeld moeten worden door de verzekeringnemer.
2442

 Indien de familiale verzekeraar 

bijvoorbeeld bedingt dat wijzigingen in verband met het bij de verzekeringnemer inwonen 

van één of meer personen, wanneer hij een korting ‘alleenstaande’ geniet, dienen meegedeeld 

worden door de verzekeringnemer, geeft de verzekeraar aan dat hij dergelijke wijziging als 

aanmerkelijk beschouwd. Enkel aanmerkelijke verzwaringen dienen namelijk meegedeeld te 

worden. De wijziging in de gezinssamenstelling van de verzekeringnemer kan dan, indien aan 

de overige voorwaarden van art. 81 Verzekeringswet 2014 voldaan is, resulteren in een 

premieverhoging. Er kan dus van uitgegaan worden dat het aantal inwoners als een belangrijk 

element voor de risicobeoordeling wordt beschouwd. Dit geeft de verzekeringnemer een 

houvast om bijvoorbeeld een premievermindering te vragen bij het uit huis treden van één van 

de kinderen. Dergelijke voorbeeld moeten m.i. wel overeenstemmen met de meegedeelde 

segmentatiecriteria.  

 

C. Enkel premiereductie mogelijk  

 

570. Een bijkomend minpunt aan de wettelijke regeling inzake risicovermindering is dat de 

verzekeraar minder flexibiliteit wordt geboden wanneer deze geconfronteerd wordt met een 

risicovermindering, dan wanneer hij kennis krijgt van een risicoverzwaring. Bij een 

                                                           
2439 M. EUBEN, “Opinie van een verzekeraar” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), De nieuwe Verzekeringswet, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 171-172.  
2440 T. VANSWEEVELT en B.WEYTS, “Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht” in T. 

VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 63. 
2441 Zie hierover meer Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 2, §1, A, 1, b. 
2442 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2,Onderafdeling 1, §2, D, 3.  
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risicoverzwaring heeft de verzekeraar de mogelijkheid om een premieverhoging door te 

voeren, maar ook om eventueel de dekkingsomvang te beperken door een vrijstelling of een 

dekkingsplafond in te voeren of deze te verhogen. In geval van een risicovermindering kan de 

verzekeringnemer enkel vragen om een premiereductie. Het is echter mogelijk dat de 

verzekeringnemer meer belang hecht aan de wijziging van de contractvoorwaarden dan aan de 

vermindering van de premie. Om de regeling inzake risicoverzwaring meer gelijk te stellen 

met de regeling inzake risicovermindering, zou de wetgever er goed aan doen om het verzoek 

van de verzekeringnemer uit te breiden tot andere contractwijzigingen. Deze 

contractwijzigingen zouden eventueel betrekking kunnen hebben op de dekkingsomvang. Zo 

zou de verzekeraar die door de verzekeringnemer op de hoogte wordt gesteld van een 

aanzienlijke en blijvende risicovermindering de dekkingsomvang kunnen uitbreiden 

bijvoorbeeld d.m.v. het verhogen van het verzekeringsplafond of het verlagen of afschaffen 

van de vrijstelling.  

 

D. Initiatief ligt bij verzekeringnemer: kennis van dit recht is bepalend  

 

571. Het grootste knelpunt van deze wettelijke regeling voor de bescherming van de 

verzekeringnemer ligt m.i. in het feit dat het initiatief bij de verzekeringnemer ligt. De wet 

stelt namelijk dat de verzekeraar in geval van een aanzienlijke en blijvende 

risicovermindering verplicht is om een premievermindering toe te staan. Hij is niet verplicht 

om ze automatisch toe te passen. Hiertoe is uiteraard vereist dat de verzekeringnemer op de 

hoogte is van zijn recht om te verzoeken om een premiereductie in geval van een aanzienlijke 

en blijvende risicovermindering en vooral weet wanneer er eventueel sprake zou kunnen zijn 

van een risicovermindering. Sinds de inwerkingtreding van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst is het in de gepubliceerde rechtspraak redelijk stil gebleven 

rond de figuur van de risicovermindering. D. Wuyts geeft als mogelijke redenen dat weinig 

verzekeringnemers actief kennis nemen van een risicovermindering of van de mogelijkheden 

die zo’n vermindering biedt of dat verzekeraars mogelijks soepel zijn in het toekennen van 

een premievermindering of het toestaan van een opzegging.
2443

 In de enquête bij 

verzekeringnemers van de BA Auto gaf 71,8% van de bevraagden toe niet te weten dat een 

premievermindering kan gevraagd worden voor de autoverzekering wanneer men verhuist van 

                                                           
2443 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 4.  
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de stad naar het platteland.
2444

 Uit de polisanalyse is bovendien gebleken dat slechts een 

aantal van de onderzochte verzekeraars de regeling van art. 80 Verzekeringswet 2014 

opnamen in de polis.
2445

 Dit kan de kennis van de verzekeringnemer van zijn rechten niet 

bevorderen. Niet alleen de wetgever maar ook de rechtsleer gaat blijkbaar uit van de 

aanwezigheid van kennis van deze wettelijke regeling bij de verzekeringnemer. Zo wordt 

geargumenteerd dat de verzekeringnemer aangespoord wordt om de verzekeraar zo snel 

mogelijk in kennis te stellen van de risicovermindering aangezien de vermindering van de 

premie maar ingaat op de dag waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van de 

vermindering van het risico.
2446

 Ook hier zal deze aanmoediging om snel te handelen enkel 

kunnen werken wanneer de verzekeringnemer op de hoogte is van het tijdstip vanaf wanneer 

de premiereductie ingaat. 

 Net zoals de premieverhoging bij schadegeval overeenkomstig het bonus 

malussysteem een toepassing vormt van een risicoverzwaring, vormt een schadevrije periode 

een risicovermindering die gepaard gaat met een verlaging van de premie. Uit de polisanalyse 

is gebleken dat elk van de onderzochte maatschappijen automatisch een premieverlaging 

toepassen per schadevrij jaar.
2447

 Anders dan bij de regeling overeenkomstig art. 80 

Verzekeringswet 2014 dient de verzekeringnemer hier dus niet om te vragen. Het feit dat het 

initiatief hier niet bij de verzekeringnemer ligt is voordelig, aangezien hij de premieverlaging 

dan al niet kan ontlopen wegens gebrek aan kennis. Dergelijke automatische premieverlaging 

is evenwel niet bevorderlijk voor de effectiviteit van het preventiedoel, aangezien zonder 

kennis het gedrag van de verzekerde niet beinvloed kan worden.  

 

E. Afdwingbaarheid premiereductie 

 

572. Als aanzet voor de verzekeraar om zijn plicht na te komen om een 

premievermindering door te voeren, heeft de wetgever in art. 80, lid 2 Verzekeringswet 2014 

de verzekeringnemer een opzegmogelijkheid gegeven wanneer er geen akkoord wordt bereikt 

over de nieuwe premie binnen een maand na de aanvraag.
2448

 De wetgever verzwakt op die 

                                                           
2444 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, E.  
2445 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2,Onderafdeling 2, §2, C. 
2446 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en 

beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 

2033-04, 1086. 
2447 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2,Onderafdeling 2, §2, C, 1.  
2448 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 232; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en 

beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, 

RW 2003-04, 1085-1086. 
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manier de contractuele band.
2449

 De vraag rijst echter of de opzegmogelijkheid de 

verzekeringnemer werkelijk helpt om een premiereductie te kunnen afdwingen van de 

verzekeraar. Indien de verzekeraar niet zou worden afgeschrikt door de dreiging van de 

opzegging, rest de verzekeringnemer weinig keuze. Ofwel behoudt bij de 

verzekeringsovereenkomst onder de bestaande voorwaarden, ofwel moet hij op zoek naar een 

nieuwe verzekeraar.
2450

 Het toekennen van de bevoegdheid aan de rechter om de premie te 

wijzigen, moet afgeraden worden, gezien dit een te grote inmenging zou betekenen in de 

contractuele band tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer.  

 

§ 4. Besluit  

 

573. Met de invoering van art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 80 

Verzekeringswet 2014) heeft de wetgever een beloningsmechanisme voorzien voor de 

verzekeringnemer die het risico klein houdt of vermindert. Aangezien hiermee een 

tegenhanger werd gecreëerd voor de regeling inzake risicoverzwaring, biedt deze bepaling 

een bijkomende bescherming voor de verzekeringnemer. Wanneer de verzekeringnemer 

hierdoor effectief aangezet zou worden tot het verminderen van het risico door bijvoorbeeld 

preventiemaatregelen te nemen, komt deze bepaling ook de verzekeringnemer ten goede. 

Deze regeling heeft dus ook een preventieve functie.  

 

574. Beide doelstellingen worden m.i. evenwel ondergraven door enkele belangrijke 

knelpunten. In de eerste plaats maakt de wetgever opnieuw gebruik van de vage omschrijving 

‘het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet’. De beperkte invulling door de rechtsleer 

van het risicobegrip in de zin van art. 80 Verzekeringswet 2014 tot ‘de kans dat het 

verzekerde voorval zich voordoet’, beperkt de preventieve werking van dit beloningsregime. 

Wanneer de verzekeringnemer namelijk actie onderneemt om de omvang van de mogelijke 

schade te beperken, zal hij hierdoor geen premiereductie kunnen vragen aan de verzekeraar op 

grond van art. 80 Verzekeringswet 2014. De beloning van art. 80 Verzekeringswet 2014 kan 

dus geen bijkomende motivatie vormen om dergelijke actie te ondernemen. Nochtans zal het 

verkleinen van de omvang van een mogelijk verzekerd schadegeval ook de verzekeraar ten 

goede komen.  

                                                           
2449 A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: 

bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, RW 2003-04, 1086. 
2450 D. WUYTS, “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 5. 
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Verder zal het voor de verzekeringnemer niet evident zijn om een premievermindering 

te verkrijgen op grond van deze bepaling. Zo wordt hem een moeilijke bewijslast opgelegd en 

slechts een beperkt drukkingsmiddel aangereikt. Wat de bewijslast betreft, zal het voor de 

verzekeringnemer geen sinecure zijn om aan te tonen dat de verzekeraar op andere 

voorwaarden zou verzekerd hebben wanneer hij de risicovermindering had gekend bij de 

contractsluiting. Hiertoe dient de verzekeringnemer het interne beleid van de betrokken 

verzekeringsmaatschappij te kennen. De overeenkomstig art. 46, §1 Verzekeringswet 2014 

meegedeelde segmentatiecriteria kunnen hierbij eventueel hulp bieden. Deze criteria kunnen 

mogelijks gepreciseerd worden aan de hand van voorbeelden van risicoverminderingen in de 

algemene voorwaarden van de polis. Wanneer de verzekeringnemer in deze bewijslast slaagt, 

beschikt de verzekeringnemer enkel over het dreigingsmiddel om de polis op te zeggen 

wanneer de verzekeraar geen premievermindering toestaat. Er kan getwijfeld worden of 

dergelijk dreigement de verzekeraar werkelijk aanzet tot het toekennen van de premiekorting.  

Het feit dat het initiatief van dit beloningsregime volledig bij de verzekeringnemer 

ligt, vormt m.i. evenwel het grootste knelpunt. Hiertoe moet de verzekeringnemer het bestaan 

van deze regeling kennen. Het automatisch toepassen van een premievermindering door de 

verzekeraar wanneer deze kennis neemt van een blijvende en aanzienlijke risicovermindering, 

zou veel effectiever zijn. Hiertoe moet de verzekeraar evenwel op de hoogte worden gebracht 

van de risicowijziging. Van bepaalde risicowijzigingen wordt de verzekeraar reeds op de 

hoogte gebracht, zonder dat deze kennisgeving noodzakelijkerwijze gericht is op een 

verkrijgen van een premiereductie. Het betreft bijvoorbeeld een adreswijziging, een 

voertuigwijziging of aangiften van schadegevallen. Het komt m.i. evenwel de wetgever niet 

toe om een verplichting tot automatisch premiereductie bij risicoverminderingen op te leggen 

aan de verzekeraar. Voor bepaalde risicoverminderingen passen verzekeraars reeds 

automatische premiereducties toe. Denk bijvoorbeeld aan het bonus malussysteem in de 

autoverzekering. In het kader van de BA Bedrijfsleven kan men eventueel aan de hand van 

een jaarlijkse vragenlijst in te vullen door de verzekeringnemer, de premie zo correct mogelijk 

afstemmen op eventuele risicowijzigingen. Voor het overige kan meer ingezet worden op de 

informatieverstrekking omtrent het recht van de verzekeringnemer om een 

premievermindering te vragen bij risicoverminderingen.  

 

Onderafdeling 2.  Dekking van de reddingskosten  
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575. Om de verzekerde te motiveren zijn schadebeperkingsplicht overeenkomstig art. 75 

Verzekeringswet 2014 na te leven, heeft de wetgever in art. 106 Verzekeringswet 2014 

bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden de kosten van deze schadebeperkende 

maatregelen door de verzekeraar gedragen zullen worden. Bijkomend worden onder strikte 

voorwaarden ook de kosten van schadevoorkomingsmaatregelen vergoed. In wat volgt wordt 

in de eerste plaats een overzicht gegeven van de evolutie van deze wettelijke regeling. 

Vervolgens wordt de beschermingsregeling toegelicht. Tot slot wordt ingegaan op de 

knelpunten van de wettelijke regeling die mogelijks de belonende en preventieve werking 

kunnen ondermijnen.  

 

§ 1. Evolutie  

 

576. Zoals gezegd, is het cassatiearrest van 22 januari 1975 bepalend geweest voor de 

evolutie van de regeling inzake reddingskosten.
2451

 Onder de Verzekeringswet 1874 werden 

enkel de kosten die gepaard gingen met de schadebeperkingsplicht ten laste van de 

verzekeraar gelegd, zelfs boven het verzekerde bedrag en zelfs wanneer de aangewende 

pogingen vruchteloos gebleven zijn, maar enkel voor zover zij niet op onbedachtzame wijze 

geschied zijn.
2452

 Zoals gezegd, werd in de polis wel vaak de dekking van de reddingskosten 

beperkt tot het verzekerde totaalbedrag
2453

, gelet op het feit dat art. 17, tweede lid niet van 

openbare orde werd geacht te zijn.
2454

 Het cassatiearrest van 22 januari 1975
2455

 bracht hier 

verandering in door te beslissen dat art. 17 wel van openbare orde was en dat de verzekeraar 

niet alleen de kosten moest dragen van de maatregelen die de verzekerde heeft genomen om 

de schade de beperken maar ook wanneer hij deze heeft willen voorkomen. Het Hof beriep 

zich hiervoor op de regels inzake zaakwaarneming.
2456

 In casu dreigde door losgekomen 

                                                           
2451 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 4, §1.  
2452 Art. 17, tweede lid Verzekeringswet 1874. 
2453 G. VERMINNEN, “Obligations de prévention et de sauvetage et prise en charge des frais par l’assurance (article 17 de la 

loi du 11 juin 1874)”, RGAR 1977, nr. 9.743. 
2454 Brussel 2 maart 1932, BJ 1932, 398; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) 

aansprakelijkheidsverzekering” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP, Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, 

Biblio, 1996, 61; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 8.  
2455 Cass. 22 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 607.  
2456 In de rechtsleer wordt nochtans betwist dat art. 106 een toepassing vormt van de zaakwaarneming: Zie: G. JOCQUÉ, De 

bescherming van de verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 65-66; 

H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in schadeverzekeringen”, TBH 1997, 680, nr. 23; zie ook: F. LATERVEER, “Artikel 52 Wet 25 juni 1992” in 

Comm Verz. 2012, 11-12. In dit verband is het interessant dat in één van de onderzochte polissen BA Beroepsleven wordt 

vereist dat de maatregelen genomen worden overeenkomstig de “regels van zakelijk beheer”: zie Deel II, Hoofdstuk II, 

Afdeling 1, Onderafdeling 2, §3, C, 3. Mogelijks bedoeld de verzekeraar dat de regels inzake zaakwaarneming dienen 

vervuld te zijn. De vervulling van de voorwaarden van art. 106 Verzekeringswet 2014 is echter voldoende voor de 
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spankabels een televisieantenne op de spankabels van naburige antennes of op de openbare 

weg te vallen. Het Hof overwoog dat het bestreden arrest vaststelde dat de val van de antenne 

waarvan de eiser eigenaar en bewaarder was, als gevolg had dat er een gevaar dreigde voor de 

eigendom en de persoon van anderen en dat door een beroep te doen op een hersteller de 

verzekerde zijn aansprakelijkheid heeft vermeden.
2457

  

De wetgever heeft zich bij het uitwerken van de regeling in de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst door dit arrest laten inspireren.
2458

 Overeenkomstig art. 52 

Wet Landverzekeringsovereenkomst stond de verzekeraar zowel in voor de kosten van 

maatregelen om de schade te voorkomen als de kosten van maatregelen om de gevolgen van 

het schadegeval te voorkomen en te beperken, onder de voorwaarden in de wet bepaald. Ook 

de beperkingsmogelijkheden van de reddingskosten tot een bepaald bedrag werden wettelijk 

geregeld.
2459

 

De regeling van art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst werd letterlijk 

overgenomen in art. 106 Verzekeringswet 2014. Voor de verzekeringsovereenkomsten die 

niet onder het toepassingsgebied vallen van deel 4 Verzekeringswet 2014
2460

 geldt art. 241 

Verzekeringswet 2014. Inzake de reddingskosten bepaalt dit artikel dat de onkosten van de 

verzekerde om de schade te verminderen ten laste komen van de verzekeraar, boven de 

verzekerde som, ook wanneer poging vruchteloos is gebleven.
2461

 Deze kosten kunnen echter 

door de rechter gematigd of geweigerd worden wanneer deze oordeelt dat zij, geheel of 

gedeeltelijk, op onbedachtzame wijze werden gemaakt.
2462

  

 

§ 2. Beschermingsregeling  

 

                                                                                                                                                                                     
vergoeding van de reddingskosten. De verzekeraar kan niet in bijkomende voorwaarden voorzien. De voorwaarden van art. 

1375 BW stemmen bovendien niet volledig overeen met de voorwaarden van art. 106 Verzekeringswet 2014.  
2457 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 

2007), TBH 2007, 806, voetnoot 12; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, 

Comm. Verz. 2012, 8-9.  
2458 H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in VLAAMS 

PLEITGENOOTSCHAP, Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 61; F. LATERVEER, 

“Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 9. Voor kritiek zie: G.VERMINNEN, 

“Obligations de prévention et de sauvetage et prise encharge des frais par l’assureur (art. 17 de la loi du 11 juin 1874)”, 

RGAR 199, nr. 9.743; R. VAN GOMPEL, “Standpunten namens de verzekeraar” in H. COUSY en H. CLAASSENS, (eds.), 

Verzekering en consument nu , Antwerpen, Kluwer, 1980, 117.  
2459 Art. 4, §1 KB 24 december 1992.  
2460 Zie art. 54 Verzekeringswet 2014.  
2461 Art. 241, lid 2 Verzekeringswet 2014.  
2462 Art. 241, lid 3 Verzekeringswet 2014.  
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577. Art. 106 Verzekeringswet 2014 omvat een regeling inzake de vergoeding van de 

reddingskosten. Deze regeling moet de verzekerde ertoe aanzetten zijn 

schadebeperkingsplicht na te komen.
2463

 De niet-terugbetaling van zulke kosten zou de 

verzekerde ertoe kunnen aanzetten niets te doen, terwijl het schadegeval zou kunnen 

vermeden worden.
2464

 Deze bepaling is van dwingend recht.
2465

 Dit heeft tot gevolg dat de 

rechter niet is gebonden door een eventuele omschrijving van de partijen van het begrip 

reddingskosten in de verzekeringsovereenkomst.
2466

 Stipuleren de partijen toch in zulke 

definitie, riskeren zij een herkwalificatie door de rechter.
2467

 Uit de polisanalyse is gebleken 

dat verschillende verzekeraars zich wagen aan een omschrijving van de reddingskosten die 

afwijkt van de wettelijke definitie in art. 106 Verzekeringswet 2014.
2468

 Zo wordt in één van 

de onderzochte gezinspolissen bedongen dat het gaat om “de kosten die gemaakt worden om 

de gevolgen van het schadegeval te beperken of te voorkomen”. Nochtans zal de verzekeraar 

overeenkomstig de wet onder bepaalde voorwaarden ook de kosten van 

schadevoorkomingsmaatregelen vergoeden. Het dwingend karakter van art. 106 

Verzekeringswet 2014 heeft ook tot gevolg dat de verzekeraar geen bijkomende voorwaarden 

kan verbinden aan de vergoeding van de reddingskosten, die door de wetgever niet worden 

opgelegd. Zo wordt in één van de onderzochte polissen BA Beroepsleven gestipuleerd dat de 

reddingskosten enkel gedekt zijn “indien de verzekeringnemer de verzekeraar onmiddellijk op 

de hoogte brengt van alle reddingsmaatregelen die genomen werden”. Dergelijke voorwaarde 

wordt door de wetgever echter niet opgelegd. De verzekeraar kan m.i. dan ook niet de 

vergoeding van de reddingskosten laten afhangen van deze voorwaarde. Tot slot is de regeling 

van art. 106 Verzekeringswet 2014 steeds van toepassing, ook wanneer de verzekeraar niet 

voorziet in een beding inzake de reddingskosten in de polis. De verzekeraar hoeft niet 

uitdrukkelijk te bevestigen dat de reddingskosten gedekt zullen worden. Zo werd bijvoorbeeld 

in geen van de onderzochte BA autoverzekeringspolissen een beding inzake de vergoeding 

                                                           
2463 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 272; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 7.  
2464 Wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 48-49; D. VERHOEVEN, 

“Maatregelen ter beperking en voorkoming van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 464. 
2465 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 317; Zie F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, 

Comm. Verz. 2012, 13. 
2466 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 

2007), TBH 2007, 808. 
2467 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 14; D. 

VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 465. 
2468 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C.  
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van de reddingskosten teruggevonden.
2469

 Gelet op het bewerkstelligen van het preventiedoel 

is het nochtans belangrijk dat de verzekerde kennis heeft van deze vergoedingsplicht. Opdat 

de reddingskosten namelijk een bijkomende motivatie kunnen vormen voor het nemen van 

schadebeperkende en schadevoorkomende maatregelen, moet de verzekerde uiteraard op de 

hoogte zijn van deze beloning.
2470

 Wanneer deze beloning niet uitdrukkelijk wordt vermeld in 

de polis, kan het voor de verzekerde moeilijk worden om hiervan op de hoogte te zijn.  

 

578. In art. 106 Verzekeringswet 2014 wordt aangeven voor welke maatregelen de kosten 

worden vergoed. Er wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die door 

de verzekeraar werden gevraagd en de maatregelen die de verzekerde op eigen initiatief heeft 

genomen. Anderzijds wordt een onderscheid gemaakt tussen de schadebeperkende 

maatregelen en de schadevoorkomende maatregelen.  

De maatregelen die door de verzekeraar werden gevraagd om de gevolgen van het 

schadegeval te voorkomen of te beperken worden steeds vergoed indien zij met de zorg van 

een goed huisvader werden gemaakt
2471

. Het criterium van een goed huisvader houdt in dat de 

kosten op bedachtzame wijze moeten worden gemaakt en niet in wanverhouding mogen staan 

tot de te verwachten gevolgen.
2472

 De toetsing aan de algemene zorgvuldigheidsnorm moet 

hierbij in abstracto gebeuren.
2473

 Zo werd bijvoorbeeld de oproep van de hulpdiensten door 

de verzekerde of zijn vertegenwoordiger om de gevolgen van een brand te voorkomen of te 

beperken, wel beschouwd als een gedekte maatregel in het kader van artikel 106 

Verzekeringswet 2014 dat de verzekeraar verplicht om de kosten te vergoeden. In casu 

intervenieerde de brandweer en verwijderde zij de dakpannen van het gebouw om een hevig 

vuur onder controle te krijgen. Door deze handeling werden een aantal wagens op de 

openbare weg beschadigd. Het hof van beroep te Bergen oordeelde dat de herstelkosten van 

motorrijtuigen van derden die op de openbare weg geparkeerd zijn, ten laste van de 

brandverzekeraar zijn, wanneer de schade aan die voertuigen het gevolg is van een 

                                                           
2469 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C, 2.  
2470 Zie Deel II, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
2471 Volgens P. COLLE is de vereiste van een goede huisvader enkel van toepassing op maatregelen die op eigen initiatief 

van de verzekerde genomen worden; Zie: P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 81. Contra:  M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2016, 274; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 436; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 17.  
2472 P.COLLE en P. VANLERBERGHE, “Het verzekeringsrechtelijke kader van de millenium-problematiek”, De Verz. 

1999, 44. 
2473 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreff ende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 81. 
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noodzakelijke interventie van de hulpdiensten die ter plaatse zijn geroepen door de verzekerde 

of zijn vertegenwoordiger.
2474

 

De kosten van de maatregelen die door de verzekeraar werden gevraagd om de schade 

te voorkomen worden niet vergoed. Dit heeft als gevolg dat de kosten die gepaard gaan met 

de tegemoetkoming aan de preventieverplichtingen die in de polis werden bedongen, niet als 

reddingskosten worden beschouwd in de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014.
2475

 De 

kosten die gepaard gaan met preventiemaatregelen komen ten laste van de verzekerde.
2476

  

Wat de kosten op eigen initiatief van de verzekerde betreft, worden verschillende 

voorwaarden vooropgesteld naargelang het gaat om schadebeperkende dan wel 

schadevoorkomende maatregelen. Zo zullen de kosten van schadebeperkende maatregelen 

vergoed worden op voorwaarde dat het dringende
2477

 en redelijke maatregelen betreffen die 

met de zorg van een goed huisvader werden gemaakt. De kosten die voortvloeien uit 

maatregelen om een schadegeval te voorkomen worden gedekt wanneer er een nakend 

gevaar
2478

 aanwezig was en het dringende en redelijke maatregelen betreffen die met de zorg 

van een goed huisvader werden gesteld. De ratio legis ligt in het feit dat de verzekeraar mee 

geniet van de dringende maatregelen die de verzeker heeft getroffen.
2479

 Volgens de rechtsleer 

houdt de redelijkheidseis in dat de maatregel in verhouding moet staan tot de doelstelling en 

tot de schade die zou kunnen voortvloeien.
2480

 M. Fontaine wijst op de bedachtzame wijze 

waarmee de kosten moeten worden gemaakt. Zij moeten gemaakt worden met de middelen 

die en voorzichtig persoon in dergelijke omstandigheden zou inzetten, zonder ertoe gehouden 

te zijn uitzonderlijke middelen aan te wenden.
2481

 Het redelijkheidscriterium heeft echter 

louter betrekking op de maatregelen en niet op de kosten die met de maatregelen gepaard 

gaan.
2482

 

                                                           
2474 Bergen 11 maart 2009, For.ass. 2009, 174, noot B. VOGLET. 
2475 Memorie van toelichting, H. COUSY en S. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de gewijzigde wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer 

Rechtswetenschappen België, 1994, 206.  
2476 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 321. 
2477 Voor de invulling van de voorwaarde ‘dringend’: zie §3, C,1 onder deze Onderafdeling.  
2478 Voor de invulling van de voorwaarde ‘nakend gevaar’: zie zie §3, C, 2 onder deze Onderafdeling. 
2479 Memorie van toelichting, H. COUSY en S. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de gewijzigde wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer 

Rechtswetenschappen België, 1994, 206.  
2480 B. DUBUISSON, “Les assurances des atteintes à l’environnement: réalités et perspectives d’avenir”, De Verz. 1996, 400; 

G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 2007)”, 

TBH 2007, 808; T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 26. 
2481 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 271. 
2482 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 201221.  
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Het feit dat deze kosten ook bij het ontbreken van het gewenste resultaat worden 

kosten gedekt, speelt in het voordeel van de verzekerde.
2483

 De passende aard van de 

maatregelen moet beoordeeld worden op het ogenblik dat ze gemaakt worden.
2484

 Het feit dat 

achteraf blijkt dat de schade ook zou zijn uitgebleven wanneer de maatregelen niet waren 

genomen doet niet ter zake.
2485

 

In beginsel komen deze reddingskosten ten laste van de verzekeraar boven de 

verzekerde som. Ook dit beschermt de verzekerde. Art. 106, tweede lid Verzekeringswet 2014 

omvat echter een uitzonderingsregime voor de aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan 

die die bedoeld in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
2486

  

 

§ 3. Knelpunten 

 

579. De dekking van de reddingskosten is een belonend preventie-instrument gericht op het 

naleven van de schadebeperkingsplicht door de verzekerde en bijkomend vormt het een 

aanmoediging voor de verzekerde om ook schadevoorkomingsmaatregelen te nemen. Om de 

doeltreffendheid van dit preventie-instrument na te gaan, is het van belang om na te gaan 

welke elementen van de wettelijke regeling het beschermingsdoel kunnen ondermijnen. Hoe 

meer de dekking van de reddingskosten namelijk beperkt wordt door de wetgever of kan 

worden door de verzekeraar, hoe minder sterk de preventieve werking kan zijn. Hieronder 

wordt ingegaan op de verschillende mogelijke knelpunten van de wettelijke regeling. 

 

A. Regeling inzake reddingskosten stemt niet volledig overeen met regeling inzake de 

schadebeperkingsplicht 

 

580. Opdat de vergoeding van de reddingskosten een stimulans kan vormen voor iedere 

verzekerde om zijn schadebeperkingsplicht uit art. 75 Verzekeringswet 2014 na te leven, 

                                                           
2483 P. COLLE, “Het verzekeringsrechtelijk kader van de millenium-problematiek”, De Verz. 1999, 43.  
2484 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 28; P. COLLE en 

P. VANLERBERGHE, “Het verzekeringsrechtelijke kader van de millenium-problematiek”, De Verz. 1999, 44; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 274. 
2485 K. BERNAUW, “Dioxine en verzekering” in Gandaius Actueel V, Antwerpen, Kluwer, 2000, 211; J. BEGEREM, 

“Commentaires sur l’évolution de la loi du 25 juin 1992”, RGAR 1996, nr. 12.614; T. MAES en H. KEULERS, “De 

(r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst”, T.Verz. 2014, 26; J. 

RUTSAERT, “Le débat sur l’article 17 de la loi du 11 juillet 1874: l’obligation pour l’assuré de prévenir le dommage”, 

T.Verz. 1984, 49. 
2486 Hierover verder meer. 



530 

 

moeten alle verplichte schadebeperkingsmaatregelen vergoed worden. Dit blijkt echter niet 

het geval te zijn.  

 In de eerste plaats moet de verzekerde alle redelijke maatregelen nemen om de 

gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. De verzekeraar zal echter enkel 

instaan voor de kosten die voortvloeien uit deze maatregelen voor zover deze dringend waren 

en met de zorg van een goed huisvader werden gemaakt. Het feit dat enkel de kosten voor 

dringende maatregelen zullen vergoed worden, heeft tot gevolg dat de verzekerde verplicht is 

om meer maatregelen te nemen dan er vergoed zullen worden door de verzekeraar.
2487

 Dit 

heeft tot gevolg dat de stimulans van art. 106 Verzekeringswet om de verplichting van art. 75 

Verzekeringswet 2014 te voldoen, geen volledige uitwerking kan hebben. Om beide 

bepalingen beter op elkaar af te stemmen zou het beter zijn om de voorwaarde van ‘dringende 

maatregelen’ niet op te leggen voor de dekking door de verzekeraar van 

schadebeperkingsmaatregelen.  

 Ten tweede blijkt het toepassingsgebied van art. 106 Verzekeringswet 2014 beperkter 

te zijn dan dat van art. 75 Verzekeringswet 2014.
2488

 Art. 106 Verzekeringswet 2014 is van 

toepassing op alle schadeverzekeringen. Art. 5, 15° definieert de schadeverzekering als een 

“verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat 

schade veroorzaakt aan iemands vermogen”. De regeling over de reddingskosten geldt zowel 

voor de zaak-, aansprakelijkheids– als rechtsbijstandsverzekeraar.
2489

 Het toepassingsgebied 

van dit artikel is enger dan het toepassingsgebied van art. 75 Verzekeringswet 2014 dat van 

toepassing is op alle verzekeringen tot vergoeding van schade.
2490

 Aangezien dit verschillend 

toepassingsgebied niet relevant is voor aansprakelijkheidsverzekeringen, wordt hier niet 

verder op ingegaan.  

De vergoedingsplicht van de verzekeraar is anderzijds dan ook weer ruimer dan de 

verplichtingen van de verzekerde bepaald in art. 75 Verzekeringswet 2014. Zo zullen onder 

bepaalde voorwaarden, de schadevoorkomingsmaatregelen die op eigen initiatief van de 

verzekerde werden genomen vergoed worden, hoewel de verzekerde niet de verplichting heeft 

                                                           
2487 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 17.  
2488 D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 464-465. 
2489 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 317. 
2490 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 275; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de 

(professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in Vlaams pleitgenootschap, Verzekering en gerechtelijke procedures, 

Kalmthout, Biblio, 1996, 62; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 

201255; D. WUYTS, “Artikel 20 WLVO” in G. JOCQUÉ en B. WEYTS (ed.), Wet en duiding. Economisch recht. Deel III 

Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 50; Y. THIERY, “Artikel 52 WLVO” in G. JOCQUÉ en B. WEYTS (eds.), Wet 

en duiding. Economisch recht. Deel III Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 78-80.  
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om deze te nemen.
2491

 Gezien de verzekeraar eveneens geniet van 

schadevoorkomingsmaatregelen, acht de wetgever het billijk dat de verzekeraar hiervan de 

kosten draagt voor zover aan de voorwaarden van art. 106 is voldaan.
2492

 

 

B. Invulling ‘maatregelen gevraagd door de verzekeraar’? 

 

581. De kosten van schadevoorkomingsmaatregelen worden enkel gedekt wanneer deze 

door de verzekerde op eigen initiatief werden genomen onder de wettelijke voorwaarden. De 

schadevoorkomingsmaatregelen die door de verzekeraar worden gevraagd hoeven niet gedekt 

te worden op grond van art. 106 Verzekeringswet 2014.
2493

 Deze situatie zou zich niet zo vaak 

voordoen.
2494

  

Gezien de gevolgen die eraan gehecht worden is het opvallend dat de wetgever niet 

verduidelijkt wanneer maatregelen worden geacht gevraagd te zijn door de verzekeraar. Het 

spreekt voor zich dat preventieverplichtingen die door de verzekeraar in de verzekeringspolis 

worden opgelegd aan de verzekerde, maatregelen vereisen die door de verzekeraar zijn 

gevraagd. Onduidelijker is echter of maatregelen worden geacht gevraagd te zijn door de 

verzekeraar wanneer de verzekerde aan de verzekeraar toestemming of raad heeft gevraagd. 

Hierbij valt de denken aan een situatie waar een schadegeval dreigt voor te vallen, maar de de 

schadevoorkomende maatregelen niet zo dringend zijn dat geen contact meer kan opgenomen 

worden met de verzekeraar voor het schadegeval zich voordoet. Denk bijvoorbeeld aan een 

versleten dakgoot, die dreigt naar beneden te vallen, maar waarbij het gevaar niet zo accuut is 

dat de verzekeraar niet meer kan gecontacteerd worden. Een ander voorbeeld vormt het rijden 

met een wagen waarvan de banden erg versleten zijn. Indien de 

schadevoorkomingsmaatregelen na toestemming van de verzekeraar of op advies van de 

verzekeringsmakelaar geacht worden te zijn gevraagd door de verzekeraar, zullen deze niet 

                                                           
2491 D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 465. 
2492 Memorie van toelichting, H. COUSY en S. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juni 1992 en van de gewijzigde wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer 

Rechtswetenschappen België, 1994, 206.  
2493 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 

2007), TBH 2007, 806, voetnoot 16; T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 24. Contra: H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, 

“Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 

1997, 674. 
2494 Y. THIERY, “Artikel 52 WLVO” in G. JOCQUÉ en B. WEYTS (eds.), Wet en duiding. Economisch recht. Deel III 

Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 80. 
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meer door hem gedragen. Wanneer ze evenwel spontaan genomen worden en ze aan de 

wettelijke voorwaarden voldoen, moet de verzekeraar wel instaan voor de kosten.  

In dit opzicht is het opvallend dat bepaalde verzekeringscontracten ‘dringende 

maatregelen’ definiëren als ‘maatregelen die de verzekerde neemt zonder dat hij de 

verzekeraar kon verwittigen of zijn voorgaand akkoord kon verkrijgen’.
2495

 De maatregelen 

die dan werden genomen zonder de verzekeraar te verwittigen of zijn toestemming te vragen, 

terwijl dit toch nog mogelijk was, zullen dan ten laste van de verzekerde blijven. Indien het 

vragen van toestemming er inderdaad toe leidt dat de maatregel wordt geacht door de 

verzekeraar te zijn gevraagd, zullen de kosten van de schadevoorkomende maatregelen ook 

bij de verzekerde blijven liggen. Op deze manier wordt vermeden dat de verzekerde ervoor 

zou kiezen de verzekeraar toch niet te verwittigen, hoewel hij hier toch nog tijd voor heeft. 

Het resultaat in verband met de vergoeding van de kosten blijft immers hetzelfde.  

 

C. Te restrictieve interpretatie van begrippen “dringend” en “nakend” kan bescherming 

ondermijnen  

 

582. Hoe strikter de interpretatie van deze termen, hoe beperkter de gevallen waarin de 

verzekeraar zal moeten instaan voor kosten van schadebeperkende en schadevoorkomende 

maatregelen, en hoe beperkter dus ook de preventieve werking en hoe kleiner de bescherming 

voor de verzekerde. Er moet echter op gewezen worden dat de rechter niet gebonden is aan 

deze omschrijvingen.
2496

 Wanneer de contractuele invulling van deze begrippen niet 

overeenstemt met de ratio legis van art. 106 Verzekeringswet 2014 dat van dwingend recht is, 

kan de rechter hiervan afwijken. Nochtans dient in het achterhoofd gehouden te worden dat 

deze beloning enkel een preventief effect kan sorteren wanneer de verzekerde kennis heeft 

van deze beloning.
2497

 In de enquête werd evenwel vastgesteld dat slechts 33,4% van de 

respondenten correct antwoordt op de vraag of de verzekeraar dient in te staan voor de kosten 

van dringende en redelijke schadebeperkende maatregelen genomen door de verzekerde.
2498

 

De kennis van dit beloningsinstrument lijkt dus, alvast wat de BA autoverzekering betreft, 

door een meerderheid niet gekend te zijn. Dit ondermijnt van bij aanvang reeds het 

preventieve effect van deze bepaling.  

                                                           
2495 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C.  
2496 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten?” (noot onder Cass. 27 april 

2007), TBH 2007, afl . 8, 808. 
2497 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
2498 Zie Deel III, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3, §2, J.  
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1. Dringende maatregelen  

 

583. De verzekeraar zal enkel instaan voor de dringende maatregelen die de verzekerde op 

eigen initiatief heeft genomen om het schadegeval te voorkomen of de gevolgen van het 

schadegeval de beperken en te voorkomen. Volgens P. Colle is deze voorwaarde van 

dringendheid niet van toepassing op schadebeperkingsmaatregelen.
2499

 Hoewel deze 

zienswijze niet overeenstemt met de bewoordingen van art. 106 Verzekeringswet 2014
2500

, 

zou dergelijke interpretatie er wel voor zorgen dat art. 75 en art. 106 Verzekeringswet 2014 

beter op elkaar worden afgestemd.  

 

584. Het is aan de feitenrechter om uit te maken of een bepaalde maatregel al dan niet 

dringend was. In de gepubliceerde rechtspraak zijn aan aantal uitspraken te vinden waarin 

kosten voor bepaalde maatregelen die de verzekerde op eigen initiatief heeft genomen worden 

aanvaard als reddingskosten. Zulke maatregelen werden dus door de feitenrechter als 

dringend beschouwd. Zo besliste het hof van beroep te Antwerpen dat de kosten voor 

demontage en tegengewicht van een omgevallen kraan reddingskosten zijn, nu zonder deze 

dringende maatregelen de schade zou blijven aanhouden als gevolg van de onmogelijkheid 

om verder te werken.
2501

 In een arrest van het hof van beroep te Luik werd beslist dat 

stabilisatiewerken aan een gebouw die niet door de maatschappij werden gevraagd redelijke 

maatregelen vormden die werden genomen door de verzekerde-ondernemer om een 

gewaarborgde schade te voorkomen of de gevolgen ervan te verzachten. Bijkomend werd 

beslist dat deze maatregelen dringend en noodzakelijk waren om een gewaarborgde schade te 

voorkomen aangezien indien men deze maatregelen niet had genomen, er zich op zeer korte 

termijn en zeker een gewaarborgde schade zou voordoen.
2502

 Bovendien had in casu een 

deskundige duidelijk gemaakt welke maatregelen dringend waren. Ook de oproep van de 

hulpdiensten door de verzekerde of zijn vertegenwoordiger om de gevolgen van een begonnen 

brand te voorkomen of te beperken, is een gedekte (en dus dringende maatregel), die de 

                                                           
2499 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 81.  
2500 Zie ook in deze zin: M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 273; L. SCHUERMANS en C. VAN 

SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 436. 
2501 Antwerpen 17 september 2012, TBH 2013, 546. 
2502 Luik 29 maart 2010, Jurim Pratique 2010, 181.  
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verzekeraar verplicht om de betrokken kosten te vergoeden.
2503

 Indien de dakpannen van het 

brandend huis door deze hulpdiensten naar beneden gegooid worden om een brand te blussen 

en hierdoor schade veroorzaakt wordt aan geparkeerde wagens, is deze schade ook een kost 

van een dringende maatregel om de gevolgen van het schadegeval te beperken. De rechtbank 

van eerste aanleg te Turnhout veroordeelde tot slot een WAM-verzekeraar tot terugbetaling 

van de kosten tot opruiming van de rijbaan en de afvalverwerkingskosten die een gekantelde 

vrachtwagen met zich meebracht.
2504

 Er kan nochtans moeilijk verdedigd worden dat de 

kosten van de afvalverwerking dringend zijn.
2505

  

 

585. In de rechtsleer kan zowel een ruime als een enge invulling van het begrip ‘dringend’ 

teruggevonden worden. Volgens de voorstanders van de ruime invulling zijn maatregelen 

dringend wanneer men ze zonder uitstel moet nemen, op gevaar af dat de schade aan derden 

zou voorvallen.
2506

 Volgens F. Laterveer houdt een maatregel niet op dringend te zijn wanneer 

zou blijken dat de verzekeraar en de verzekerde gewacht hebben om hem te nemen en blijft 

mogelijk dringend zolang het publiek onwetend is over het gevaar dat van een product 

uitgaat.
2507

 De ruime invulling zou nauwer aansluiten bij de ratio legis, namelijk de passiviteit 

van de verzekerde ontmoedigen, door de terugbetaling van de reddingskosten verplicht te 

stellen.
2508

 Hoe ruimer de dekking van de reddingskosten, hoe sterker de potentiële 

preventieve werking.
2509

 Hieruit volgt volgens deze auteur dat de waarschuwingskosten 

aangaande gevaarlijke producten, reddingskosten zijn in de zin van art. 106 Verzekeringswet 

2014. Het feit dat de waarschuwingen ook door de verzekeraar konden gebeuren ontneemt 

niet het dringend karakter van de maatregel, aangezien het product op elk ogenblik schade kan 

veroorzaken zolang het publiek onwetend is.
2510

 T. Maes en H. Keulers stellen omtrent de 

recall-kosten voor om het dringend karakter te beoordelen rekening houdend met de op dat 

                                                           
2503 Bergen 11 maart 2009, For.ass. 2009, afl. 97, 174, noot B. VOGLET. 
2504 Rb. Turnhout 7 april 2008, VAV 2009, 157. 
2505 D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van schade” in T. VANSWEEVELT en B.WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 470.  
2506 T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 25; F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 21; C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten 

in Nederlands perspectief” in C. VAN SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber 

Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 317; P.H. DELVAUX, “Les assurances de responsabilité. 

Questions spéciales” in M. FONTAINE, J.M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 

Brussel, Bruylant, 1993, 218; Zie F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. 

Verz. 2012, 21; D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van de schade” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 469. 
2507 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 23.  
2508 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 21.  
2509 Er moet aan herinnerd worden dat dit preventiedoel niet kan bereikt worden wanneer de verzekerde niet weet dat de 

reddingskosten gedekt worden door de verzekeraar.  
2510 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 21.  
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ogenblik gekende feiten. Zo zullen volgens deze auteurs enkel de waarschuwingskosten als 

reddingskosten kunnen gekwalificeerd worden indien deze maatregelen voldoende waren om 

het risico op een schadegeval of de gevolgen van het schadegeval te kunnen voorkomen. 

Wanneer er verdere maatregelen nodig zijn om het onmiddellijke gevaar te neutraliseren, is 

het niet uitgesloten dat verdere maatregelen, zoals bijvoorbeeld ophaling, transpost of 

verwijdering van producten ook als reddingskosten zullen gekwalificeerd worden.
2511

 

 Er is echter ook een meer strikte invulling terug te vinden in de rechtsleer. Deze 

auteurs stellen dat er enkel sprake kan zijn van dringende maatregelen wanneer de verzekerde 

in de onmogelijkheid verkeert de verzekeringsmaatschappij te verwittigen of haar voorgaand 

akkoord te verkrijgen zonder haar belangen in gevaar te brengen.
2512

 Hiervoor wordt 

verwezen naar de idee van de zaakwaarneming. Enkel wanneer de verzekeraar zich niet in de 

mogelijkheid bevindt om zelf zijn belangen te behartigen, kan de verzekerde dit doen.
2513

 Uit 

de polisanalyse is gebleken dat wanneer verzekeraars de term “dringende maatregelen” 

omschrijven in de polis, ze kiezen voor deze invulling.
2514

 Door de enge invulling van deze 

voorwaarde, lijken deze verzekeraars zelf niet te gevolgen in preventie via deze weg. 

Wanneer maatregelen met instemming of op advies van de verzekeraar na verwittiging door 

de verzekerde, beschouwd worden als ‘maatregelen gevraagd door de verzekeraar’, dient deze 

invulling van het begrip ‘dringende maatregelen’ de voorkeur. Op die manier wordt namelijk 

vermeden dat de verzekerde de verzekeraar niet zou verwittigen omdat hij weet dat de kosten 

van schadevoorkomingsmaatregelen dan niet meer worden gedekt door de verzekeraar.
2515

  

 

586. De vraag rijst of de reddingskosten gedekt moeten worden door de verzekeraar 

wanneer de verzekerde een bepaalde situatie lang heeft laten aanslepen waarna de 

maatregelen uiteindelijk dringend zijn geworden. Zo kan de verzekerde bijvoorbeeld nalaten 

om gebouwen of motorrijtuigen, waarvan hij eigenaar is, degelijk te onderhouden. Te denken 

valt aan het niet tijdig vervangen van versleten banden van een wagen. Het is strijdig met het 

                                                           
2511 T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 25. 
2512 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 84-85; J.L. FAGNART, “L’entendue de la garantie” in La loi du 25 juin 1992 sur 

le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed.Jeun.Barr.Brux., 1995, 47; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de 

(professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 62; 

G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 2007), 

TBH 2007, 808; J. ROGGE, “L’assurance des risques d’exploitation” in Les assurances de l’entreprise, Brussel, Bruylant, 

1993, 183; S. VAN CAMP, “Productveiligheid en product recall”, TBH 2010, 486; D. DE MAESENEIRE, “L’assurance de 

la responsabilité civile de l’entreprise” in Guide juridique de l’entreprise, Diegem, Kluwer, ed. 2, livre 126, 25. 
2513 H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in VLAAMS 

PLEITGENOOTSCHAP, Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 62. 
2514 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C.  
2515 Zie §3, B onder deze Onderafdeling.  
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rechtvaardigheidsgevoel om de verzekeraar in zulke gevallen te laten opdraaien voor de 

reddingskosten en zo de verzekerde te belonen voor zijn nalatigheid.  

Toch vormt de huidige wettelijke regeling m.i. geen struikelblok voor de verzekerde 

om de kosten van dergelijke maatregelen vergoed te zien. Zolang het dringende en redelijke 

maatregelen betreft die op eigen initiatief met de zorg van een goede huisvader werden 

gemaakt om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, zal de verzekeraar de kosten 

moeten dekken. Het feit dat de maatregelen dringend zijn of het gevaar nakend is geworden 

door het stilzitten van de verzekerde doet hier geen afbreuk aan. Op zulke wijze wordt de 

verzekeringsovereenkomst evenwel eerder een onderhoudscontract waarbij de verzekeraar 

instaat voor het correct onderhouden van verzekerde goederen.  

In één van de onderzochte polissen BA Architect tracht de verzekeraar deze situatie te 

verhelpen door te bedingen dat “de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de 

verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te nemen die vroeger al hadden 

moesten zijn genomen, ten laste blijven van de verzekerde”.
2516

 Ook in een polis BA Uitbating 

wordt bedongen dat de reddingskosten niet ten laste worden genomen “wanneer de vereiste 

spoed en het nakend gevaar te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde nagelaten heeft om 

tijdig de normale voorzorgsmaatregelen te nemen”.
2517

 Ondanks de achterliggende idee van 

zulk beding m.i. dient goedgekeurd te worden, kan getwijfeld worden aan de geldigheid. De 

verzekeraar legt op deze manier een algemene schadevoorkomingplicht op aan de verzekerde, 

hetgeen indruist tegen de dwingende regeling van art. 65 en 75 Verzekeringswet 2014.
2518

 

Anderzijds geniet de verzekeraar wel de voordelen van de nakoming van zulke 

schadevoorkomingsmaatregelen. Wanneer ze namelijk niet genomen worden, kan er zich een 

schadegeval voordoen dat door de verzekeraar gedekt zal moeten worden. De verzekeraar die 

dus niet wil opdraaien voor de kosten van de maatregelen om nakend schadegeval te 

voorkomen kan in de polis concrete preventieverplichtingen opleggen aan de verzekerde. De 

kosten voor het nemen van deze concrete preventiemaatregelen liggen sowieso bij de 

verzekerde. De verzekeraar dient namelijk niet de kosten te dragen van schadevoorkomende 

maatregelen door hem gevraagd. Indien de verzekerde deze maatregelen niet naleeft en er 

ontstaat een schadegeval, zal de verzekeraar het verval van recht kunnen inroepen. Om terug 

te komen op het voorbeeld van het rijden met versleten banden, kan gewezen worden op de 

verplichting die in de modelovereenkomst aan de verzekeringnemer wordt opgelegd om te 

                                                           
2516 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C, 4. 
2517 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C, 3. 
2518 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 3, §2, A.  
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beschikken over een geldig keuringsbewijs.
2519

 Deze contractuele verplichting vermijdt dat de 

verzekeringnemer zijn wagen niet zou onderhouden en dat de verzekeraar zou moeten 

opdraaien voor de kosten van dit onderhoud.  

 

2. Nakend gevaar  

 

587. Volgens de memorie van toelichting bij de Wet Landverzekeringsovereenkomst 

behoort het niet aan de verzekeraar om de kosten te dragen die “over het algemeen ten laste 

komen van de verzekerde met het oog op de preventie van schadegevallen, maar enkel die 

kosten die gemaakt zijn om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen”.
2520

 G. JOCQUÉ 

lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat de voorwaarde van een “nakend gevaar” geldt 

voor alle maatregelen die op initiatief van de verzekerde werden genomen.
2521

 Deze 

voorwaarde geldt m.i. echter enkel voor de maatregelen om een toekomstig schadegeval te 

voorkomen.
2522

 Dit volgt uit de bewoordingen van art. 106 Verzekeringswet 2014. Deze 

voorwaarde moet naar concrete omstandigheden en soeverein door de rechter beoordeeld 

worden.
2523

  

588. Hoe strikter dit begrip wordt ingevuld, hoe meer de dekking van de reddingskosten 

van schadevoorkomende maatregelen wordt beperkt en hoe minder groot deze stimulans kan 

zijn voor het nemen van schadevoorkomende maatregelen. In de rechtsleer zijn er meerdere 

invullingen van deze voorwaarde terug te vinden.  

Volgens een eerste opvatting kan er enkel sprake zijn van een nakend gevaar wanneer 

de maatregelen gericht zijn op een toekomstig maar zeker schadegeval en wanneer zonder die 

maatregelen het schadegeval zich zeker/ ongetwijfeld zou hebben voorgedaan.
2524

 Deze 

                                                           
2519 Zie art. 25, 3°, c) Modelovereenkomst.  
2520 H. COUSY en S. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van 

de wet van 25 juni 1992 en van de gewijzigde wet van 16 maart 1994, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, 

128.  
2521 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 

2007), TBH 2007, 808. 
2522 Zie ook L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUWBROECK, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 435; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 273; D. VERHOEVEN, 

“Maatregelen ter beperking en voorkoming van schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 471.  
2523 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 323. 
2524 Cass. 22 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 608; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) 

aansprakelijkheidsverzekering” in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP, Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, 

Biblio, 1996, 62; J. BEGEREM, “Commentaires sur l’évolution de la loi du 25 juin 1992”, RGAR 1996, nr. 12.614; B. 

DUBUISSON, “Les assurances des atteintes à l’environnement: réalités et perspectives d’avenir” De Verz. 1996, 399; H. 

CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, 674; P. COLLE en P. VANLERBERGHE, “Het verzekeringsrechtelijke 
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invulling lijkt in strijd te zijn met de ratio van de reddingskosten, namelijk het beletten dat de 

verzekerde bij dreigend gevaar zou stilzitten.
2525

 De wetgeving beoogt de verzekerde te 

stimuleren tot het ondernemen van een actie en te vermijden dat de schade uiteindelijk 

omvangrijker uitvalt dan wanneer de verzekerde zou zijn opgetreden en reddingsmaatregelen 

zou hebben getroffen op het ogenblik dat het gevaar dreigend was.
2526

 Opdat dit preventiedoel 

evenwel bereikt kan worden, is vereist dat de verzekerde van deze regeling op dit 

beloningsmechanisme op de hoogte is. De verzekerde kan niet gestimuleerd worden om 

schadevoorkomende maatregelen te nemen doordat deze bekostigd worden door de 

verzekeraar, wanneer hij niet weet dat de verzekeraar deze zal bekostigen.
2527

 Uit de 

polisanalyse is gebleken dat deze invulling regelmatig wordt toegepast door 

aansprakelijkheidsverzekeraars.
2528

 Door de enge invulling van deze voorwaarde, lijken deze 

verzekeraars opnieuw zelf niet te gevolgen in preventie via deze weg. In één van deze 

polissen wordt bovendien gestipuleerd dat de verzekerde de kosten zelf draagt indien het 

nakend gevaar afnemend is.
2529

 Degelijk beding is m.i. echter contradictorisch met de 

invulling van het begrip ‘nakend gevaar’ als de zekerheid dat een gedekt schadegeval zich op 

korte termijn zou voordoen wanneer de maatregelen niet genomen zouden worden. Ofwel zal 

er zich zeker een schadegeval voordoen indien de reddingsmaatregelen niet worden genomen 

ofwel niet.  

Een tweede opvatting is minder streng en duidt op het minimale tijdsverloop tussen de 

maatregelen en het schadegeval en zekere waarschijnlijkheid dat het schadegeval zich zal 

voordoen wanneer de maatregelen niet genomen zouden worden.
2530

 F. Laterveer gaat nog 

verder en meent dat de vraag naar de waarschijnlijkheid of de zekerheid dat het schadegeval 

                                                                                                                                                                                     
kader van de millennium-problematiek”, De Verz. 1999, 43; T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de 

reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 26. Volgens deze auteurs 

volstaat het dat de maatregelen werden genomen ter voorkoming van wat een goed huisvader redelijkerwijze als imminente 

schade kon ervaren. 
2525 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 323; F. LATERVEER, “Art. 52” in Comm.Verz. 2012, 27. 
2526 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 24-25; F. 

MARCHAL, “Application de l’article 17 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances: frais axposés pour prévenir et atténuer 

le dommage”, De Verz. 1983, 315.  
2527 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  
2528 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C.  
2529 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C.  
2530 G. VERMINNEN, “Obligations de prévention et de sauvetage et prise en charge des frais par l’assurance (article 17 de la 

loi du 11 juin 1874)”, RGAR 1977, nr. 9.743; F. MARCHAL, “Application de l’article 17 de la loi du 11 juin 1874 sur les 

assurances: frais axposés pour prévenir et atténuer le dommage”, De Verz. 1983, 314; S. VAN CAMP, “Productveiligheid en 

product recall”, TBH 2010, 486; F. MARCHAL, “Application de l’article 17 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances: frais 

exposés pour prévenir et attenuer le dommage”, T.Verz. 1983, 314; B. WEYTS en G. HEIRMAN, “De verzekering BA 

Uitbating  en BA Na levering  van de onderneming: nood aan maatwerk” in I. CLAEYS en R. STEENNOT (eds.), XLste 

postuniversitaire cyclus Willy Delva. Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, Mechelen, Kluwer, 2015, 645; D. 

VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 472.  
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zich bij ontstentenis van de maatregelen zou voordoen, niet aan de orde is.
 2531

 Hiervoor wordt 

verwezen naar het Nederlandse Novilonarrest, waar de vraag aan de orde was, of de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van een firma die asbesthoudende vloerbekleding 

commercialiseerde, instond voor de kosten van de waarschuwingen van en het onderzoek 

door deze firma naar methodes voor het deugdelijk verwijderen van deze vloerbekleding. De 

Hoge Raad oordeelde dat er sprake van een zodanige kans op het ontstaan van de door de 

polis gedekte schade, dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van die schade aan de 

zijde van de firma geboden waren.
2532

 Het dient echter opgemerkt te worden dat de Hoge 

Raad hierbij toch duidt op enige waarschijnlijkheid. In casu bestond het gevaar dat 

consumenten de vloerbekleding onoordeelkundig zouden verwijderen en zo asbest zouden 

binnenkrijgen.
2533

 Verder wordt door deze auteur de nadruk gelegd op het feit dat de wetgever 

wijst op een nakend gevaar en niet op een nakend schadegeval. Ook M. Fontaine wijst op de 

term dreigend gevaar.
2534

 Het gebruik van deze bewoordingen steunen m.i. de ruimere 

invulling. De beoordeling komt in ieder geval toe aan het soevereine oordeel van de 

feitenrechter, in functie van de concrete omstandigheden.
2535

 

 

589. De voorwaarde inzake “nakend gevaar’ kan bepalend zijn voor de vraag of 

maatregelen ter voorkoming van serieschade, waarbij verschillende schadegevallen die 

meerdere slachtoffers raken, resulteren in onderscheiden schadeverwekkende feiten, maar hun 

oorsprong vinden in éénzelfde oorzaak, al dan niet vergoed zullen worden door de 

verzekeraar. Bij dergelijke schadegevallen is het mogelijk dat de maatregelen ter voorkoming 

van het eerste schadegeval in de reeks beschouwd worden als reddingskosten ten laste van de 

verzekeraar, maar de maatregelen ter voorkoming van de volgende schadegevallen in de reeks 

louter als preventieve kosten ten laste van de verzekerde beschouwd worden, omdat het 

schadegeval op dat (later) ogenblik niet meer “nakend of onmiddellijk dreigend” is.
2536

 

 

3. Invulling begrip ‘schadegeval’ 

 

                                                           
2531 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 26.  
2532 HR 2 mei 1997, NJ 1998, 1528.  
2533 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 27.  
2534 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 273. 
2535 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 323; B. WEYTS en G. HEIRMAN, “De verzekering BA Uitbating  en BA Na levering  van de 

onderneming: nood aan maatwerk” in I. CLAEYS en R. STEENNOT (eds.), XLste postuniversitaire cyclus Willy Delva. 

Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, Mechelen, Kluwer, 2015, 645. 
2536 K. BERNAUW, “Dioxine en verzekering” in Gandaius Actueel V, Antwerpen, Kluwer, 2000, 211. 
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590. Net zoals bij de schadebeperkingsplicht bestaat er voor de toepassing van de regeling 

inzake reddingskosten twijfel over de invulling van het begrip ‘schadegeval’.
2537

 Inzake de 

toepassing van art. 106 Verzekeringswet 2014 is het bepalen van het ogenblik van het 

schadegeval cruciaal voor het bepalen van de vergoedbaarheid van de kosten. Kosten van 

maatregelen om het schadegeval te voorkomen, gevraagd door de verzekeraar worden 

namelijk niet gedekt. Indien de maatregelen genomen werden op initiatief van de verzekerde 

is het bepalen van het ogenblik van het schadegeval van belang voor de toepassing van de 

voorwaarde inzake ‘nakend gevaar’. Enkel wanneer het schadegeval nog niet heeft 

plaatsgevonden, zal deze voorwaarde namelijk van toepassing zijn.  

 M.i. dient voor de toepassing van art. 106 Verzekeringswet 2014 het begrip 

‘schadegeval’ ingevuld te worden als de ‘schadeverwekkende gebeurtenis’.
2538

 Dergelijke 

invulling komt overeen met de invulling die m.i. aan het begrip ‘schadegeval’ in de zin van 

art. 75 Verzekeringswet 2014 moet gegeven worden.
2539

 Om ervoor te zorgen dat de 

verzekerde gestimuleerd wordt om zijn verplichting van art. 75 Verzekeringswet 2014 na te 

leven door het beloningsmechanisme van art. 106 Verzekeringswet 2014, moeten de kosten 

van deze maatregelen gedekt worden door de verzekeraar. Wanneer aan het begrip 

‘schadegeval’ in de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014 een andere invulling gegeven zou 

worden dan aan dit begrip in de zin van art. 75 Verzekeringswet 2014, zal dit niet steeds het 

geval zijn.  

 

4. Onduidelijkheid over welk kosten onder reddingskosten vallen 

 

591. Een bijkomend knelpunt betreft het feit dat er nog steeds onduidelijkheid heerst over 

de vraag welke kosten nu precies vergoed dienen te worden door de verzekeraar op grond van 

art. 106 Verzekeringswet 2014. Indien de verzekeraar de vergoeding van bepaalde kosten kan 

weigeren, zal de verzekerde uiteindelijk toch nog nadeel ondervinden van het nemen van 

schadebeperkings- en schadevoorkomingsmaatregelen hetgeen hem mogelijks kan 

weerhouden om acties te ondernemen.  

 

                                                           
2537 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 4, §3, B.  
2538 Zie ook in die zin: G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten?” (noot onder 

Cass. 27 april 2007), TBH 2007, 808; C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands 

perspectief” in C. VAN SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS en J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum 

Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 319; D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van 

schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 469.  
2539 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 1, Onderafdeling 4, §3, B.  
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592. In de eerste plaats is er nog geen duidelijkheid over de vraag of de verzekeraar op 

grond van art. 106 Verzekeringswet ook de lichamelijke en morele schade dekt.  

Wat de lichamelijke en morele schade aan de verzekerde zelf van een 

aansprakelijkheidsverzekering bij een reddingspoging ter voorkoming of beperking van door 

hem aan anderen veroorzaakte schade betreft, wordt op basis van een eerste restrictieve 

interpretatie van het begrip ‘kosten’ verdedigd dat deze niet vallen onder de 

reddingskosten.
2540

 De term “kosten” in art. 106 Verzekeringswet 2014 zou namelijk enkel 

wijzen op directe vermogensschade.
2541

 Verder valt lichamelijke schade van de verzekerde 

zelf bij aansprakelijkheidsverzekeringen sowieso buiten de verzekeringswaarborg, waardoor 

er geen sprake kan zijn van reddingskosten.
2542

 Enkel schade die aan een derde wordt 

veroorzaakt en waarvoor de verzekerde aansprakelijk is verklaard, wordt door de 

aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Noch art. 106 Verzekeringswet 2014, noch de regels 

van zaakwaarneming, noch de verrijking zonder oorzaak zouden een onbetwistbare juridische 

grondslag vormen voor een vordering van de verzekerde tegen zijn 

aansprakelijkheidsverzekeraar van zijn eigen lichamelijke schade.
2543

 Het feit dat de 

verzekerde bij het nemen van de maatregelen ook vaak een eigen belang behartigt en niet 

geheel vrijwillig handelt gelet op zijn wettelijke schadebeperkingsverplichting, vormen 

mogelijks een struikelblok om zich te beroepen op de zaakwaarneming. De wettelijke 

schadebeperkingsplicht vormt ook een bezwaar voor de toepassing van de 

vermogensverschuiving zonder oorzaak.  

Er is echter ook een strekking in de rechtsleer die een ruime interpretatie huldigt van 

het begrip ‘kosten’ in de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014. Door één van deze auteurs 

wordt het begrip ‘kosten’ ruim omschreven als “elke vorm van vermogensvermindering die 

ten gevolge van een voorkomings- of beperkingsmaatregel intreedt: onder meer geldsommen, 

waarde van verbruikte al dan niet verzekerde voorwerpen, verbintenissen die men aanging, 

loon of beloningen aan derden enzovoort.”
2544

 Volgens deze opvatting zou ook de 

lichamelijke schade die de verzekerde tijdens een reddingsactie oploopt voor vergoeding in 

aanmerking komen. Volgens een andere auteur binnen deze strekking dienen dan weer naast 
                                                           
2540 E. BEYSEN, Zaakwaarneming in APR, Mechelen, Kluwer, 2006, 69; J.-L. FAGNART, Le contrat d’assurance, 

Waterloo, Kluwer, 2012, 152; H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de 

preventie- en reddingsplicht van de verzekerde in schadeverzekeringen”, TBH 1997, 677. 
2541 H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in schadeverzekeringen”, TBH 1997, 678. 
2542 H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, 678. 
2543 Zie hierover uitgebreid: H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- 

en reddingsplicht van de verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, 678. 
2544 A. VAN REGENMORTEL, Voorkoming en verzekering: perspectieven voor de uitbouw van de voorkoming in private en 

sociale verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 1991, 311. 
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geldelijke uitgaven ook opofferingen van de verzekerde in aanmerking komen.
2545

 Verder 

wordt binnen deze strekking verdedigd dat een beperking van de waarborg in de 

verzekeringsovereenkomst tot vergoeding van bepaalde schade van de benadeelde er niet aan 

in de weg staat dat alle kosten die de verzekerde in dat verband oploopt, onder de 

voorwaarden van art. 106 Wet Verzekeringen als reddingskosten vergoedbaar zijn.
2546

 Tot slot 

wordt het gebrek aan beperkingen hieromtrent in de wet, aangevoerd als argument ter 

verdediging van het feit dat lichamelijke schade aan de verzekerde zelf door het nemen van 

maatregelen onder art. 106 Verzekeringswet valt.
2547

 Deze opvatting verdient m.i. 

goedkeuring.
2548

 Naar mijn mening dient de lichamelijke schade aan de verzekerde vergoed te 

worden als reddingskost voor zover zij het gevolg is van een maatregel die genomen mede in 

het belang van de verzekeraar. Het gebrek aan wettelijke restricties hieromtrent geeft m.i. de 

doorslag. Dergelijke interpretatie komt ook het meest overeen met het preventiedoel van art. 

106 Verzekeringswet 2014.  

Gezien er nog geen volledige duidelijkheid is over de vraag of art. 106 

Verzekeringswet 2014 de lichamelijke en morele schade dekt, wordt in de rechtsleer de 

nadruk gelegd op de mogelijkheid van verzekeraars om uitdrukkelijk in de polis de 

vergoeding voor lichamelijke en morele schade in de verzekeringspolis op te nemen en 

hiermee rekening te houden bij de tarifering.
2549

 H. Claassens en A.S. Maertens sturen dan 

weer aan op een wetgevend optreden door de dekking van lichamelijke schade verplicht op te 

leggen als onderdeel van schadeverzekeringen. Beide oplossingen zouden de bescherming van 

de verzekerde beter waarborgen. 

 

593. De vraag of de lichamelijke en morele schade van de vrijwillige hulpverlener vergoed 

dient te worden door de verzekeraar op grond van art. 106 Verzekeringswet, wordt in de 

rechtsleer negatief beantwoord. Art. 106 Verzekeringswet 2014 spreekt namelijk enkel van 

maatregelen die door de verzekerde zelf werden genomen.
2550

 Het hof van beroep te Brussel 

oordeelde in dezelfde zin door de vordering van de schadelijder tegen de brandverzekeraar af 

                                                           
2545 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 27. 
2546 G. JOCQUÉ, De bescherming van de verzekerde en de benadeelde in aansprakelijkheidsverzekeringen, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 65-66. 
2547 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 276. 
2548 Zie ook D. VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van schade” in T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 475. Zie ook Antwerpen 17 september 2012, 

TBH 2013, 546. 
2549 T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 29.  
2550 H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, 675-676; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 

276. Contra Antwerpen 12 mei 1998, AJT 1998-99, 418, noot C. VAN SCHOUBROECK. 
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te wijzen omdat art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst
2551

 enkel spreekt over ‘kosten’ en 

aan deze term uitsluitend de betekenis toekomt van financiële uitgaven om (verdere) schade 

aan het verzekerde goed te voorkomen of te beperken. Die kosten maken dan voor de 

verzekerde directe vermogensschade uit, zodat dit begrip niet zomaar kan worden uitgebreid 

tot lichamelijke of morele schade.
2552

 In casu had de schoonzoon van de verzekeringnemer 

lichamelijke schade opgelopen door een fornuisbrand met een natte doek te blussen. Het hof 

stelde dat er in art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst enkel sprake is van door de 

verzekerde genomen maatregelen. Aangezien de hulpverlener in dit geval geen verzekerde 

was, kon zijn schade niet als een reddingskost vergoed worden
2553

.
2554

 Mogelijks kan de derde 

zich in zulk geval wel richten tot de verzekerde op grond van de zaakwaarneming.
2555

 In 

hoofde van de derde hulpverlener zal makkelijker aan de voorwaarden inzake 

zaakwaarneming voldaan zijn ten aanzien van de verzekerde. De verzekerde kan vermijden 

zelf in te staan voor de schade door een gezinsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten die een 

bijkomende dekking kan bieden voor de lichamelijke schade geleden door derden bij 

vrijwillige hulpverlening aan de verzekerde.
2556

 De hulpverlener dient wel gehandeld te 

hebben zoals elke normaal, zorgvuldige verzekerde, geplaatst in dezelfde omstandigheden. 

Het hof van beroep te Antwerpen kwam daarentegen tot een ander besluit in aan arrest 

waarbij de buurvrouw van de verzekerde hulp had geboden door een brandende matras te 

verslepen en daarbij haar been brak. Het hof oordeelde dat het vrijwillig optreden van de 

vrouw een zaakwaarneming betrof en de lichamelijke schade vergoed moest worden als 

reddingskost.
2557

 

  

594. Daarnaast stelt zich inzake aansprakelijkheidsverzekeringen de vraag of de kosten 

dienen vergoed te worden van de maatregelen die de verzekerde heeft genomen om de 

gevolgen van het schadegeval te beperken die hem zelf treffen. In dit verband is het interessant 

dat in één van de onderzochte gezinspolissen wordt bepaald dat enkel de kosten gemaakt “in 

                                                           
2551 Huidig art. 106 Verzekeringswet 2014.  
2552 Brussel 23 november 2007, T. Verz. 2009, 292, noot P. GRAULUS. 
2553 Deze vaststelling was voldoende om te beslissen dat de verzekeraar niet moest instaan voor de kosten. M.i. kan niet 

akoord gegaan worden met de motivering dat lichamelijke en morele schade in het algemeen niet onder ‘kosten’ zouden 

vallen. 
2554 Zie ook Brussel 18 april 2005, TBH, 2005, 877; Bergen 13 september 2011, T. Verz. 2012, 377.  
2555 Bergen 13 september 2011, T. Verz. 2012, 377: in casu werden de maatregelen genomen op initiatief van de brandweer. 

Gezien hun wettelijke taak werd zaakwaarneming niet aanvaard.  
2556 Zie Luik 26 oktober 1992, JLMB 1993, 798, noot L. MISSON en F. BAERT. Er wordt evenwel niet steeds standaard in 

zulke dekking voorzien in elke gezinsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringnemer dient na te gaan of zulke dekking 

aanwezig is en zo niet zijn wens moeten uitdrukken om voor zulke gevallen gedekt te worden.  
2557 Antwerpen 12 mei 1998, AJT 1998-99, 418-19 
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het belang van de verzekeringsmaatschappij” worden vergoed.
2558

 In één van de onderzochte 

polissen BA Uitbating wordt dan weer bedongen dat enkel de reddingskosten wordt gedekt 

die “betrekking hebben op verzekerde prestaties”.
2559

 De wetgever stelt deze eis nochtans niet 

uitdrukkelijk. De vraag rijst of de verzekeraar zulke voorwaarde kan opleggen en hoe deze 

voorwaarde dient te worden ingevuld. Rekening houdend met het feit dat de vergoeding van 

de reddingskosten gebaseerd werd op de figuur van de zaakwaarneming
2560

 dienen de 

uitgaven evenwel steeds gedaan te zijn in het belang van de verzekeraar.
2561

 Zo besliste het 

hof van beroep te Antwerpen dat wanneer niet bewezen is dat het uitslaan van een ruit strekte 

tot de redding van de verzekerde goederen doch bedoeld was voor de redding van personen, 

de brandverzekeraar, krachtens art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst, niet gehouden is 

om de schade te vergoeden die hierdoor aan een geparkeerd voertuig werd veroorzaakt.
2562

 Zo 

werd ook beslist dat de schade die veroorzaakt is aan het naburige gebouw ten gevolge van 

een interventie genomen op initiatief van de brandweer, de dag na de dag waarop het 

schadegeval zich heeft voorgedaan, geen reddingskosten zijn, gezien zij niet werden genomen 

in het belang de verzekeraar.
2563

 Deze arresten hadden echter betrekking op een 

zaakverzekering. Volgens F. Laterveer worden bij een aansprakelijkheidsverzekering de 

uitgaven gedaan in het belang van de verzekeraar wanneer door het maken van de kosten, de 

schade van de benadeelde wordt voorkomen of beperkt.
2564

  

Het Hof van Cassatie lijkt niet te vereisen dat de verzekerde uitsluitend in het belang 

van de verzekeraar is opgetreden. In een arrest van 20 april 2007 besliste het Hof namelijk dat 

de kosten ten gevolge van preventiemaatregelen spontaan door de verzekerde genomen, als 

reddingskosten dienen beschouwd te worden ongeacht de omstandigheid dat de gevolgen die 

de verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel een derde treffen of 

dreigen te treffen.
2565

 In casu veroorzaakte een vrachtwagen van een transpostfirma een 

verkeersongeval waarbij de volledige lading over de berm werd verspreid. De vraag of de 

opruiming van de verloren lading als reddingskosten konden verhaald worden op de 

verzekeraar, werd door het Hof positief beantwoord. G. Jocqué bekritiseert deze uitspraak en 
                                                           
2558 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C, 2.  
2559 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C, 3. 
2560 Het stoelen van de verplichting van de verzekeraar om de reddingskosten te betalen op de zaakwaarneming wordt in de 

rechtsleer echter betwist: Zie H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- 

en reddingsplicht van de verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, 678; G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de 

opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 2007), TBH 2007, 807; F. LATERVEER, 

“Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 11-12.  
2561 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 82.  
2562 Antwerpen 11 januari 2011, TBH 2012, 297. 
2563 Bergen (2e k.) 13 september 2011, T.Verz. 2012, afl. 3, 377. 
2564 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 27. 
2565 Cass. 20 april 2007, TBH 2007, 803, noot G. JOCQUÉ.  
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stelt dat steeds moet worden uitgegaan van het doel van de reddingskosten, zijnde de door de 

verzekeraar aan de benadeelde te vergoeden schade te beperken en de tussenkomst van de 

verzekeraar te verlichten. In het kader van een aansprakelijkheidsverzekering kunnen in die 

zin enkel de kosten die ertoe strekken de schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid van 

de verzekerde te beperken, in aanmerking komen.
2566

 Maatregelen die tot doel hebben de 

rijbaan vrij te maken zijn in dat opzicht reddingskosten. Het vrijmaken van de rijbaan heeft 

als oogmerk bijkomende schade aan derden te vermijden. Het Hof oordeelde terecht dat het 

feit dat de maatregelen ook door een derde kunnen worden genomen, er niet aan afdoet dat de 

kosten van de maatregelen, die de verzekerde zelf heeft genomen, als reddingskosten kunnen 

worden beschouwd.
2567

 In casu kwam de lading echter niet op de rijbaan maar op de berm 

terecht. De kosten voor de ruiming beantwoorden volgens deze auteur dan ook niet aan de 

voorwaarde van dringende maatregelen in de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014.
2568

 De 

kosten voor berging en verwerking van het afval vormen volgens de auteur uitsluitend eigen 

schade van de verzekerde zelf die niet op de verzekeraar verhaald kan worden. Volgens G. 

Jocqué kon in casu ook geen beroep gedaan worden op de regels inzake zaakwaarneming, 

enerzijds omdat de verzekeraar niet als meester van de zaak in de zin van art. 1375 BW kon 

worden aanzien. Anderzijds handelt hij ook niet vrijwillig aangezien zowel art. 75 

Verzekeringswet 2014 als de Wegcode hem verplichten maatregelen te nemen. Ik deel de 

kritiek van G. Jocqué dat de verzekerde minstens mede in het belang van de verzekeraar moet 

optreden.
2569

 Indien de verzekeraar hellemaal geen voordeel kan halen uit de maatregelen, 

moeten m.i. de reddingskosten niet worden vergoed. Het is m.i. evenwel niet vereist dat de 

verzekerde alleen handelt in het belang van de verzekeraar.  

 

5. Beperkingsmogelijkheid door de Koning  

 

595. Art. 106, §2 Verzekeringswet 2014 geeft aan de Koning de mogelijkheid om de 

reddingskosten te beperken voor “de aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan die bedoeld 

in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen en voor de zaakverzekeringsovereenkomsten”. Een onbeperkte dekking 

                                                           
2566 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 

2007), TBH 2007, 809-810. 
2567 Cass. 20 april 2007, TBH 2007, 803, noot G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading 

reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 2007), TBH 2007, 809.  
2568 Contra: F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 23.  
2569 Het feit dat de verzekerde ook gedeeltelijk uit eigen belang heeft gehandeld verhindert de toepassing van art. 1375 BW 

maar niet de toepassing van art. 106 Verzekeringswet 2014.  
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zou namelijk kunnen leiden tot onverzekerbaarheid.
2570

 De verzekeraar onbegrensd toelaten 

om de dekking van de reddingskosten boven het totaal verzekerd bedrag te beperken, kan 

evenwel de bescherming van de verzekerde en de preventieve werking die dient uit te gaan 

van dit instrument, ondermijnen. Ter bescherming van de verzekerde werd daarom bij KB 

voorzien in maximumbegrenzingen.  

Oorspronkelijk was er slechts een beperking van de reddingskosten voorzien voor 

aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen “WAM-verzekering”, en zaakverzekeringen gesloten met 

ondernemingen van een zekere omvang (de zogenaamde “grote risico’s”) in de zin van de 

Boekhoudwet. Enkel voor verzekeringsovereenkomsten met zogenaamde grote 

verzekeringnemers konden bij KB grenzen worden gesteld waarboven de verzekeraar de 

reddingskosten niet meer hoefde te dragen.
2571

 De referentie naar de grote risico’s werd 

achterwege gelaten ter gelegenheid van de hervorming door de Wet van 16 maart 1994, zodat 

de reddingskosten nu beperkt kunnen worden voor alle zaakverzekeringsovereenkomsten en 

aansprakelijkheidsverzekeringsovereenkomsten, met uitzondering evenwel van de WAM-

verzekering.
2572

 Deze hervorming werd ingegeven door de bezorgdheid dat bepaalde risico’s 

anders onverzekerbaar zouden worden.
2573

 Art. 3 van het KB van 29 december 1994
2574

 heeft 

aan deze hervorming uitvoering gegeven en heeft art. 4 van het KB van 24 december 1992
2575

 

                                                           
2570 Verslag VERHEYDEN, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/5, 61; L. SCHUERMANS en C. VAN SCHOUBROECK, 

Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 438. In soortgelijke zin, zie: P. COLLE, 

“Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving”, RW 1995-96, 1361 en 1364. 
2571 H. CLAASSENS en A.-S. MAERTENS, “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en reddingsplicht van de 

verzekerde in de schadeverzekeringen”, TBH 1997, voetnoot 11. 
2572 C. VAN SCHOUBROECK en G. SCHOORENS, “ De aansprakelijkheidsverzekering: a never ending story?”, TBH 

1995, 641; H. COUSY, “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” in 

VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP bij de Balie te Brussel, Verzekeringen en Gerechtelijke Procedures, Kalmthout, Biblo, 

1996, 62-63. 
2573 Verslag VERHEYLEN, Parl St. Senaat 1992-93 nr. 821/2, 4-5.  
2574 KB van 29 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de artikelen 

30, 31, 44, 52, 67 en 70 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 
2575 KB van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 
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op haar beurt gewijzigd.
2576

 De WAM-verzekeraar blijft echter zonder enige beperking 

gehouden om de reddingskosten ten laste te nemen.
2577

  

 

596. Ongeacht het feit dat de begrenzing van de beperking van de reddingskosten de 

bescherming van de verzekerde gedeeltelijk vrijwaart, blijven er enkele knelpunten aanwezig 

met betrekking tot deze regeling.  

Zo wordt gesteld dat de verzekeraar in de polis uitdrukkelijk een beperking van de 

reddingskosten moet stipuleren indien hij er zich op wil kunnen beroepen.
2578

 Het is evenwel 

onduidelijk of een loutere verwijzing naar het artikel die voorzien in de begrenzing van de 

reddingskosten boven de verzekerde som volstaat om deze beperkingen tegen de verzekerde 

te kunnen inroepen.
2579

 Zo wordt in één van de onderzochte gezinspolissen vermeld dat de 

reddingskosten enkel gedekt worden tot aan het “wettelijk verplichte minimum”.
2580

 Gezien 

hier niet enkel naar de wet wordt verwezen, maar wordt verduidelijkt dat de reddingskosten 

gedekt zullen worden tot het bedrag waartoe de wetgever een beperking toestaat, dient zulk 

beding toegelaten te worden. Met het oog op het informeren van de verzekerde zou het 

evenwel duidelijker zijn om de exacte bedragen in de polis op te nemen.  

Daarnaast zal een globalisatieclausule in geval van serieschade, waarbij bedongen 

wordt dat alle schadegevallen voortvloeiend uit eenzelfde schadeverwekkend feit zullen 

geacht worden eenzelfde schadegeval uit te maken
2581

, echter tot gevolg hebben dat het 

maximumbedrag sneller wordt bereikt hetgeen in het nadeel speelt van de verzekerde.
2582

  

                                                           
2576 “Art. 4. § 1. Voor de verzekeringen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden de in artikel 52 van de wet 

bedoelde reddingskosten integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en van de 

reddingskosten per verzekeringnemer en per schadegeval het verzekerde maximumbedrag niet overschrijdt. 

Boven het verzekerde totaalbedrag kunnen de reddingskosten beperkt worden tot: 

1° 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank; 

2° 20 miljoen frank plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt; 

3° 100 miljoen frank plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een 

maximumbedrag van 400 miljoen frank reddingskosten. 

§ 2. Voor de zaakverzekeringen zijn de reddingskosten bedoeld in § 1 gelijk aan het verzekerd bedrag maar zij kunnen 

beperkt worden tot een maximumbedrag van 750 miljoen frank. 

§ 3. De bedragen bedoeld bij §§ 1 en 2 zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat 

van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).” 
2577 G. JOCQUÉ, “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten” (noot onder Cass. 20 april 

2007), TBH 2007, 809-810; Y. THIERY, ”Artikel 52 WLVO” in G. JOCQUÉ en B. WEYTS (eds.), Wet en duiding. 

Economisch recht. Deel III Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 81.  
2578 P. COLLE, De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Algemene beginselen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 83. 
2579 T. MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, T. Verz. 2014, 27. 
2580 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2, §3, C, 2. 
2581 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, 

Gent, Mys en Breesch, 1997, 44; L. SCHUERMANS en C. VAN  SCHOUBROECK, Grondslagen van het Belgisch 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 543; G. JOCQUÉ, De verzekerde en de benadeelde in de 

aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, 378. 
2582 Zie Deel IV, Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 2.  
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Verder stelt zich ook de vraag of de vrijstelling in mindering kan gebracht worden op 

de verschuldigde reddingskosten. De vraag dient negatief beantwoord te worden.
2583

 Ten 

eerste kunnen de reddingskosten ontstaan en verschuldigd zijn voordat het schadegeval zich 

heeft voorgedaan, dus noodzakelijkerwijze voordat de schade is ontstaan en hiervoor dekking 

verschuldigd is. Daarnaast lijkt het dwingende karakter van art. 106 Verzekeringswet 2014, 

waarin de aard van de reddingskosten en de mate waarin deze ten laste kunnen gelegd worden 

van de verzekeraar worden vastgelegd, de aanrekening van de vrijstelling op de 

reddingskosten in de weg te staan. Tot slot wordt door F. Laterveer ook verwezen naar de 

ratio legis van de dekking van de reddingskosten. De wetgever beoogt immers met de 

regeling te voorkomen dat de verzekerde passief zou blijven, terwijl het schadegeval door zijn 

optreden juist vermeden had kunnen worden. Wanneer de toepassing van de vrijstelling op de 

reddingskosten tot gevolg zou hebben dat de verzekerde deels dan wel geheel zou moeten 

instaan voor deze kosten, zou hij onder omstandigheden er belang bij kunnen hebben om het 

schadegeval passief af te wachten. Dit zou evenwel overeenkomen met een houding van de 

verzekerde die de wetgever met deze regeling precies heeft willen voorkomen.
2584

  

Over de volgorde van de aanrekening van reddingskosten in de BA-verzekering 

wanneer ook interesten en kosten verschuldigd zijn en het geheel van deze bedragen de 

verzekerde som overschrijdt, biedt de wettelijke regeling tot slot ook geen oplossing.
2585

 

Volgens de Commissie voor verzekeringen mag men aannemen dat de limiet van de 

reddingskosten cumuleerbaar is met de wettelijk toegelaten limiet van tussenkomst in de 

interesten en de kosten.
2586

  

 

§ 4. Besluit  

 

597. Anders dan bij de sanctionerende preventie-instrumenten, loopt bij de belonende 

preventie-instrumenten de bescherming van de verzekerde samen met het preventiedoel. In 

                                                           
2583 F. LATERVEER, “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 35-37. Zie ook D. 

VERHOEVEN, “Maatregelen ter beperking en voorkoming van schade” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 477. Contra: Luik 29 maart 2010, Rev.prat.imm. 2010, 181; T. 

MAES en H. KEULERS, “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, T.Verz. 2014, 28.  
2584 Opnieuw dient gewezen te worden op het feit dat dit preventiedoel niet bereikt zal kunnen worden wanneer de verzekerde 

niet op de hoogte is van dit beloningsmechanisme.  
2585 C. VAN SCHOUBROECK, “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in C. VAN 

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 326. 
2586 Commissie voor verzekeringen, Advies aangaande het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de artikelen 30, 31, 44, 52, 67 en 70 WLVO, 17 oktober 1994.  
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het kader van de dekking van de reddingskosten betekent dit dat naarmate er meer 

bescherming wordt geboden, het preventiedoel ook meer gediend wordt. De invoering van de 

plicht voor de verzekeraar om onder bepaalde voorwaarden de kosten te dekken van zowel 

schadebeperkende als schadevoorkomende maatregelen heeft ongetwijfeld de positie van de 

verzekerde verbeterd ten opzichte van de regeling van de Verzekeringswet 1874 waaronder 

enkel de kosten van schadebeperkende maatregelen werden vergoed.  

Toch leidt het gebrek aan wettelijke definities van een aantal begrippen in art. 106 

Verzekeringswet tot een aantal onzekerheden die de bescherming beperken en dus meteen 

ook het preventiedoel kunnen ondergraven. Zo rijst de vraag hoe het begrip ‘schadegeval’ in 

de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014 moet ingevuld worden. Om ervoor te zorgen dat de 

kosten van de maatregelen die de verzekerde op grond van art. 75 Verzekeringswet 2014 

verplicht wordt te nemen, steeds gedekt worden door de verzekeraar, moet m.i. aan het begrip 

‘schadegeval’ in de zin van 106 en 75 Verzekeringswet 2014 dezelfde invulling gegeven 

worden, nl. ‘het schadeverwekkende feit’. Wanneer deze kosten niet steeds gedekt zouden 

zijn door de verzekeraar, kan het beloningsmechanisme van art. 106 Verzekeringswet 2014 

geen sluitende motivatie vormen tot het naleven van deze verplichting. Omwille van dezelfde 

reden moet m.i. de verzekeraar ook de kosten dekken van redelijke maatregelen die de 

verzekerde heeft genomen om de gevolgen van het schadegeval te beperken of te voorkomen, 

ongeacht deze dringend waren. Art. 75 Verzekeringswet 2014 legt deze verplichting namelijk 

ook niet op.  

Verder is het m.i. noodzakelijk dat de wetgever verduidelijkt wat onder ‘maatregelen 

gevraagd door de verzekeraar’ moet begrepen worden. Het antwoord op deze vraag is m.i. 

bepalend voor de invulling van het begrip ‘dringende maatregelen’.  

Het gebrek aan wettelijke definities van de termen ‘kosten’, ‘dringende maatregelen’ 

en ‘nakend gevaar’, maakt dat de verzekeraar deze termen contractueel kan invullen voor 

zover hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de dwingende wettelijke bepalingen. Een enge 

invulling van deze begrippen heeft evenwel tot gevolg dat de verzekeraar in minder gevallen 

de reddingskosten zal moeten dekken en dus dat zowel de bescherming van de verzekerde als 

de preventieve werking wordt beperkt. Het preventiedoel van de wetgever wordt vaak 

aangehaald als reden voor een zo ruim mogelijke interpretatie van deze begrippen. Wanneer 

de verzekerde evenwel niet weet dat deze kosten vergoed worden door de verzekeraar, kan dit 

voor hem ook geen bijkomende motivatie vormen om schadebeperkende of 
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schadevoorkomende maatregelen te nemen.
2587

 Uit het feit dat verzekeraars vaak enge 

invulling bedingen van deze begrippen blijkt dat zij zelf weinig vertrouwen hebben in deze 

preventieve werking. Wanneer ze namelijk een ruime invulling zouden huldigen, zouden zij 

in meer gevallen de reddingskosten moeten dekking. Dergelijke houding zouden zij enkel 

aannemen wanneer zij geloofden dat het dekken van deze reddingskosten, de verzekerde ook 

werkelijk aanzet tot schadebeperking en schadevoorkoming.  

Om tot slot te vermijden dat de verplichting van de verzekeraar om de kosten van 

schadevoorkomende maatregelen te dekken onder de voorwaarden van art. 106 

Verzekeringswet 2014, de verzekeringsovereenkomst zou doen ontaarden in een 

onderhoudscontract, zal de verzekeraar werk moeten maken van het opnemen van concrete 

preventieverplichtingen in de polis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2587 Zie Deel III, Hoofdstuk I, Afdeling 1.  



551 

 

DEEL V: BESLUIT  
 

598. Het hoofdoogmerk van dit onderzoek was op zoek gaan naar een wenselijke balans 

tussen preventie door de aansprakelijkheidsverzekeraar en de bescherming van de verzekerde. 

Om dit oogmerk te bereiken werden drie deelonderzoeksvragen geformuleerd, die telkens in 

het teken stonden van de beantwoording van deze hoofdonderzoeksvraag. Het betreft 

volgende drie onderzoeksvragen:  

 

- “Hoe nemen aansprakelijkheidsverzekeraars hun preventietaak op?”;  

- “Kunnen preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden doeltreffend zijn?”; 

- “Wat is het effect van preventie-instrumenten op de bescherming van de verzekerde 

rekening houdend met het huidig wetgevend kader?”.  

 

AFDELING 1. EERSTE DEELONDERZOEKSVRAAG: “HOE NEMEN 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAARS HUN PREVENTIETAAK OP?” 

 

599. In het kader van de eerste deelonderzoekvraag werd onderzocht hoe 

aansprakelijkheidsverzekeraars hun preventietaak opnemen. Voor dit onderzoek werden 

preventie-instrumenten omschreven als “wetsbepalingen of polisbedingen die als doel hebben 

de verzekerde aan te zetten tot het naleven van een concrete preventieverplichting of tot 

zorgvuldig gedrag, zodat schadegevallen vermeden worden en/of om het risico zo klein 

mogelijk te houden.” Concreet betreft het “de sancties en beloningen die de 

verzekeraar/wetgever hecht aan de (niet-)nakoming van concrete contractuele of wettelijke 

verplichtingen/verboden en de nadelige of voordelige gevolgen die de verzekeraar/wetgever 

hecht aan het zich (niet-)voordoen van een schadegeval of aan het het verzwaren / 

verminderen van het risico.”  

Om een beeld te krijgen van alle gehanteerde preventie-instrumenten en de mate 

waarin aansprakelijkheidsverzekeraars deze preventie-instrumenten effectief incorporeren in 

de verzekeringspolis, werd een polisanalyse uitgevoerd van verschillende typen 

aansprakelijkheidsverzekeringen bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Uit de 

polisanalyse is gebleken dat aansprakelijkheidsverzekeraars wel degelijk (al dan niet bewust) 

de preventietaak opnemen, die hen wordt opgelegd in de literatuur om het moreel risico tegen 

te gaan. Zij doen dit voornamelijk door preventie-instrumenten te incorporeren in de 

polisvoorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekeraars vervullen hun preventietaak enerzijds op 
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sanctionerende wijze en anderzijds op belonende wijze. Binnen de sanctionerende preventie-

instrumenten kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen preventie-

instrumenten. Enerzijds leggen bepaalde instrumenten een concrete sanctie op aan de 

verzekeringnemer/verzekerde wegens het niet naleven van een bepaalde verplichting of een 

bepaald verbod. Anderzijds verbinden bepaalde instrumenten een nadelig gevolg aan het zich 

voordoen van het schadegeval of de verzwaring van het risico. Een aantal preventie-

instrumenten worden vaker gestipuleerd dan andere. Bijkomend werden ook verschillen 

vastgesteld naar gelang het type aansprakelijkheidsverzekering.  

 

600. Wat in de eerste plaats de sanctionerende preventie-instrumenten betreft, die een 

concrete sanctie opleggen aan de verzekeringnemer/verzekerde wegens het niet naleven van 

een bepaalde verplichting of een bepaald verbod, werd vastgesteld dat deze, met uitzondering 

van opzetbedingen, slechts op beperkte wijze in de onderzochte polissen werden 

geïncorporeerd. Het gaat concreet over grove schuld-bedingen, vervalbedingen, 

verhaalsbedingen en de sancties die verbonden kunnen worden aan de niet-nakoming van de 

schadebeperkingsplicht. Daar waar de contractsvrijheid van verzekeraars om concrete 

verplichtingen/verboden op te leggen aan de verzekerde beperkt werd door de wetgever, blijkt 

dat verzekeraars niet steeds gebruik maken van de resterende vrijheid die hen geboden wordt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor zware fout-bedingen. Het feit dat dergelijke bedingen niet 

vaak uitdrukkelijk gestipuleerd worden, kan mogelijks te wijten zijn aan de strenge eisen die 

de wetgever heeft opgelegd voor de formulering van dergelijke bedingen. Hetzelfde geldt 

voor vervalbedingen. Bijkomend kan geargumenteerd worden dat bepaalde uitsluitingen in de 

onderzochte polissen eigenlijk geherkwalificeerd zouden moeten worden als zware fouten die 

gesanctioneerd worden met een verval van recht. Ook de schadebeperkingsplicht en de 

sancties die de verzekeraar kan verbinden aan de niet-nakoming van deze plicht worden niet 

steeds uitdrukkelijk gestipuleerd. Het feit dat deze verplichting en de daaraan verbonden 

sancties op dwingende wijze opgelegd worden in de Verzekeringswet 2014 heeft tot gevolg 

dat de verzekeraar hier zich toch op zal kunnen beroepen. Dit kan voor de verzekeraar een 

motief vormen om het preventie-instrument niet uitdrukkelijk op te nemen in de polis. 

Bijkomend zou dergelijk beding de verzekerde op het idee kunnen brengen om een 

vergoeding voor de reddingskosten te vragen. Tot slot blijkt dat vaak nagelaten wordt om een 

algemeen verhaalsrecht te bedingen in de algemene polisvoorwaarden. Het belang dat de 

verzekeraar hecht aan de relatie met de verzekeringnemer, zou in bepaalde gevallen hiervoor 

een verklaring kunnen bieden. Er kan evenwel niet uitgesloten worden dat dergelijk algemeen 
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verhaalsrecht bedongen wordt in de bijzondere voorwaarden van de onderzochte polissen, 

welke niet werden betrokken in de polisanalyse.  

 

601. Een tweede groep sanctionerende preventie-instrumenten verbindt een nadelig gevolg 

aan het zich voordoen van een schadegeval of het verzwaren van het risico. Het betreft 

concreet: uitsluitingen, verzekeringsplafonds, vrijstellingen / franchise, de gevolgen die 

gehecht kunnen worden aan een risicoverzwaring en de opzeg na schadegeval. De preventie-

instrumenten uit deze groep die het vaakst worden opgenomen in 

aansprakelijkheidsverzekeringspolissen, betreffen bedingen die de dekkingsomvang beperken. 

Het gaat over uitsluitingen, verzekeringsplafonds en vrijstellingen. Elk van de onderzochte 

polissen bevat een uitgebreide lijst van uitsluitingen. Voor de 

gezinsaansprakelijkheidsverzekeringen valt op dat in de onderzochte polissen niet steeds alle 

mogelijke uitsluitingen overeenkomstig het KB Privéleven worden bedongen in de polis. 

Vaak wordt een ruimere dekking geboden. De dekkingsomvang wordt daarnaast ook vaak 

beperkt d.m.v. begrenzingen aan het verzekerde bedrag. Voor bepaalde typen van 

aansprakelijkheidsverzekeringen, wordt de contractsvrijheid van de verzekeraar hieromtrent 

opnieuw beperkt. Wat de onderzochte gezinspolissen betreft, werd vastgesteld dat de 

verzekerde bedragen veel hoger liggen dan de minima vastgelegd in het KB Privéleven. 

Verder bleek dat meerdere van de onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringspolissen 

nalaten grenzen aan te geven van de dekking van de interesten en kosten boven het verzekerde 

bedrag. Tot slot wordt de dekkingsomvang ook beperkt door het bedingen van een vrijstelling 

/ franchise. Naast het beperken van de dekkingsomvang staan nog een aantal andere 

preventie-instrumenten, waarmee nadelige gevolgen kunnen gehecht worden aan het zich 

voordoen van het schadegeval of het vergroten van het risico, ter beschikking van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Wat de sanctieregeling in geval van risicoverzwaring betreft, 

valt op dat in een meerderheid van de onderzochte polissen de mededelingsplicht bij 

risicoverzwaring uitdrukkelijk wordt opgenomen in de polis. De gevolgen die de verzekeraar 

kan verbinden aan deze risicoverzwaring worden evenwel vaak niet (volledig) opgenomen in 

de polisvoorwaarden. Het feit dat dit geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van de 

verzekeraar om zich op deze sancties te beroepen, kan hiervan de oorzaak zijn. Tot slot biedt 

de wetgever de verzekeraar de mogelijkheid om te bedingen dat de polis kan opgezegd 

worden na schadegeval. Uit de polisanalyse is gebleken dat veel verzekeraars dit recht slechts 

beperkt voorbehouden. Een contractueel voorbehoud is nochtans vereist indien de verzekeraar 

er zich op wil beroepen. Vaak wordt namelijk enkel gestipuleerd dat de verzekeraar de polis 
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kan opzeggen na schadegeval wanneer de verzekerde de verzekeraar beoogde te misleiden. 

Wanneer het verzekeringscontract slechts een looptijd van één jaar heeft, ziet de verzekeraar 

mogelijks het voordeel niet van deze regeling. Hij zal namelijk sowieso op korte termijn het 

verzekeringscontract kunnen opzeggen. Het feit dat dergelijke clausules ook zelden worden 

opgenomen in contracten met een langere looptijd, kan mogelijks te wijten zijn aan het feit 

dat verzekeringscontracten niet steeds toetredingscontracten zijn. Zo zou het weglaten of het 

beperken van dergelijk voorbehoud het gevolg kunnen zijn van een onderhandeling.  

 

602. Naast de sanctionerende preventie-instrumenten kan de verzekeraar ook belonende 

preventie-instrumenten in de polis incorporeren. Het betreft concreet het recht op 

premievermindering in geval van risicovermindering en de vergoeding van de reddingskosten 

door de verzekeraar. In de WAM-verzekering wordt in de eerste plaats de regeling inzake 

risicovermindering in elk van de onderzochte polissen opgenomen. Dit is het gevolg van het 

feit dat deze regeling ook werd opgenomen in de modelovereenkomst. In de overige typen 

van onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen, wordt deze regeling eerder uitzonderlijk 

opgenomen. Omwille van het dwingende karakter van de regeling hieromtrent in de 

Verzekeringswet 2014, zal de verzekerde zich hier ook bij gebrek aan een uitdrukkelijk 

contractsbeding op kunnen beroepen. Het feit dat de regeling slechts zelden wordt opgenomen 

in de onderzochte polissen, doet vermoeden dat verzekeraars de verzekerde niet op het idee 

willen brengen dat zij zich hierop kunnen beroepen. Het feit dat de reddingskosten vergoed 

worden, wordt niet steeds uitdrukkelijk opgenomen in de polisvoorwaarden. In de polis BA 

Bedrijfsleven gebeurde dit wel in elk van de onderzochte polissen. Het niet uitdrukkelijk 

opnemen van de wettelijke regeling inzake de reddingskosten in de polis, kan mogelijks tot 

doel hebben de verzekerde niet aan te sturen op het eisen van deze vergoeding. Het valt 

daarnaast opnieuw op dat vaak nagelaten wordt een begrenzing van deze reddingskosten 

boven het verzekerd bedrag te stipuleren. Om zich evenwel op de maximale wettelijke 

begrenzing te kunnen beroepen, moet hier minstens naar verwezen worden in de polis.  

Hoewel de analyse heeft aangetoond dat aansprakelijkheidsverzekeraars weldegelijk 

tal van preventie-instrumenten opnemen in de polisvoorwaarden, is uit de gesprekken met 

verzekeraars gebleken dat bovenstaande preventie-instrumenten vaak niet bewust met een 

preventieoogmerk in de polis worden geïncorporeerd. Achter deze bedingen schuilen 

uiteraard ook commerciële en financiële motieven.  
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AFDELING 2. TWEEDE DEELONDERZOEKSVRAAG: “KUNNEN PREVENTIE-

INSTRUMENTEN IN DE POLISVOORWAARDEN DOELTREFFEND ZIJN?” 

 

603. In de tweede deelonderzoeksvraag werd de doeltreffendheid van preventie-

instrumenten via de polisvoorwaarden in vraag gesteld. De reden hiervoor was het feit dat 

sanctionerende preventie-instrumenten vaak tot gevolg hebben dat de bescherming van de 

verzekerde wordt ingeperkt. Daar waar preventie-instrumenten hun preventiedoel niet 

bereiken, kan niet gesteund worden op het preventie-argument om de bescherming van de 

verzekerde in te perken.  

Voor dit onderzoek werden preventie-instrumenten geacht doeltreffend te zijn 

wanneer ze de verzekerde effectief aanzetten zijn gedrag hierop af te stemmen, of anders 

gezegd, wanneer ze een (bijkomend) motief vormen voor de verzekerde om een concrete 

verplichting na te leven of zich in het algemeen zorgvuldig of schade-vermijdend te gedragen/ 

om het risico te verminderen. Het was niet de bedoeling om een sluitend antwoord te bieden 

op de vraag of de preventie-instrumenten die de verzekeraar hanteert doeltreffend zijn en er 

dus effectief toe leiden dat verzekerden preventiemaatregelen zullen nemen of zich algemeen 

zorgvuldiger zullen opstellen. Wel werd een eerste noodzakelijke aanzet gegeven tot het 

beantwoorden van deze vraag. Deze aanzet werd gegeven door het onderzoeken van de kennis 

van deze preventie-instrumenten bij de verzekerde. Kennis van het preventie-instrument werd 

ingevuld als de kennis bij de verzekerde van de sancties, en beloningen die de 

verzekeraar/wetgever hecht aan de (niet-)nakoming van concrete verplichtingen/verboden en 

de kennis van de nadelige gevolgen (beloningen) die de verzekeraar/wetgever hecht aan het 

zich (niet-)voordoen van een schadegeval of het verzwaren/ verminderen van het risico. 

 

604. In de eerste plaats werd het belang aangetoond van de kennis van deze preventie-

instrumenten bij de verzekerde voor de mogelijkheid dat deze preventie-instrumenten 

doeltreffendheid kunnen zijn. Zo werd vastgesteld dat kennis van deze preventie-instrumenten 

noodzakelijk is opdat deze een meerwaarde kunnen bieden op het vlak van preventie en dus 

een (bijkomend) motief kunnen vormen om een bepaalde verplichting na te leven of zich 

algemeen zorgvuldig en voorzichtig te gedragen/ om het risico te verminderen. Dit volgt uit 

de instrumentele aanpak van de wetgever en aansprakelijkheidsverzekeraars bij het 

formuleren van deze preventie-instrumenten. Om het belang van de kennis van preventie-

instrumenten in het kader van dit onderzoek aan te tonen, werd ook nagegaan of preventie-

instrumenten, zelfs wanneer ze gekend zijn bij de verzekerde, het gedrag van verzekerden 
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kunnen beïnvloeden. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou het onderzoek naar de kennis 

ervan namelijk weinig meerwaarde bieden. Uit het onderzoek naar de beïnvloedingsfactoren 

op nalevingsgedrag is gebleken dat zowel instrumentele, als normatieve, als sociale factoren 

van belang zijn om nalevingsgedrag te voorspellen. Deze studies bevestigen wel dat 

instrumentele factoren, zoals bijvoorbeeld het afschrikkingseffect, vaak niet voldoende zullen 

zijn om gedragsverandering te bekomen. Toch kan niet besloten worden dat zelfs wanneer 

preventie-instrumenten gekend zouden zijn, deze nooit preventief zouden kunnen werken. 

Hiermee werd het belang naar kennis van de preventie-instrumenten voldoende aangetoond 

voor het onderzoek naar de doeltreffendheid van deze preventie-instrumenten.  

 

605. Vervolgens werd het onderzoek naar de kennis bij verzekerden van de preventie-

instrumenten ingezet. Hiertoe werd enerzijds een literatuurstudie gevoerd van het bestaande 

empirisch onderzoek naar de kennis van de wet in het algemeen en van verzekeringen in het 

bijzonder. Uit zowel oudere als recentere studies bleek de kennis van de wet in het algemeen 

ondermaats te zijn. Geslacht, leeftijd, opleidingsgraad, professionele status, rechtsdomein en 

eigen ingeschatte kennis waren variabelen die aanleiding gaven tot significante verschillen in 

de resultaten van deze studies. Mannen, jongeren en hoger opgeleiden behaalden steeds betere 

resultaten. Ook de financiële kennis en kennis inzake verzekeringen bleken ondermaats bij de 

bevraagden van deze studies. Hoewel België gemiddeld scoort tegenover andere landen op het 

vlak van financiële geletterdheid, blijft een groot deel van de bevolking over een ondermaatse 

financiële kennis beschikken. Ook hier deden mannen het beter dan vrouwen, hoger 

opgeleiden beter dan laag opgeleiden en bleek de eigen ingeschatte kennis een goede 

voorspeller voor de werkelijke kennis. Anders dan bij de studies over de kennis van de wet 

deden jongeren het hier minder goed dan ouderen.  

Naast de literatuurstudie werd anderzijds een eigen enquête uitgevoerd naar de kennis 

bij verzekeringnemers van de polisvoorwaarden van hun BA autoverzekering. De resultaten 

gaven aan dat een reeks preventie-instrumenten slechts door een minderheid van de 

verzekeringnemers van dit type verzekering gekend zijn. Het betreft het verzekeringsplafond, 

het geheel of gedeeltelijk verval van recht bij niet-naleving van de schadebeperkingsplicht, de 

dekking van de reddingskosten, opzeg na schadegeval en de gevolgen die de verzekeraar kan 

hechten aan een geval van risicoverzwaring of risicovermindering. De meest relevante 

variabelen waren geslacht, voorgaande kennis door beroep of opleiding en ervaring met 

schadegevallen. Wanneer verzekeringnemers geen kennis hebben van een bepaald preventie-

instrument, kan dit geen meerwaarde bieden op het vlak van preventie. Wanneer het 
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preventie-instrument niet gekend is bij de verzekerde, kan het preventie-argument niet 

gevoerd worden om de bescherming van de verzekerde in te perken.  

 

606. Tot slot werd een overzicht gegeven van de informatie- en transparantieplichten die 

rusten op de verzekeraar en/of de verzekeringstussenpersoon en van andere initiatieven om de 

kennis van verzekeringnemers/verzekerden of de bevolking inzake zijn verzekeringspolis of 

verzekeringen in het algemeen te bevorderen. Deze plichten en initiatieven werden getoetst 

aan de bevindingen uit de enquête. In de enquête werden namelijk ook vragen gesteld m.b.t. 

de informatieverstrekking aan en de informatieverwerving door de verzekeringnemers van de 

BA Auto en werd gezocht naar verbanden tussen het beantwoorden van deze vragen en het 

beantwoorden van de kennisvragen.  

Uit het overzicht van informatieplichten is in de eerste plaats gebleken dat deze slechts 

beperkt betrekking hebben op de overdacht van kennis inzake de preventie-instrumenten.  

Ten tweede moeten de bestaande informatieplichten meestal enkel ten aanzien van de 

verzekeringnemer volbracht worden. Dit is logisch gezien de verzekeringnemer de 

contractspartij is van de verzekeraar en het voor de verzekeraar niet mogelijk is om alle 

verzekerden te bereiken. Om het preventiedoel te kunnen bereiken moeten verzekerden, die 

geen verzekeringnemer zijn, evenwel ook op de hoogte zijn van de preventie-instrumenten. 

Deze preventie-instrumenten hebben namelijk ook als doel het gedrag van de verzekerden te 

beïnvloeden die niet de verzekeringnemer zijn. Ook het gedrag van deze verzekerden kan 

namelijk invloed uitoefenen op de verwezenlijking van het risico. Gezien de 

verzekeringnemer beter op de hoogte is wie de verzekerden zijn, is het m.i. aangewezen 

om hem een informatieverplichting op te leggen. Dit vormt een aanbeveling gericht aan 

de wetgever. Op die manier kan de informatie die verzekeringnemer van de verzekeraar of 

verzekeringstussenpersoon verkrijgt, de verzekerden bereiken. Vanaf de omzetting van de 

IDD in deel 6 van de Verzekeringswet 2014 zal dergelijke verplichting bestaan voor de 

verzekeringnemer van een collectieve verzekeringen waarbij verzekerden geen keuze hebben 

om zich aan te sluiten.  

Tot slot leggen de bestaande informatieverplichtingen vooral de nadruk op 

informatieverstrekking via de algemene voorwaarden. Uit de enquête is evenwel gebleken dat 

slechts ongeveer de helft van de verzekeringnemers van de BA Auto de algemene 

voorwaarden gelezen heeft. Bovendien kon er geen positieve correlatie gevonden worden 

tussen het lezen van de polis en het correct beantwoorden van de kennisvragen over de 

preventie-instrumenten. Een mogelijke reden hiervoor kan het niet-begrijpen van de 



558 

 

poliswaarden zijn. Dit heeft als gevolg dat informatieplichten die de focus leggen op de 

informatieverstrekking via de algemene voorwaarden, hun informatiedoel niet bereiken. Of 

transparantievereisten met inbegrip van een begrijpelijkheidseis omtrent de algemene 

voorwaarden soelaas kunnen bieden, werd niet onderzocht. Het schrappen of omschrijven van 

elke juridische term in de algemene voorwaarden is m.i. evenwel niet wenselijk. 

Polisvoorwaarden moeten juridische sluitend blijven. Het is bovendien logisch dat 

verzekeraars zich bij het opstellen van de polisvoorwaarden zo nauw mogelijk aansluiten bij 

de tekst van de wet. Deze tekst van de wet zal in vele gevallen ook niet begrijpelijk zijn voor 

niet-juristen. Wanneer men van verzekeraars verwacht om meer begrijpelijke algemene 

voorwaarden op te stellen, moet m.i. ook de wetgever werk maken van meer begrijpelijke 

wetteksten. De vereiste dat zowel wetteksten als algemene voorwaarden juridische sluitend 

moeten zijn, zal m.i. dergelijke evolutie evenwel verhinderen. Het feit dat vele 

verzekeringnemers de polisvoorwaarden niet zouden lezen, doet m.i. evenwel geen 

afbreuk aan de verplichting van de verzekeraar om in de algemene voorwaarden 

volledige informatie op te nemen omtrent de verzekeringsdekking.  

 Informatieplichten die niet volbracht worden via de algemene voorwaarden 

hebben mogelijks meer kans om hun informatiedoel te bereiken. In dit verband werd 

enerzijds gewezen op het verstrekken van een informatiedocument aan de verzekeringnemer 

waarin de belangrijkste punten van de dekking bondig en begrijpelijk worden opgesomd. 

Anderzijds werd het belang benadrukt van de toelichtingsplicht die in de rechtspraak in 

bepaalde gevallen wordt opgelegd aan verzekeraars en verzekeringstussenpersonen en die 

gesteund wordt op het gemeen recht. Problematisch is evenwel dat de respondenten van de 

enquête die aangaven gewezen te zijn op de belangrijkste punten van de algemene 

voorwaarden door hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon, de kennisvragen over de 

preventie-instrumenten niet beter konden beantwoorden dan respondenten die aangaven hier 

niet op gewezen te zijn. Toch kan uit dit resultaat m.i. niet afgeleid worden dat het 

informatiedocument en bijkomende toelichting bij de polisvoorwaarden geen effect zouden 

kunnen hebben op het kennisniveau omtrent de preventie-instrumenten in de polis. Het is 

namelijk niet duidelijk wat de respondenten onder ‘belangrijkste punten’ begrepen hebben. Zo 

is het niet zeker dat de bevraagden die positief geantwoord hebben op deze vraag, ook 

effectief bijkomende informatie verkregen hebben over de preventie-instrumenten. Wanneer 

men dus de kennis van verzekerden omtrent de hen aangeboden dekking en dus omtrent 

de preventie-instrumenten wil vergroten, hebben m.i. het informatiedocument 

gecombineerd met een toelichting, de grootste slaagkans. 
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Aansprakelijkheidsverzekeraars zullen vanaf de omzetting van de IDD richtlijn 

wettelijk verplicht worden zulk informatiedocument te overhandigen. Het zou 

interessant zijn om enkele jaren na de invoering van de verplichting te onderzoeken of 

het kennisniveau van verzekeringnemers al dan niet verbeterd is. Het blijft m.i. evenwel 

aangeraden om vanuit de verzekeringssector te blijven inzetten op de toelichtingsplicht. 

Er moet evenwel op gewezen worden dat het opstellen van dergelijk informatiedocument 

geen sinecure is. Verder is een verplichting om zulk document te verstekken mogelijks niet 

wenselijk bij verzekeringscontracten die betrekking hebben op grote risico’s of die gesloten 

worden met professionele cliënten. Dergelijke verzekeringscontracten vormen vaak geen 

toetredingscontracten. Gezien de verzekeringnemer mee onderhandeld heeft over de 

verzekeringsvoorwaarden, kan men verwachten dat deze hierin reeds inzicht heeft. Of de 

informatie- en transparantieplichten en de andere initiatieven om de kennis van de verzekerde 

omtrent de verzekeringspolis te bevorderen, tot gevolg hebben dat verzekerden hun gedrag 

zullen afstemmen op deze kennis werd niet onderzocht. Hetzelfde geldt voor de vraag of het 

verbeteren van de kennis hieromtrent zou leiden tot zorgvuldiger gedrag van verzekerden. 

Deze vragen vallen buiten de reikwijdte van mijn onderzoeksvraag en dus van mijn 

proefschrift.  

 

AFDELING 3. DERDE DEELONDERZOEKSVRAAG: “WAT IS HET EFFECT 

VAN PREVENTIE-INSTRUMENTEN OP DE BESCHERMING VAN DE VERZEKERDE 

REKENING HOUDEND MET HET HUIDIG WETGEVEND KADER?” 

 

607. In het kader van de derde deelonderzoeksvraag werd ten slotte onderzocht hoe de 

wetgever de vrijheid van de verzekeraar om preventie-instrumenten te bedingen in de polis, 

heeft beperkt en hoe de wetgever bijkomende stimulansen tot preventie voorschrijft. 

Verzekeraars onbeperkt toelaten om preventie-instrumenten te bedingen in de polis, kan de 

bescherming van de verzekerde ondermijnen. Het sanctionerende preventie-instrument geeft 

de verzekeraar namelijk de mogelijkheid om zijn dekking geheel of gedeeltelijk te weigeren, 

de uitbetaalde schadevergoeding terug te vorderen, de polis op te zeggen, de premie te 

verhogen of de contractvoorwaarden te wijzigen in het nadeel van de verzekerde.  

Voor de beantwoording van deze derde deelonderzoeksvraag werd in de eerste plaats 

weergegeven hoe de beschermingsdoelstelling ten voordele van de verzekerde is geëvolueerd 

in de wetgeving. In de Wet Landverzekeringsovereenkomst werd het doel vooropgesteld om 

het evenwicht tussen de partijen te herstellen. De reden die hiervoor naar voren werd 
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geschoven was de vaststelling dat de Verzekeringswet 1874 niet voldoende bescherming bood 

aan verzekerden tegen de gevaren van de contractsvrijheid. In de memorie van toelichting 

werd vermeld dat gezien de verzekeringsovereenkomst een toetredingscontract betreft, ze 

bepalingen kan bevatten die door de verzekeraar zijn opgelegd, en hem overdreven rechten 

toekennen. Vanuit dit objectief werd een dwingende regeling voorgeschreven die de rechten 

en plichten van partijen op gedetailleerde wijze vastlegde. De wetgever is er dus vanuit 

gegaan dat verzekeringsovereenkomsten steeds worden opgesteld door verzekeraars, zonder 

inspraak van de verzekerde. In de realiteit hebben makelaars en verzekeringnemers die zich in 

een sterke positie bevinden evenwel inspraak in de inhoud van het verzekeringscontract. 

Ondanks het feit dat de verzekeringsovereenkomst in zulk geval geen toetredingscontract 

betreft, zal de wettelijke beschermingsregeling toch van toepassing zijn. Zo dient erop 

gewezen te worden dat de wetgever zelden een onderscheid maakt naargelang de 

verzekeringsovereenkomst wordt gesloten met een consument of een niet-consument. In 1994 

werd de Wet Landverzekeringsovereenkomst gewijzigd en werd de ruime bescherming voor 

verzekerden deels teruggeschroefd. De belangrijkste overweging hierbij was dat de 

doorgedreven bescherming een omgekeerd effect had, aangezien zij ertoe leidde dat voor 

bepaalde risico’s niet langer een verzekeringsdekking kon gevonden worden. Deze 

overweging dient inderdaad steeds in het achterhoofd gehouden te worden, bij het doorvoeren 

van een beschermingsregeling voor verzekerden, in het nadeel van verzekeraars. Met de 

Verzekeringswet 2014 werd een deel van de bestaande verzekeringswetgeving, met inbegrip 

van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, gecodificeerd in één wet. De bepalingen van de 

Wet Landverzekeringsovereenkomst werden nagenoeg ongewijzigd overgenomen in deel 4 

van de Verzekeringswet 2014. Eén van de doelen van deze wet is het bieden van een 

bijkomende bescherming voor de verzekeringsverbruiker. De verzekeringsverbruikers 

betreffen de verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en de derden die een belang 

hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
2588

 De Verzekeringswet 2014 

heeft heel wat kritiek teweeg gebracht. Eén van de kritieken was dat er onzekerheid heerst of 

de doelgroep van de bescherming enkel de consument in de zin van het Wetboek Economisch 

Recht dan wel de verzekeringsverbruiker in algemene zin betreft. Opnieuw maakt de 

wetgever zelden een onderscheid tussen consumenten en niet-consumenten. De meeste 

beschermingsbepalingen zijn dus van toepassing op elke verzekeringsverbruiker. Gelet 

op het feit dat bepaalde verzekeringsovereenkomst wel het resultaat zijn van 

onderhandelingen, kan de vraag gesteld worden of dit wenselijk is. M.i. zou de wetgever 
                                                           
2588 Art. 3 Verzekeringswet 2014.  
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hier toch meer rekening mee moeten houden, door bijvoorbeeld minstens, vaker dan 

momenteel het geval is, de beschermingsregeling te onttrekken aan 

verzekeringscontracten met betrekking tot grote risico’s.  

 

608. Verder werd ook nagegaan op welke wijze de wetgever dit beschermingsdoel tracht te 

bereiken. Enerzijds werden een aantal algemene beschermingsbepalingen besproken die een 

invloed uitoefenen op de vrije toepassing van preventie-instrumenten door verzekeraars.  

In de eerste plaats werd gewezen op het dwingende karakter van deel 4 

Verzekeringswet 2014. Art. 56 Verzekeringswet 2014 bepaalt dat de bepalingen van dit deel 

van dwingend recht zijn, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt 

gelaten om er van af te wijken door bijzondere bedingen. Het vormt evenwel geen sinecure 

om a.d.h.v. de bewoordingen van de wet te bepalen waar afwijkingen mogelijk zijn. Verder 

zijn afwijkingen van bepalingen van dwingend recht enkel mogelijk ten voordele van de partij 

die beschermd wordt. Het aanduiden van de partij die de wetgever telkens beoogt te 

beschermen is echter niet steeds eenvoudig. Hoewel dit deel over het algemeen werd 

voorgeschreven ter bescherming van verzekerden, is het soms de verzekeraar die de 

beschermde partij vormt van een bepaald wetsartikel of deel van het wetsartikel. Wanneer het 

artikel dwingend is ten voordele van de verzekeraar, zal enkel in zijn voordeel afgeweken 

kunnen worden van hetgeen de wetgever voorschrijft. Contractbedingen die in strijd zijn met 

een dwingende wetbepaling worden gesanctioneerd met de relatieve nietigheid.  

Een tweede algemene beschermingsbepaling kan gevonden worden in art. 23, §1 

Verzekeringswet 2014, dat een gelijkwaardigheidseis inhoudt. Deze bescherming is 

verregaand aangezien zij ook geldt voor niet-consumenten. Het is m.i. minstens aangewezen 

dat verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot grote risico’s niet onderworpen 

zouden zijn aan deze beschermingsregel. Dergelijke verzekeringsovereenkomsten vormen 

namelijk vaak het voorwerp van onderhandelingen tussen de verzekeraar en de 

verzekeringnemer. In zulk geval is er geen nood aan een wettelijke controle op de 

gelijkwaardigheid van de verbintenissen van partijen. Het is verder wenselijk dat de 

wetgever een werkbare sanctie zou verbinden aan de schending van de 

gelijkwaardigheidseis in tegenstelling tot de huidige sanctie van de wettelijke conversie 

van art. 22, §1 Verzekeringswet 2014.  

Tot slot bevat de Verzekeringswet 2014 een interpretatieregel in het voordeel van de 

verzekeringnemer. Opvallend is opnieuw dat de interpretatieregel ook van toepassing is op 

verzekeringsovereenkomst gesloten met niet-consumenten. Het feit dat 
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verzekeringsovereenkomsten die betrekking hebben op grote risico’s wel buiten het 

toepassingsgebied vallen van deze interpretatieregel, is m.i. een goede zaak. Gezien de 

toepassing van de gemeenrechtelijke interpretatieregels een ander gevolg zouden kunnen 

sorteren dan de verzekeringsrechtelijke interpretatieregel, zal voorrang verleend moeten 

worden aan de interpretatieregel uit het verzekeringsrecht.  

 

609. Anderzijds werden de wettelijke regelingen geanalyseerd gericht op specifieke 

preventie-instrumenten. Hierbij werd telkens nagegaan op welke wijze de wetgever de 

contractsvrijheid van de verzekeraar om het specifieke preventie-instrument te bedingen, heeft 

beperkt en welke elementen van deze wettelijke regelingen effectief de bescherming van de 

verzekerde ten goede komen. De elementen van de wettelijke regeling die evenwel hun 

beschermingsdoel missen omdat ze aanleiding geven tot onzekerheid, omdat ze omzeild 

kunnen worden of omdat er geen werkbare sanctie wordt voorgeschreven, werden 

omschreven als knelpunten. Er werd dus enerzijds nagegaan in welke mate de wetgever slaagt 

in zijn opzet om te vermijden dat sanctionerende preventie-instrumenten de bescherming van 

de verzekerde ondermijnen. Deze analyse gebeurde steeds in het licht van de bevindingen van 

de polisanalyse en de enquête. Daar waar er namelijk geen kennis aanwezig is van het 

preventie-instrument valt het argument om de bescherming van de verzekerde in te perken, 

met het oog op preventiemogelijkheden voor de verzekeraar, weg. Naast het inperken van de 

contractsvrijheid van verzekeraars om sanctionerende preventie-instrumenten te bedingen, 

heeft de wetgever ook enkele belonende preventie-instrumenten voorgeschreven in de wet en 

onderworpen een dwingende beschermingsregeling. Voor deze instrumenten loopt het 

beschermingsdoel samen met het preventiedoel. Ook voor deze instrumenten werd nagegaan 

of het beschermings- en preventiedoel kan bereikt worden.  

 

610. Wat de sanctionerende preventie-instrumenten betreft die een tekortkoming aan een 

concrete verplichting sanctioneren, werd in de eerste plaats de wettelijke regeling inzake 

opzet in art. 62, lid 1 Verzekeringswet 2014 onder de loep genomen. Het feit dat de 

verzekeraar niet verplicht kan worden om dekking te verlenen aan hem die het schadegeval 

opzettelijk veroorzaakt heeft, vormt een preventie-instrument opgelegd door de wetgever. Uit 

de polisanalyse is gebleken dat verzekeraars meestal ook zelf een opzetbeding stipuleren in de 

polis. De bescherming van de verzekerde wordt evenwel gewaarborgd, zowel door de 

wetgever als door de rechtspraak. Zo wordt uit de bewoordingen van art. 62, lid 1 

Verzekeringswet 2014 het persoonlijk karakter van het opzet afgeleid. De rechtspraak huldigt 
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daarnaast een strikte invulling van het opzetbegrip en legt de bewijslast van het opzet bij de 

verzekeraar. De rechtspraak steunt deze beslissing evenwel op art. 1315, lid 2 BW, dat van 

aanvullend recht is. De partijen kunnen dus conventioneel een afwijkende bewijsregeling 

bedingen. Andere beschermingsmechanismen, zoals bijvoorbeeld de gelijkwaardigheidseis in 

art. 23, §1, in fine, kunnen vermijden dat dergelijke bedingen de bescherming van de 

verzekerde ondermijnen. Bij de polisanalyse werden er geen bedingen aangetroffen die de 

bewijslast van het opzet bij de verzekerde leggen.  

Uit de polisanalyse is evenwel een andere problematische vaststelling gebleken. Zo 

wordt opzet in vele van de onderzochte polissen opgesomd als één van de uitsluitingen in de 

polis. Hoewel de rechter niet gebonden is door deze kwalificatie, zou het zowel de 

rechtszekerheid als de transparantie naar de verzekerden ten goede komen om het 

opzetbeding in de polis correct te kwalificeren. Dit vormt een aanbeveling voor 

verzekeraars.  

 

611. Ten tweede werd de beschermingsregeling van art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 

geanalyseerd. In deze bepaling heeft de wetgever preventie via grove schuld-bedingen 

onderworpen aan een dwingende beschermingsregeling. Zo werd het onmogelijk gemaakt 

voor de verzekeraar om een algemene uitsluiting van zware fouten te bedingen. De 

verzekeraar zal bij het opstellen van de polis reeds moeten nadenken over de gedragingen 

waarvoor hij niet wil instaan. Dit vergt een inspanning aan de kant van de verzekeraar. Op de 

vervulling van de voorwaarden in art. 62, lid 2 Verzekeringswet wordt bijkomend streng 

toegekeken door de rechtspraak. Deze strenge voorwaarden, kunnen een reden zijn waarom 

dergelijke bedingen niet of niet uitgebreid worden opgenomen in de polis. Uit de polisanalyse 

is verder ook gebleken dat de zware fout-bedingen die wel worden opgenomen vaak niet 

beantwoorden aan deze voorwaarden. Opdat de verzekeraar evenwel de verzekerde eventueel 

zal kunnen ontmoedigen om zich schuldig te maken aan de gevallen van grove schuld 

beschreven in de polis, moeten de verzekerden weten en begrijpen om welke gedragingen het 

gaat. De verzekeraar heeft er dus belang bij om de verzekerde duidelijk in kennis te 

stellen van de specifieke fouten waaraan de verzekerde zich niet schuldig mag maken 

indien hij wil genieten van de dekking. De verzekeraar dient dit in de eerste plaats te 

doen door de zware fouten uitdrukkelijk en beperkend op te sommen in 

polisvoorwaarden. Gezien uit de enquête gebleken is dat polisvoorwaarden niet steeds 

gelezen worden, is het aangeraden dat de verzekeraar evenwel andere wegen zoekt om 

de verzekerden hieromtrent te informeren.  
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Het feit dat algemeen aanvaard wordt dat art. 62, lid 2 en art. 65 Verzekeringswet 

2014 samen gelezen moeten worden en grove schuld dus gesanctioneerd wordt met een verval 

van recht, biedt de verzekerde een bijkomende bescherming. Zo vloeit hieruit voort dat de 

verzekeraar enkel zijn dekking zal kunnen weigeren wanneer de grove schuld in causaal 

verband staat met het schadegeval. Verder heeft deze kwalificatie ook tot gevolg dat de 

bewijslast van de grove schuld en het oorzakelijk verband bij de verzekeraar ligt. Met het oog 

op de informatie naar verzekerden toe, zouden verzekeraars evenwel aangemoedigd 

moeten worden om bij de opsomming van zware fouten de sanctie van het verval 

onmiddellijk te vermelden. Dit vormt een aanbeveling voor verzekeraars. Uit de 

polisanalyse is gebleken dat dit zelden gebeurt. Met het oog op het verschaffen van een beter 

inzicht aan de verzekerde omtrent de sanctie die verbonden wordt aan zijn grove fouten, is het 

wenselijk dat deze sanctie vermeld wordt bij de beschrijving van de fout, zowel in de 

polisvoorwaarden, als in het informatiedocument. Verder is het ook problematisch dat 

aansprakelijkheidsverzekeraars gevallen van grove schuld in de polis vaak opsommen als 

uitsluitingen. Tekortkomingen aan contractuele verplichtingen zouden uitdrukkelijk 

beschreven moeten worden als zware fouten, zodat de verzekerde de gevolgen van zijn gedrag 

kan inschatten. Doet de verzekeraar dat niet, moet de feitenrechter het beding herkwalificeren. 

Opdat feitenrechters hun herkwalificatiebevoegdheid op eenduidige wijze kunnen 

uitoefenen, is er nood aan een objectief criterium op basis waarvan uitsluitingen kunnen 

onderscheiden worden van vervalbedingen. M.i. kan dit criterium gevonden worden in 

het gedrag van de verzekerde. Dit vormt een aanbeveling gericht aan de rechtspraak.  

 Tot slot verbiedt art. 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 m.i. dat in de verzekeringspolis 

uitdrukkelijk en beperkend omschreven lichte fouten gesanctioneerd kunnen worden met een 

verval van recht. Gezien het gebrek aan een wettelijk definitie van het begrip “grove 

schuld” blijft hier echter discussie over bestaan. Om deze onzekerheid te verhelpen 

wordt de de wetgever aanbevolen dit begrip te definiëren. M.i kan hiervoor aansluiting 

gevonden worden bij de invulling die aan het begrip grove schuld werd gegeven onder 

de Verzekeringswet 1874, nl. een daad of handeling die een risicoverzwaring inhoudt, 

zodat de kans op risicoverwezenlijking objectief groter wordt waarvan de verzekerde 

weet of behoort te weten dat deze de last op verwezenlijking van het risico vergroot.   

 

612. Verder werd gekeken of art. 65 Verzekeringswet 2014 zijn beschermingsdoel bereikt. 

Er werd besloten dat deze bepaling de positie van de verzekerde ongetwijfeld versterkt heeft. 

De contractuele vervalsanctie wordt beperkt tot tekortkomingen aan uitdrukkelijke en 
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voldoende nauwkeurig omschreven contractuele verplichtingen die het schadegeval 

(mede)veroorzaakt hebben. Deze wettelijke regeling vermijdt dus dat algemeen of vaag 

omschreven lichte fouten die geen invloed hebben gehad op het zich voordoen van het 

schadegeval, leiden tot een verlies van dekking. De dwingende aard van art. 65 

Verzekeringswet 2014 vermijdt bovendien contractuele afwijkingen. Toch geeft deze 

bepaling nog aanleiding tot enkele onzekerheden die de bescherming van de verzekerde 

kunnen ondermijnen.  

In de eerste plaats wordt opnieuw gewezen op het feit dat door de wetgever geen 

aanknopingspunt aangereikt wordt om vervalbedingen te onderscheiden van uitsluitingen. 

Zoals gezegd kan m.i. dit criterium gevonden worden in het gedrag van de verzekerde.  

Verder bevat de huidige formulering geen beperking voor de verzekeraar om enkel 

zware tekortkomingen aan contractuele verplichtingen te sanctioneren met een verval van 

recht. Uit het feit dat art. 65 en 62, lid 2 Verzekeringswet 2014 moeten samen gelezen 

worden, vloeit m.i. evenwel voort dat enkel grove fouten aanleiding kunnen geven tot een 

contractueel verval van recht. Hierover anders oordelen zou m.i. de bestaansreden van art. 62, 

lid 2 Verzekeringswet 2014 ondergraven. Naar aanleiding van deze vaststelling dringt zich, 

zoals gezegd, wel een verduidelijking op omtrent de invulling van het begrip ‘grove 

schuld’. Hiervoor zou de wetgever, zoals gezegd, kunnen teruggrijpen naar de criteria 

die hiervoor gehanteerd werden onder de Verzekeringswet 1874. 

Een bijkomend knelpunt kan gevonden worden in het feit dat de Koning nog geen 

beroep heeft gedaan op de aan hem verleende bevoegdheid om regels vast te stellen omtrent 

het geheel en gedeeltelijk verval van recht. Dit heeft tot gevolg dat momenteel de verzekeraar 

steeds een volledig verval van recht zal kunnen toepassen. Om de zwaarte van de sanctie 

evenwel beter af te stemmen op het gedrag van de verzekerde zou de Koning het geheel 

verval van recht kunnen reserveren tot verzekerden die te kwader trouw bepaalde 

contractuele plichten niet zijn nagekomen. Wanneer de verzekerde daarentegen te 

goeder trouw is, zou een gedeeltelijk verval vooropgesteld kunnen worden in verhouding 

tot de effectieve schade die de verzekeraar werd toegebracht. Mogelijks is het opportuun 

om deze bijkomende bescherming te reserveren voor consumenten.  

Tot slot blijft er ook na de wijziging van de WAM-wet onzekerheid bestaan over de 

oorzakelijkheidsvereiste bij de verhaalsgronden bepaald in art. 25, 3° a), c) en d) 

Modelovereenkomst. Bij gebrek aan een wettelijke grondslag voor deze verhaalsgronden 

moet de verzekeraar m.i. een oorzakelijk verband aantonen tussen de contractuele 

tekortkoming van de verzekerde en het schadegeval, opdat hij zijn verhaalsrecht kan 
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uitoefenen. Dit vormt een aanbeveling voor de rechtspraak. De invoering van het 

ontwerp m.b.t. de nieuwe minimumvoorwaarden verzekering BA motorrijtuigen zou dit 

standpunt bevestigen en een einde maken aan de huidige rechtsonzekerheid. De 

wetgever wordt dus aanbevolen om werk te maken van de invoering van een nieuwe 

modelovereenkomst, naar model van het ontwerp van 2009.  

 

613. Door het uitdrukkelijk opleggen van een schadebeperkingsplicht aan de verzekerde 

heeft de verzekeringswetgever vervolgens zelf een preventie-instrument voorgeschreven. 

Door het ontbreken van een wettelijke definitie van het begrip “schadegeval” in de zin van 

art. 75 Verzekeringswet 2014, heeft de wetgever evenwel ruimte gelaten om deze preventieve 

functie deels te ondergraven. Het is dan ook wenselijk dat de wetgever zou verduidelijken 

dat de schadebeperkingsplicht begint te lopen vanaf de kennis bij de verzekerde van het 

schadeverwekkende feit.  

Naast de preventieve functie van deze bepaling, houden art. 75 en 76 Verzekeringswet 

2014 ook een dwingende bescherming in ten voordele van de verzekerde. Zo wordt de 

verzekerde enkel verplicht tot het nemen van redelijke maatregelen en kunnen enkel de 

sancties bepaald in art. 76 Verzekeringswet 2014 opgelegd worden. Het is evenwel niet 

geheel duidelijk hoever deze bescherming reikt. Doordat in de wettekst niet uitdrukkelijk 

gesteld wordt dat op de verzekerde geen schadevoorkomingsplicht rust, is het onzeker of 

dergelijke plicht nog op de verzekerde kan gelegd worden op grond van het gemeen recht. Het 

hoeft evenwel geen betoog dat een positief antwoord op deze vraag de bescherming van de 

verzekerde zou ondermijnen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt nochtans duidelijk de wil van de 

wetgever om enkel een schadebeperkingsplicht op te leggen aan de verzekerde en geen 

schadevoorkomingsplicht. Om te vermijden dat de verzekerde een algemene 

schadevoorkomingsplicht zou worden opgelegd op grond van het gemeen recht, zou de 

verzekeringswetgever dit beter uitdrukkelijk weerleggen in art. 75 Verzekeringswet 

2014. Dit is nodig gezien uit de polisanalyse gebleken is dat verzekeraars weldegelijk 

algemeen omschreven schadevoorkomingsplichten opleggen aan verzekerden. Art. 65 

Verzekeringswet 2014 verhindert dat de niet-nakoming van de algemene 

schadevoorkomingsplicht gesanctioneerd wordt met een verval van recht. Op grond van het 

gemeen recht zou de verzekeraar evenwel een schadevergoeding kunnen eisen.  

Uit de enquête is gebleken dat de sancties op de niet-nakoming van de 

schadevoorkomingsplicht het minst gekende preventie-instrument vormen bij 



567 

 

verzekeringsnemers van WAM-verzekeringen. Slechts 14% van de bevraagden kon de vraag 

hieromtrent correct beantwoorden. Bij gebrek aan kennis zullen de sancties niet doeltreffend 

kunnen zijn op het vlak van preventie. In dit opzicht is het niet bevorderlijk dat vele 

verzekeraars de schadebeperkingsplicht en de daaraan verbonden sancties niet uitdrukkelijk 

opnemen in de polis. Wanneer men wil dat dit preventie-instrument doeltreffend is, zal men 

minstens moeten inzetten op de kennis ervan. Gezien de polisvoorwaarden niet steeds gelezen 

worden, zal hiertoe ook ingezet moeten worden op andere informatiewegen dan de algemene 

voorwaarden. Zoals gezegd, is het m.i. evenwel aangeraden voor verzekeraars om deze 

informatie over te brengen via het informatiedocument. Toekomstig onderzoek zal 

evenwel moeten uitwijzen welke informatiewegen effectief de kennis van de verzekerde 

vergroten en welke factoren, naast kennis noodzakelijk zijn om het gedrag van de 

verzekerde effectief te kunnen beïnvloeden.  

 

614. Vervolgens bevat art. 152 Verzekeringswet 2014 m.i. een doeltreffende 

beschermingsregeling voor de verzekeringnemer en de verzekerde. Op de verzekeraar die het 

verhaalsrecht wil uitoefenen rust namelijk een uitgebreide bewijslast. Hij moet bewijzen dat 

hij de benadeelde heeft uitbetaald op grond van een niet-tegenwerpelijke exceptie. Hij moet 

het bestaan van de verzekeringsovereenkomst met inbegrip van een verhaalsbeding bewijzen 

en aantonen dat de verzekeringnemer de polisvoorwaarden heeft aanvaard. Tot slot zal hij ook 

moeten aantonen dat hij zijn voornemen om verhaal uit te oefenen tijdig heeft meegedeeld aan 

de verzekeringnemer of de verzekerde. Bijkomend zal de verzekeraar zijn verhaalsrecht enkel 

kunnen uitoefenen ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de 

verzekerde. Het persoonlijk karakter van opzet en het contractueel verval van recht vullen 

deze beschermingsregeling aan.  

De nog steeds aanwezige knelpunten hebben betrekking op de uitzonderingsregimes 

die gelden voor de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen. Zo zal de WAM-verzekeraar 

niet moeten bewijzen dat de verzekeringnemer de polisvoorwaarden met inbegrip van het 

verhaalsbeding heeft aanvaard. Verder dringt zich een wijziging van de 

modelovereenkomst op zodat de verzekeraar zal moeten bewijzen dat er een oorzakelijk 

verband bestaat tussen de contractuele tekortkomingen bepaald in art. 25, 3°, a), c) en d) 

Modelovereenkomst en het schadegeval, opdat hij zich kan beroepen op deze 

verhaalsgronden. De wetgever wordt aanbevolen hier werk van te maken.  
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615. Met betrekking tot de sanctionerende preventie-instrumenten die nadelige gevolgen 

verbinden aan het vergroten van het risico of het zich voordoen van het schadegeval, werd in 

de eerste plaats nagegaan in welke mate de contractsvrijheid van verzekeraars wordt beperkt 

om uitsluitingen te bedingen. Hoewel de wetgever geen specifieke beschermingsregeling 

heeft voorgeschreven, werd vastgesteld dat het huidig wetgevend kader toch heel wat 

beschermingsinstrumenten bevat om te vermijden dat de verzekeraar, door het bedingen van 

uitsluitingen, de inhoud van de verzekeringsovereenkomst zou uithollen. Zo werd gewezen op 

de gelijkwaardigheidseis, de interpretatieregel in het voordeel van de verzekerde en de 

bijzondere dwingende beschermingsbepalingen in het bijzonder verzekeringsrecht.  

Toch zijn er nog een aantal duidelijke knelpunten aanwezig die aanleiding geven tot 

een aantal aanbevelingen voor de wetgever. Zo is er in de eerste plaats nood aan een 

definitie van het begrip ‘uitsluiting’. Het stilzwijgen van de wetgever brengt momenteel te 

veel onzekerheden met zich mee, die zich voornamelijk situeren op het vlak van de bewijslast. 

M.i. dient hierbij de invulling door Fontaine gevolgd te worden waarbij een uitsluiting een 

beding betreft dat ertoe strekt de verbintenis van de verzekeraar betreffende het risico 

dat het voorwerp uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst te beperken. Verder is er 

nood aan een duidelijk criterium aan de hand waarvan uitsluitingen onderscheiden 

kunnen worden van vervalbedingen. Uit de polisanalyse is gebleken dat uitsluitingen vaak 

bedongen worden, maar een reeks van deze uitsluitingsclausules zou moeten 

geherkwalificeerd worden als vervalbedingen. Zoals gezegd, vormt m.i. het gedrag van de 

verzekeringnemer/verzekerde een goed aanknopingspunt hiervoor. Tot slot werd 

gewezen op de zwakheden van de sanctie van de wettelijke conversie waarmee de schending 

van de gelijkwaardigheidseis moet worden gesanctioneerd. Deze sanctie is nuttig wanneer er 

een dwingende regeling voorhanden is waardoor het strijdige beding kan vervangen worden. 

Inzake de gelijkwaardigheidseis van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 2014 kan deze 

sanctie evenwel geen soelaas bieden. Het is dan ook aanbevolen om in de Verzekeringswet 

2014 een specifieke sanctie wegens de schending van art. 23, §1, in fine Verzekeringswet 

2014 te bepalen. Die zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de nietigheid van het 

uitsluitingsbeding, waardoor de verzekerde toch dekking zal kunnen genieten.  

Naast de grenzen die de wetgever stelt aan de contractsvrijheid om uitsluitingen te 

bedingen, werd ook onderzocht hoe de wetgever vermijdt dat de verzekeraar het voorwerp 

van de verzekeringsovereenkomst zou uithollen d.m.v. andere waarborgbeperkingen, zoals het 

verzekeringsplafond en de franchise. Opnieuw kan besloten worden dat de wetgever een reeks 

beschermingsinstrumenten heeft aangereikt voor de verzekerden. Zo werd gewezen op de 
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minimumgarantievoorwaarden voor bepaalde types van verzekeringsovereenkomsten in het 

bijzonder verzekeringsrecht die vaak begrenzingen bevatten voor het verzekeringsplafond, de 

verplichting van de verzekeraar om de interesten en kosten enerzijds en de reddingskosten 

anderzijds te vergoeden boven het verzekerd totaalbedrag, de gelijkwaardigheidseis en de 

interpretatieregel in het voordeel van de verzekeringnemer / verzekerde. M.b.t. het 

verzekeringsplafond moet bijkomend gewezen worden op de wettelijke begrenzingen. In de 

onderzochte polissen uit de polisanalyse wordt niet steeds zulke begrenzing bedongen. In zulk 

geval zal de wettelijke maximum begrenzing ook niet van toepassing zijn. Daar waar wel een 

begrenzing wordt bedongen, houden verzekeraars zich wel aan de maximumgrenzen 

vastgelegd in het KB van 24 december 1994. Opnieuw vormt het feit dat de 

verzekeringswetgever geen werkbare sanctie heeft voorgeschreven voor de schending van de 

gelijkwaardigheidseis evenwel een knelpunt. Bijkomend kunnen globalisatieclausules bij 

serie-schade tot gevolg hebben dat het maximum verzekerd bedrag sneller bereikt zal worden. 

M.b.t. tot de franchise houden dergelijke clausules dan weer een voordeel in.  

De enquête heeft aangetoond dat de verzekeringnemers van de BA autoverzekering 

niet goed op de hoogte zijn van de aanwezige verzekeringsplafonds. De kennis van het 

verzekeringsplafond bij de verzekerde vormt nochtans een noodzakelijke voorwaarde opdat 

dit een (bijkomend) motief kan zijn voor de verzekerde om zich zorgvuldig te gedragen. 

Omwille van deze reden zal de verzekeraar minstens moeten inzetten op de overdracht 

van deze informatie, indien hij wil dat het verzekeringsplafond een preventief effect kan 

sorteren. Toekomstig onderzoek zal evenwel moeten uitwijzen welke informatiewegen 

effectief de kennis van de verzekerde vergroten en welke factoren, naast kennis 

noodzakelijk zijn om het gedrag van de verzekerde effectief te kunnen beïnvloeden.  

 

616. Verder werd de dwingende regeling inzake risicoverzwaring onder de loep genomen. 

Deze heeft zonder twijfel de positie van de verzekerde in geval van een risicoverzwaring 

versterkt ten opzichte van de Verzekeringswet 1874.  

Gezien de risicoverzwaring evenwel geen daad van de verzekerde meer vereist, werd 

de preventieve functie van deze regeling beperkt. De verzekeringnemer zal niet steeds 

controle kunnen uitoefenen op de toepassing van de wettelijke gevolgen die de verzekeraar 

aan de risicoverzwaring kan hechten. Het feit dat hiermee een beter contractueel evenwicht 

kan bereikt worden, maakt evenwel dat deze uitbreiding moet goedgekeurd worden. Het 

preventief effect wordt daarnaast ook ondermijnd door het gebrek aan kennis bij de 

verzekeringnemer van de gevolgen die de verzekeraar aan de risicoverzwaring kan hechten. 
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Uit de enquête bij verzekeringnemers van de BA Auto bleek deze kennis slechts bij een 

minderheid aanwezig te zijn. Bovendien bleek uit de polisanalyse dat deze gevolgen slechts 

zelden worden opgenomen in de polisvoorwaarden. Opdat deze gevolgen de 

verzekeringnemer evenwel kunnen aanzetten om het risico zo klein mogelijk te houden, 

zal de verzekeringnemer wel minstens op de hoogte moeten zijn van deze gevolgen.  

Naast de problemen op het vlak van preventie bevat de huidige regeling, vooral in 

combinatie met de andere bepalingen van deze wet, toch ook nog enkele knelpunten die de 

rechtszekerheid of de beoogde bescherming van de verzekerde ondermijnen.  

In de eerste plaats heeft de wetgever gekozen voor de vage omschrijving ‘verzwaring 

van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet’. Onduidelijkheid omtrent welke 

situaties dienen meegedeeld te worden aan de verzekeraar en in welke gevallen de verzekeraar 

hier de wettelijke gevolgen kan aan hechten, maken het voor de verzekerde moeilijk om zijn 

gedrag hierop af te stemmen. De transparantieverplichtingen van art. 46, §1 Verzekeringswet 

2014 kunnen hieromtrent wel duidelijkheid verschaffen voor wat betreft de 

verzekeringsovereenkomsten bepaald in art. 43, §1 Verzekeringswet 2014 voor zover deze 

met een consument werden gesloten. De verzekeraar kan in dergelijk geval m.i. enkel een 

wijzigingsvoorstel doen of de verzekeringsovereenkomst opzeggen naar aanleiding van 

een risicoverzwaring die overeenstemt met de criteria gemeld op grond van art. 46, §1 

Verzekeringswet 2014. Omschrijvingen in de polis van risicoverzwaringen kunnen dienen 

als precisering van deze criteria maar kunnen hier m.i. niet van afwijken. De wetgever zou er 

evenwel goed aan doen om voor de niet-nakoming van de verplichtingen in art. 46 

Verzekeringswet 2014 een werkbare wettelijke sanctie voor te schrijven.  

Verder worden de strenge wettelijke toepassingsvoorwaarden ondergraven voor 

overeenkomsten die onderworpen zijn aan de éénjarige looptijd van de 

verzekeringsovereenkomst. 

Ook in het geval de verzekeraar zich kan beroepen op een verval van dekking omdat 

hij de risicoverzwaring heeft omschreven als een contractuele plicht of verbod, biedt de 

beschermingsregeling inzake risicoverzwaring geen meerwaarde.  

 

617. Vervolgens werd de wettelijke regeling inzake opzeg na schadegeval geanalyseerd. 

Door het wederkerig maken van het opzegbeding na schadegeval in bepaalde 

verzekeringsovereenkomsten en het verbinden van strikte modaliteiten aan deze opzegging 

heeft de wetgever de positie van de verzekeringnemer versterkt ten opzichte van de regeling 

onder Verzekeringswet 1874.  
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Binnen de WAM-verzekering leidt de regeling van de opzeg na schadegeval toch nog 

tot enkele onregelmatigheden. In de eerste plaats stemt de wettelijke regeling in de 

modelovereenkomst niet overeen met deze in de Verzekeringswet 2014. Gezien de voorrang 

van art. 86 Verzekeringswet2014 moet de modelovereenkomst aangepast worden. Verder 

kan naar analogie met de rechtspraak van het Hof van Cassatie omtrent het verhaalsrecht in de 

modelpolis, aangenomen worden dan ook het opzegrecht niet van contractuele aard is, gezien 

de verzekeraar zulk recht wordt toegekend in de modelpolis. Met deze rechtspraak kan m.i. 

evenwel niet ingestemd worden.  

Naast de problemen binnen de WAM-verzekering, kan getwijfeld worden aan de 

meerwaarde van art. 86 Verzekeringswet 2014 voor de bescherming van verzekerden. 

Verzekeringsovereenkomsten die onderworpen zijn aan de éénjarige looptijd, zal de 

verzekeraar namelijk ook kunnen opzeggen zonder dat hierbij de voorwaarden van art. 86 

Verzekeringswet 2014 moeten worden nageleefd. Het enige verschil is dat de verzekeraar 

mogelijks iets langer moet wachten om deze opzegging te doen.  

Tot slot houdt de wettelijke regeling inzake opzeg na schadegeval geen beperkingen in 

voor de verzekeraar om zelf te bepalen hoeveel schadegevallen vereist zijn of hoe zwaar een 

schadegeval moet zijn opdat hij de polis zal opzeggen. Dit kan ertoe leiden dat de 

verzekeringnemer jarenlang premies betaalt om dan na één schadegeval, ongeacht de grootte 

van de schade en ongeacht de zwaarte van zijn fout, geconfronteerd te worden met een 

opzegging. Het beleid dat verzekeringsmaatschappijen hierover hanteren is niet bekend. De 

vraag rijst of het eventueel aangewezen is om de opzegmogelijkheid van de verzekeraar 

afhankelijk te maken van de zwaarte van de fout of de grootte van de schade. Gezien de 

mogelijkheid van de verzekeraar om in zulk geval de polis nog steeds op te zeggen op grond 

van art. 85 Verzekeringswet 2014, zou dergelijk wettelijk ingrijpen de bescherming van de 

verzekerde echter niet veel vergroten.  

Uit de polisanalyse is gebleken dat verzekeraars die de mogelijkheid om op te zeggen 

na schadegeval voorbehouden, dit vaak beperken tot gevallen van fraude. Er lijkt dus geen 

noodzaak te zijn aan een strengere wettelijke bescherming. 

Wat het preventie-effect betreft van deze sanctie, bleek uit de enquête dat de kennis 

van deze sanctie slechts gekend is bij een minderheid van de verzekeringnemers van de BA 

Auto. Voor een meerderheid van de verzekeringnemers van deze polis kan dit preventie-

instrument dus niet doeltreffend zijn.  
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618. Naast het analyseren van de wettelijke regeling inzake sanctionerende preventie-

instrumenten, werd ook nagegaan in welke mate de belonende preventie-instrumenten de 

verzekeraar effectief ten goede komen. In art. 80 Verzekeringswet 2014 heeft de wetgever een 

beloningsmechanisme voorgeschreven voor de verzekeringnemer die zijn risico vermindert. 

Aangezien hiermee een tegenhanger werd gecreëerd voor de regeling inzake risicoverzwaring, 

biedt deze bepaling een bijkomende bescherming voor de verzekeringnemer. Wanneer de 

verzekeringnemer hierdoor effectief aangezet zou worden tot het verminderen van het risico 

door bijvoorbeeld preventiemaatregelen te nemen, komt deze bepaling ook de 

verzekeringnemer ten goede. Deze regeling heeft dus ook een preventieve functie.  

Beide doelstellingen worden m.i. evenwel ondergraven door enkele belangrijke 

knelpunten. In de eerste plaats maakt de wetgever opnieuw gebruik van de vage omschrijving 

‘het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet’. De beperkte invulling door de rechtsleer 

van het risicobegrip in de zin van art. 80 Verzekeringswet 2014 tot ‘de kans dat het 

verzekerde voorval zich voordoet’, beperkt de preventieve werking van dit beloningsregime. 

Wanneer de verzekeringnemer namelijk actie onderneemt om de omvang van de mogelijke 

schade te beperken, zal hij hierdoor geen premiereductie kunnen vragen aan de verzekeraar op 

grond van art. 80 Verzekeringswet 2014. De beloning van art. 80 Verzekeringswet 2014 kan 

dus geen bijkomende motivatie vormen om dergelijke actie te ondernemen. Nochtans zal het 

verkleinen van de omvang van een mogelijk verzekerd schadegeval ook de verzekeraar ten 

goede komen.  

Verder zal het voor de verzekeringnemer niet evident zijn om een premievermindering 

te verkrijgen op grond van deze bepaling. Zo wordt hem een moeilijke bewijslast opgelegd en 

slechts een beperkt drukkingsmiddel aangereikt. Wat de bewijslast betreft, zal het voor de 

verzekeringnemer geen sinecure zijn om aan te tonen dat de verzekeraar op andere 

voorwaarden zou verzekerd hebben wanneer hij de risicovermindering had gekend bij de 

contractsluiting. Hiertoe dient de verzekeringnemer het interne beleid van de betrokken 

verzekeringsmaatschappij te kennen. De overeenkomstig art. 46, §1 Verzekeringswet 2014 

meegedeelde segmentatiecriteria kunnen hierbij eventueel hulp bieden, voor zover het gaat 

over verzekeringsovereenkomst bedoeld in art. 43 Verzekeringswet 2014 gesloten met 

consumenten. Deze criteria kunnen mogelijks gepreciseerd worden aan de hand van 

voorbeelden van risicoverminderingen in de algemene voorwaarden van de polis. Wanneer de 

verzekeringnemer in deze bewijslast slaagt, beschikt de verzekeringnemer enkel over het 

dreigmiddel om de polis op te zeggen wanneer de verzekeraar geen premievermindering 
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toestaat. Er kan getwijfeld worden of dergelijk dreigement de verzekeraar werkelijk aanzet tot 

het toekennen van de premiekorting.  

Het feit dat het initiatief van dit beloningsregime volledig bij de verzekeringnemer 

ligt, vormt m.i. evenwel het grootste knelpunt. Hiertoe moet de verzekeringnemer het bestaan 

van deze regeling kennen. In de enquête gaf een meerderheid van de verzekeringnemers van 

de BA Auto toe niet op de hoogte te zijn van deze regeling. Bovendien bleek uit de 

polisanalyse dat deze regeling ook zelden wordt opgenomen in de polisvoorwaarden. Het 

automatisch toepassen van een premievermindering door de verzekeraar wanneer deze 

kennis neemt van een blijvende en aanzienlijke risicovermindering, zou veel effectiever 

zijn. Hiertoe moet de verzekeraar evenwel op de hoogte worden gebracht van de 

risicowijziging. Van bepaalde risicowijzigingen wordt de verzekeraar reeds op de hoogte 

gebracht, zonder dat deze kennisgeving noodzakelijkerwijze gericht is op een verkrijgen van 

een premiereductie. Het betreft bijvoorbeeld een adreswijziging, een voertuigwijziging of 

aangiften van schadegevallen. Het komt m.i. evenwel de wetgever niet toe om een 

verplichting tot automatisch premiereductie bij risicoverminderingen op te leggen aan 

de verzekeraar. Voor bepaalde risicoverminderingen passen verzekeraars reeds automatische 

premiereducties toe. Denk bijvoorbeeld aan het bonus malus systeem in de autoverzekering. 

In het kader van de BA Bedrijfsleven kan men eventueel aan de hand van een jaarlijkse 

vragenlijst, in te vullen door de verzekeringnemer, de premie zo correct mogelijk 

afstemmen op eventuele risicowijzigingen. Voor het overige kan meer ingezet worden op 

de informatieverstrekking omtrent het recht van de verzekeringnemer om een 

premievermindering te vragen bij risicoverminderingen. 

  

619. Tot slot werd nagegaan of art. 106 Verzekeringswet 2014 inzake reddingskosten zijn 

preventie- en beschermingsdoel bereikt. Anders dan bij de sanctionerende preventie-

instrumenten, loopt bij de belonende preventie-instrumenten de bescherming van de 

verzekerde samen met het preventiedoel van de verzekeraar. De invoering van de plicht voor 

de verzekeraar om onder bepaalde voorwaarden de kosten te dekken van zowel 

schadebeperkende als schadevoorkomende maatregelen heeft ongetwijfeld de positie van de 

verzekerde verbeterd ten opzichte van de regeling van de Verzekeringswet 1874 waaronder 

enkel de kosten van schadebeperkende maatregelen werden vergoed.  

Toch leidt het gebrek aan wettelijke definities van een aantal begrippen in art. 106 

Verzekeringswet 2014 tot een aantal onzekerheden die de bescherming beperken en dus 

meteen ook het preventiedoel kunnen ondergraven. Zo rijst de vraag hoe het begrip 
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‘schadegeval’ in de zin van art. 106 Verzekeringswet 2014 moet ingevuld worden. Om 

ervoor te zorgen dat de kosten van de maatregelen die de verzekerde op grond van art. 

75 Verzekeringswet 2014 verplicht wordt te nemen, steeds gedekt worden door de 

verzekeraar, moet m.i. aan het begrip ‘schadegeval’ in de zin van 106 en 75 

Verzekeringswet 2014 dezelfde invulling gegeven worden, nl. ‘het schadeverwekkende 

feit’.  

Verder is het m.i. noodzakelijk dat de wetgever verduidelijkt wat onder 

‘maatregelen gevraagd door de verzekeraar’ moet begrepen worden. Het antwoord op 

deze vraag is m.i. bepalend voor de invulling van het begrip ‘dringende maatregelen’.  

Het gebrek aan wettelijke definities van de termen ‘kosten’, ‘dringende maatregelen’ 

en ‘nakend gevaar’, maakt dat de verzekeraar deze termen contractueel kan invullen voor 

zover hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de dwingende wettelijke bepalingen. Een enge 

invulling van deze begrippen heeft evenwel tot gevolg dat de verzekeraar in minder gevallen 

de reddingskosten zal moeten dekken en dus dat zowel de bescherming van de verzekerde als 

de preventieve werking wordt beperkt. Het preventiedoel van de wetgever wordt vaak 

aangehaald als reden voor een zo ruim mogelijke interpretatie van deze begrippen. Wanneer 

de verzekerde evenwel niet weet dat deze kosten vergoed worden door de verzekeraar, kan dit 

voor hem ook geen bijkomende motivatie vormen om schadebeperkende of 

schadevoorkomende maatregelen te nemen. De enquête heeft het gebrek aan deze kennis 

aangetoond bij verzekeringnemers van de BA Auto. De polisanalyse heeft bijkomend 

aangetoond dat, met uitzondering van de bedrijfspolissen, aansprakelijkheidsverzekeraars 

zelden uitdrukkelijk de dekking van de reddingskosten opnemen in de algemene 

voorwaarden. Ongeacht het feit dat het dwingend karakter van de wet tot gevolg heeft dat art. 

106 Verzekeringswet 2014 automatisch van toepassing is, bevordert deze aanpak niet de 

informatieverstrekking ten aanzien van de verzekerde. Het is dan ook aangeraden voor 

verzekeraars om de dekking van de reddingskosten wel uitdrukkelijk op te nemen in de 

polis. Op die manier kan ook onmiddellijk contractueel een beperking van de dekking 

van deze reddingskosten, boven het verzekerde totaalbedrag, worden bedongen.  

Om tot slot te vermijden dat de verplichting van de verzekeraar om de kosten 

van schadevoorkomende maatregelen te dekken onder de voorwaarden van art. 106 

Verzekeringswet 2014, de verzekeringsovereenkomst zou doen ontaarden in een 

onderhoudscontract, wordt de verzekeraar aanbevolen om concrete 

preventieverplichtingen op te nemen in de polis.  
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AFDELING 4. HOOFDOOGMERK ONDERZOEK: OP ZOEK GAAN NAAR EEN 

WENSELIJKE BALANS TUSSEN PREVENTIE DOOR DE VERZEKERAAR EN DE 

BESCHERMING VAN DE VERZEKERDE 

 

620. Het hoofdoogmerk van dit onderzoek was op zoek gaan naar een wenselijke balans 

tussen preventie door de verzekeraar en de bescherming van de verzekerde. In de eerste plaats 

wordt aan aansprakelijkheidsverzekeraars een preventietaak opgelegd ter bestrijding van het 

moreel risico. Uit dit onderzoek is gebleken dat aansprakelijkheidsverzekeraars deze taak 

grotendeels opnemen via het bedingen van preventie-instrumenten in de polisvoorwaarden. Er 

werd een onderscheid gemaakt dus sanctionerende en belonende preventie-instrumenten. 

Voor belonende preventie-instrumenten loopt het preventie- en beschermingsdoel gelijk. Het 

vergroten van de bescherming van de verzekerde zal dus ook het preventiedoel ten goede 

komen. Sanctionerende preventie-instrumenten hebben daarentegen een nadelig effect op de 

positie van de verzekerde. Deze geven de verzekeraar namelijk de mogelijkheid om zijn 

dekking geheel of gedeeltelijk te weigeren, de uitbetaalde schadevergoeding terug te 

vorderen, de polis op te zeggen, de premie te verhogen of de contractvoorwaarden te wijzigen 

in het nadeel van de verzekerde. Om te vermijden dat verzekeraars dus te verregaande 

preventie-instrumenten in hun voordeel zouden bedingen, heeft de wetgever de 

contractsvrijheid beperkt ten voordele van de bescherming van de verzekerde. Dit onderzoek 

geeft aan op welke punten de wetgever in zijn beschermingsdoel is geslaagd en welke 

elementen van de beschermingsregeling hun doel niet kunnen bereiken. Bijkomend werden 

een reeks aansprakelijkheidsverzekeringspolissen getoetst aan deze beschermingsregeling om 

na te gaan in welke mate aansprakelijkheidsverzekeraars zich houden aan de wettelijke 

voorwaarden, en om te wijzen op enkele pijnpunten.  

Een te doorgedreven beschermingsregeling verhindert evenwel de mogelijkheid van 

de verzekeraar om nog aan preventie te doen via de polisvoorwaarden. Daarom wordt het 

preventie-argument vaak opgeworpen om de wettelijke bescherming terug te schroeven of 

soepeler te interpreteren. In dit onderzoek werd onderzocht of dit preventie-argument wel een 

valabel argument is. Opdat het preventie-argument gevoerd kan worden moet het preventie-

instrument via de polisvoorwaarden doeltreffend kunnen zijn en dus het potentieel in zich 

dragen om het gedrag van de verzekerde te beïnvloeden. Opdat het preventie-instrument 

evenwel een (bijkomend) motief kan vormen voor de verzekerde om een concrete 

verplichting na te leven, zich zorgvuldig te gedragen of om het risico klein te houden, moet de 
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verzekerde op de hoogte zijn van het preventie-instrument. De resultaten van de enquête 

hebben echter aangetoond dat, ten minste bij de verzekeringnemers van de BA Auto, de 

kennis van een aantal van deze preventie-instrumenten een obstakel vormt voor het bereiken 

van het preventiedoel. Uit de polisanalyse is bijkomend gebleken dat 

aansprakelijkheidsverzekeraars bepaalde preventie-instrumenten die hen ter beschikking 

staan, niet uitdrukkelijk opnemen in de polisvoorwaarden. Vaak betreft het sancties of 

beloningen waarop de contractspartijen zich ook zonder uitdrukkelijk contractsbeding kunnen 

beroepen. Wanneer het belonende preventie-instrumenten betreft, kan het onthouden van 

informatie aan de verzekerde omtrent een voor hem voordelige regeling, net een motief 

vormen voor de verzekeraar om het preventie-instrument niet op te nemen in de 

polisvoorwaarden. Dit gebrek aan kennis zal evenwel de doeltreffendheid van het preventie-

instrument verhinderen. Deze aanpak van verzekeraars toont evenwel aan dat zij, hetzij zelf 

niet geloven in de preventieve werking van preventie-instrumenten via de algemene 

voorwaarden, hetzij dat zij het financiële motief laten primeren op het preventiemotief. Daar 

waar preventie-instrumenten via de algemene voorwaarden evenwel niet doeltreffend 

kunnen zijn, kan het preventie-argument niet gevoerd worden ten koste van de 

bescherming van de verzekerde.  

 

621. De vaststelling dat het gebrek aan kennis de doeltreffendheid van enkele preventie-

instrumenten verhindert, vormt evenwel geen betoog voor een doorgedreven bescherming van 

verzekerden. Het verleden heeft namelijk reeds aangetoond dat een te doorgedreven 

bescherming het omgekeerd effect kan hebben dat voor bepaalde risico’s niet langer een 

verzekeringsdekking zou kunnen gevonden worden. M.i. moet eerder werk gemaakt worden 

van het zoeken naar doeltreffende preventiemethoden voor aansprakelijkheidsverzekeraars. 

Dit onderzoek gaf hiervoor een eerste aanzet door aan te geven dat kennis van het preventie-

instrument een eerste noodzakelijke voorwaarde vormt voor deze doeltreffendheid en door te 

onderzoeken in welke mate deze kennis al dan niet aanwezig is. Het feit dat kennis van het 

preventie-instrument een eerste noodzakelijke voorwaarde vormt opdat het preventie-

instrument doeltreffend kan zijn, impliceert dat het verkieselijk is om aan preventie te 

doen op een manier die onmiddellijk de kennis van de verzekerde van het preventie-

instrument garandeert. Hierbij kan gedacht worden aan het opleggen van concrete 

preventieplichten aan de verzekerde die gelden als instapvoorwaarden om het 

verzekeringscontract te kunnen sluiten. Bijkomend onderzoek is evenwel vereist om na 

te gaan welke eventuele bijkomende factoren vereist zijn, naast kennis, opdat het 
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preventie-instrument van de verzekeraar het gedrag van de verzekerde effectief kan 

beïnvloeden.  
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BIJLAGEN  

BIJLAGE 1: Uitnodiging enquête per e-mail 

 

Beste ,  

 

Wij hebben een onderzoek van slechts 10 minuten voor u klaarstaan over een interessant thema. 

 

U kan, uiteraard in alle anonimiteit, deelnemen via onderstaande link: 

 

Maak kans op: 

- een Bongo Delicieus Logeren 2 dagen (t.w.v. € 169,90) 

- een cadeaubon van € 10 naar keuze: 

-  Fnac  

-  Casa 

-  Standaard Boekhandel  

 

Als u niet aan dit onderzoek wenst deel te nemen, klik dan hier. U  zal dan geen herinneringen 

ontvangen. 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking, 

 

Het M.A.S team 
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BIJLAGE 2: Enquête 

Introductie  

Beste heer/mevrouw,  

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek. Deze enquête wordt 

afgenomen in het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen.  

Het doel van deze enquête is na te gaan in welke mate verzekeringnemers van een autoverzekering 

kennis hebben van de inhoud van hun verzekeringspolis. De resultaten van dit onderzoek kunnen 

inzichten verschaffen over de doeltreffendheid van deze verzekering en kunnen mogelijk aanleiding 

geven tot een betere informatieverstrekking.  

De resultaten van dit onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Wij willen u dan ook aansporen 

om de enquête waarheidsgetrouw in te vullen. Er zijn geen goede of slechte antwoorden.  

Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.  

Nogmaals dank voor u deelname.   

Invulinstructies  

Wij vragen u bij het beantwoorden van de vragen telkens het bolletje aan te klikken bij het antwoord 

dat volgens u juist is of dat op u van toepassing is. Wanneer er meerdere antwoordmogelijkheden zijn, 

zal dit worden aangegeven in de vraag.  

 

1) Rijdt u met een auto waarvoor u zelf een autoverzekering heeft afgesloten? 

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

Indien de respondent ‘Neen’ of ‘ik weet het niet’ antwoordt op deze vraag hoeft hij of zij de 

vragenlijst niet verder in te vullen.  

Om te beginnen worden er enkele introductievragen gesteld met betrekking tot de 

verzekering(en) die werd(en) afgesloten voor deze auto.  

 

2) Duid aan welke verzekering(en) werd(en) afgesloten met betrekking tot de auto waar u 

(meestal) mee rijdt? 

 

Burgerlijke 

aansprakelijkheid Auto 

Ja Neen Ik weet het niet 

Mini-omnium Ja Neen Ik weet het niet 

Omniumverzekering Ja Neen Ik weet het niet 

Rechtsbijstand Ja Neen Ik weet het niet 
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Ongevallenverzekering 

bestuurder 

Ja Neen Ik weet het niet 

 

 

3) Zijn de volgende autoverzekeringen verplicht in België?  

 

Burgerlijke 

aansprakelijkheid Auto 

Ja Neen Ik weet het niet 

Mini-omnium Ja Neen Ik weet het niet 

Omniumverzekering Ja Neen Ik weet het niet 

Rechtsbijstand Ja Neen Ik weet het niet 

Ongevallenverzekering 

bestuurder 

Ja Neen Ik weet het niet 

 

Volgende vragen gaan enkel over uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Auto (hierna 

BA Autoverzekering genoemd). 

 

4) Hoeveel jaar is het geleden dat u uw laatste autoverzekering heeft afgesloten?  

 

o Minder dan 3 jaar geleden 

o 3 tot 5 jaar geleden 

o 5 tot 10 jaar geleden 

o 10 tot 20 jaar geleden 

 

5) Bij welke verzekeringsmaatschappij heeft u uw autoverzekering afgesloten?  

 

………… 

 

6) Heeft u voor het afsluiten van uw verzekering beroep gedaan op een 

verzekeringstussenpersoon (verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent)?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet (meer) 

 

 

7) Voor volgende vraag zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Heeft de verzekeringsmakelaar/ 

verzekeringsagent of de verzekeringsmaatschappij u: 

 

o de algemene voorwaarden van uw autoverzekering persoonlijk afgegeven  

o de algemene voorwaarden van uw autoverzekering toegestuurd per post  

o de algemene voorwaarden van uw autoverzekering toegestuurd per e-mail  

o uitdrukkelijk verwezen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de website 

van de verzekeringsmaatschappij  
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o de algemene voorwaarden niet bezorgd noch er naar verwezen  

o ik weet het niet (meer) 

 

 

8) Heeft uw verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of verzekeringsmaatschappij u attent 

gemaakt op de belangrijkste punten (van de algemene voorwaarden) van uw autoverzekering?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet (meer) 

 

9) Heeft u de algemene voorwaarden van uw BA Autoverzekering gelezen? Meerdere antwoorden 

zijn mogelijk.  

 

o Ja, bij het afsluiten van de polis: volledig / gedeeltelijk  

o Ja, op het ogenblik van een schadegeval: volledig / gedeeltelijk  

o Ja, op een ander moment: volledig / gedeeltelijk  

o Neen  

o Ik weet het niet (meer) 

 

Volgende vragen peilen naar uw kennis over uw BA Autoverzekering en de toepasselijke 

verzekeringswetgeving.  

 

10) Denkt u dat uw verzekeringsmaatschappij, bij het afsluiten de verzekering, rekening zal houden 

met de schade die u in het verleden als autobestuurder heeft veroorzaakt, voor het bepalen van 

de hoogte van de premie? 

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

11) Heeft uw verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om de oorspronkelijke premie te verhogen 

op de jaarlijkse premievervaldag, wanneer u het voorbije jaar, als bestuurder van de verzekerde 

auto, foutief schade heeft veroorzaakt? 

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

12) Heeft uw verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om uw autoverzekering op te zeggen 

nadat hij de schade heeft moeten vergoeden ten gevolge van een ongeval dat door u als 

bestuurder van de verzekerde auto foutief werd veroorzaakt? 

 

o Ja  

o Neen  



5 

 

o Ik weet het niet  

 

13) Wist u dat u aan uw verzekeringsmaatschappij een premievermindering kan vragen voor uw 

autoverzekering wanneer u verhuist van de stad naar het platteland?  

 

o Ja  

o Neen  

 

 

14) Bent u verplicht uw verzekeringsmaatschappij tijdens de looptijd van uw autoverzekering te 

melden dat uw meerderjarig kind, die net zijn/haar rijbewijs heeft, ook regelmatig met het 

verzekerde voertuig zal rijden?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

 

15) Kan uw verzekeringsmaatschappij, na uw mededeling dat het voertuig ook regelmatig door uw 

meerderjarig kind die net zijn/haar rijbewijs heeft, zal gebruikt worden, een premieverhoging 

vragen?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

16) Stel u veroorzaakt een ongeval als bestuurder van de wagen waarvoor u een BA 

Autoverzekering afsloot. Worden de volgende schadeposten door uw BA Autoverzekering 

gedekt?  

 

De materiële schade aan uw auto waarmee u het 

ongeval heeft veroorzaakt 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De materiële schade die met uw auto wordt 

veroorzaakt aan een andere wagen 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De lichamelijke schade die met uw auto wordt 

veroorzaakt aan een voetganger 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De schade die met uw auto veroorzaakt wordt 

aan de inzittenden van het aangereden voertuig  

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De lichamelijke schade aan een passagier van 

uw auto waarmee u het ongeval heeft 

veroorzaakt 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De schade aan de persoonlijke bagage van een 

passagier van uw auto waarmee u het ongeval 

heeft veroorzaakt 

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De morele schade aan de passagiers van uw 

auto ten gevolge van het ongeval  

Ja Neen Ik weet het 

niet 

De schade die uzelf oploopt, als bestuurder van 

uw auto waarmee u het ongeval veroorzaakte  

Ja Neen Ik weet het 

niet 
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17) Stel u veroorzaakt als bestuurder van een wagen in dronken toestand foutief schade aan een 

andere wagen. Loopt u dan het risico dat uw autoverzekeraar (een deel van) de aan het 

slachtoffer uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet 

 

 

18) Stel u veroorzaakt als bestuurder van een wagen, die niet over een geldig keuringsbewijs 

beschikt, foutief schade aan een andere wagen. Loopt u dan het risico dat uw autoverzekeraar 

(een deel van) de aan het slachtoffer uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

 

19) Stel u veroorzaakt als bestuurder van een wagen foutief schade aan een andere wagen. Op het 

ogenblik van het schadegeval zitten er meer passagiers in de auto dan toegelaten. Loopt u dan 

het risico dat uw autoverzekeraar een deel van de uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen 

terugeisen?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

 

20) Stel uw rijbewijs werd ingevolge een verkeersovertreding ingetrokken door de rechtbank. 

Tijdens deze intrekking rijdt u toch met de wagen en u veroorzaakt foutief een ongeval met 

schade aan een ander voertuig. Loopt u dan het risico dat uw autoverzekeraar (een deel van) de 

uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?  

 

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

21) Stel iemand van uw gezin, die geen (geldig) rijbewijs heeft, veroorzaakt foutief een ongeval 

met uw auto waarvoor u een autoverzekering afsloot. Loopt u dan het risico dat uw 

autoverzekeraar (een deel van) de aan het slachtoffer uitbetaalde schadevergoeding bij u zal 

komen terugeisen?  

 

o Ja  

o Neen  
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o Ik weet het niet  

 

22) Stel u bent aan het telefoneren tijdens het rijden (zonder hands free) en u veroorzaakt foutief  

een ongeval met schade aan een andere wagen. Loopt u dan het risico dat uw autoverzekeraar 

(een deel van) de uitbetaalde schadevergoeding bij u zal komen terugeisen?  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet 

 

23) Wat is een franchise/vrijstelling?  

 

o Een bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitbetaalt ingeval van een schaderegeling bij 

ongeval 

o Een bedrag dat ik zelf, als verzekerde, ten laste moet nemen bij een schaderegeling van 

een ongeval  

o Een premie die ik betaal voor het afsluiten van een verzekeringscontract 

o Ik weet het niet  

 

24) Zal de autoverzekeraar de volgende schade dekken ongeacht het bedrag?  

 

Lichamelijke schade van de 

tegenpartij waar u schade aan 

veroorzaakt hebt 

Ja Neen Ik weet het niet 

Persoonlijke kleding van 

vervoerde personen waar u 

schade aan veroorzaakt hebt  

Ja Neen Ik weet het niet 

Persoonlijke bagage van 

vervoerde personen waar u 

schade aan veroorzaakt hebt  

Ja Neen Ik weet het niet 

 

 

25) Kan de verzekeringsmaatschappij zijn uitbetaling weigeren of verminderen wanneer u als 

veroorzaker van het ongeval niet spontaan alle redelijke maatregelen heeft genomen om de 

gevolgen van het schadegeval te beperken of te voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan het 

initiatief om de rijbaan vrij te maken na een ongeval.  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

26)  Kan de verzekeringsmaatschappij zijn uitbetaling weigeren of verminderen wanneer u niet 

spontaan de banden van uw auto tijdig heeft laten vervangen om slipgevaar te voorkomen?  

 

o Ja  

o Neen  
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o Ik weet het niet  

 

27)  Zal de verzekeringsmaatschappij de kosten vergoeden van alle dringende en redelijke 

maatregelen die u neemt om de gevolgen van het schadegeval te beperken of te voorkomen? 

Denk bijvoorbeeld aan de kosten die gemaakt werden voor het vrijmaken van de rijbaan na een 

ongeval.  

 

o Ja  

o Neen  

o Ik weet het niet  

 

Volgende vragen peilen naar u mening omtrent enkele stellingen. In welke mate gaat u akkoord 

met volgende stellingen:  

28) Het hebben van een verzekering geeft mij een gerust gevoel op financieel vlak.  

 

o Helemaal akkoord 

o Akkoord 

o Niet akkoord  

o Helemaal niet akkoord  

 

29) Ik vertrouw er op dat de verzekeringsmaatschappij zal instaan voor de financiële gevolgen van 

een schadegeval dat ik heb veroorzaakt.  

 

o Helemaal akkoord  

o Akkoord 

o Niet akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

 

30) Verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om bij een schadegeval niets of zo weinig 

mogelijk uit te betalen. 

 

o Helemaal akkoord  

o Akkoord 

o Niet akkoord 

o Helemaal niet akkoord  

 

Omdat de enquête anoniem wordt afgenomen, willen wij u tot slot vragen een aantal 

persoonsgegevens in te vullen. 

31) Wat is uw leeftijd  

 

…. 

 

32) Wat is uw geslacht? 
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o Man  

o Vrouw  

 

33) Hoogst behaalde diploma 

 

o Lagere school 

o Middelbaar onderwijs  

o Bachelor /Kandidatuur  

o Master / Licentiaat  

o Doctor  

 

34) Voert u een beroep uit of heeft u een opleiding genoten die u, volgens u, een beter inzicht 

inzake autoverzekeringen verschaft? 

 

o Ja  Welk beroep/ welke opleiding  

o Neen  

 

35) Heeft u ervaring met schadegevallen die door u werden veroorzaakt en vergoed werden door 

uw autoverzekeraar?  

 

o Ja  

o Neen  

 

36) Wat is de postcode van uw gemeente?  

 

…. 

 

Hiermee zijn we aan het einde van de vragenlijst gekomen. Hartelijk dank voor uw 

medewerking.  
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BIJLAGE 3: Inventaris tabellen enquête 

 

Tabel 1: Overzicht socio-demografische gegevens enquête 

Tabel 2: Verdeling van gerealiseerde steekproef naar geslacht  

Tabel 3: Verdeling van de populatie naar leeftijd en woonplaats 

Tabel 4: Verdeling van de gerealiseerde steekproef naar leeftijd en woonplaats 

Tabel 5: Wegingscoëfficiënten 

Tabel 6: Voorbeeld Chi- kwadraat toest  voor de antwoorden op de vraag ‘Heeft u een BA 

Autoverzekering afgesloten voor de wagen waar u mee rijdt’ naargelang geslacht 

Tabel 7: Voorbeeld Compare column proportions toets voor de antwoorden op de vraag ‘Heeft u een 

BA Autoverzekering afgesloten voor de wagen waar u mee rijdt’ naargelang geslacht 

Tabel 8: Frequentietabel vraag 7  

Tabel 9: Kruising vraag 7 en vraag 5 

Tabel 10: Frequentietabel vraag 8 

Tabel 11: Kruising vraag 8 en vraag 6 

Tabel 12: Kruising vraag 8 en vraag 5 

Tabel 13. Frequentietabel vraag 9  

Tabel 14: Kruising vraag 9 naargelang geslacht 

Tabel 15: Kruising vraag 9 en vraag 31 

Tabel 16: Kruising vraag 9 en vraag 34 

Tabel 17: Kruising vraag 9 en vraag 35 

Tabel 18: Frequentietabel vraag 2a 

Tabel 19: Frequentietabel vraag 2b 

Tabel 20: Frequentietabel vraag 2c  

Tabel 21: Frequentietabel vraag 2d 

Tabel 22: Frequentietabel vraag 2e 

Tabel 23: Kruising vraag 2a en vraag 32 

Tabel 24: Kruising vraag 2a en vraag 31 

Tabel 25: Kruising vraag 2a en vraag 35 

Tabel 26: Frequentietabel vraag 3a 

Tabel 27: Frequentietabel vraag 3b 

Tabel 28: Frequentietabel vraag 3c 

Tabel 29: Frequentietabel vraag 3d 

Tabel 30: Frequentietabel vraag 3e 

Tabel 31: Kruising vraag 3a en vraag 32 

Tabel 32: Kruising vraag 3b en vraag 32 
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Tabel 33: Kruising vraag 3c en vraag 32 

Tabel 34: Kruising vraag 3d en vraag 32 

Tabel 35: Kruising vraag 3e en vraag 32 

Tabel 36: Kruising vraag 3a en vraag 31 

Tabel 37: Kruising vraag 3d en vraag 34 

Tabel 38: Kruising vraag 3 BA auto naargelang ervaring 

Tabel 39: Kruising vraag 3d en vraag 35 

Tabel 40: Kruising vraag 3e en vraag 35 

Tabel 41: Kruising vraag 3d en vraag 5 

Tabel 42: Kruising vraag 3e en vraag 5 

Tabel 43: Kruising vraag 3a en vraag 7 

Tabel 44: Kruising vraag 3d en vraag 8 

Tabel 45: Kruising vraag 3e en vraag 8 

Tabel 46: Kruising vraag 3a en vraag 9 

Tabel 47: Kruising vraag 3d en vraag 9 

Tabel 48: Kruising vraag 3e en vraag 9 

Tabel 49: Frequentietabel vraag 10 

Tabel 50: Kruising vraag 10 en vraag 4 

Tabel 51: Frequentietabel vraag 11  

Tabel 52: Kruising vraag 11 en vraag 32 

Tabel 53: Kruising vraag 11 en vraag 34 

Tabel 54: Kruising vraag 11 en vraag 35 

Tabel 55: Kruising vraag 11 en vraag 5 

Tabel 56: Frequentietabel vraag 12 

Tabel 57: Kruising vraag 12 en vraag 32 

Tabel 58: Kruising vraag 12 en vraag 34 

Tabel 59: Frequentietabel vraag 14 

Tabel 60: Frequentietabel vraag 15  

Tabel 61: Kruising vraag 14 en vraag 31 

Tabel 62: Kruising vraag 14 en vraag 34 

Tabel 63: Kruising vraag 15 en vraag 34 

Tabel 64: Kruising vraag 15 en vraag 8 

Tabel 65: Frequentietabel vraag 13 

Tabel 66: Kruising vraag 13 en vraag 32  

Tabel 67: Kruising vraag 13 en vraag 31 

Tabel 68: Kruising vraag 13 en vraag 34 

Tabel 69: Kruising vraag 13 en vraag 35 
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Tabel 70: Kruising vraag 13 en vraag 9 

Tabel 71: Frequentietabel vraag 16b  

Tabel 72: Frequentietabel vraag 16c 

Tabel 73: Frequentietabel vraag 16d 

Tabel 74: Frequentietabel vraag 16a 

Tabel 75: Kruising vraag 16a en vraag 2c 

Tabel 76: Frequentietabel vraag 16h 

Tabel 77: Kruising vraag 16h en vraag 2d 

Tabel 78: Frequentietabel vraag 16e 

Tabel 79: Frequentietabel vraag 16f 

Tabel 80: Frequentietabel vraag 16g 

Tabel 81: Kruising vraag 16a en vraag 32 

Tabel 82: Kruising vraag 16h en vraag 32 

Tabel 83: Kruising vraag 16a en vraag 31 

Tabel 84: Kruising vraag 16a en vraag 4 

Tabel 85: Kruising vraag 16h en vraag 4  

Tabel 86: Kruising vraag 16g en vraag 4 

Tabel 87: Kruising vraag 16a en vraag 33 

Tabel 88: Kruising vraag 16h en vraag 33 

Tabel 89: Kruising vraag 16e en vraag 33 

Tabel 90: Kruising vraag 16a en vraag 5 

Tabel 91: Kruising vraag 16d en vraag 5 

Tabel 92: Kruising vraag 16e en vraag 6 

Tabel 93: Kruising vraag 16b en vraag 6 

Tabel 94: Kruising vraag 16e en vraag 8 

Tabel 95: Kruising vraag 16a en vraag 8 

Tabel 96: Kruising vraag 16h en vraag 8 

Tabel 97: Kruising vraag 6e en vraag 9 

Tabel 98: Kruising vraag 16g en vraag 9 

Tabel 99: Kruising vraag 16h en vraag 9 

Tabel 100: Kruising vraag 16a en vraag 34 

Tabel 101: Kruising vraag 16h en vraag 34 

Tabel 102: Kruising vraag 16a en vraag 35 

Tabel 103: Kruising vraag 16h en vraag 35 

Tabel 104: Frequentietabel vraag 17 

Tabel 105: Frequentietabel vraag 20 
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Tabel 106: Frequentietabel vraag 21 

Tabel 107: Frequentietabel vraag 18 

Tabel 108: Frequentietabel vraag 19 

Tabel 109: Frequentietabel vraag 22 

Tabel 110: Kruising vraag 17 en vraag 32 

Tabel 111: Kruising vraag 18 en vraag 32 

Tabel 112: Kruising vraag 22 en vraag 32 

Tabel 113: Kruising vraag 17 en vraag 34 

Tabel 114: Kruising vraag 19 en vraag 34 

Tabel 115: Kruising vraag 17 en vraag 35 

Tabel 116: Kruising vraag 18 en vraag 35 

Tabel 117: Kruising vraag 20 en vraag 35 

Tabel 118: Kruising vraag 17 en vraag 5 

Tabel 119: Kruising vraag 21 en vraag 5 

Tabel 120: Kruising vraag 22 en vraag 6 

Tabel 121: Kruising vraag 20 en vraag 8 

Tabel 122: Kruising vraag 19 en vraag 9 

Tabel 123: Frequentietabel vraag 23 

Tabel 124: Kruising vraag 23 en vraag 31 

Tabel 125: Kruising vraag 23 en vraag 35 

Tabel 126: Frequentietabel vraag 24a 

Tabel 127: Frequentietabel vraag 24b 

Tabel 128: Frequentietabel vraag 24c 

Tabel 129: Kruising vraag 24b en vraag 31 

Tabel 130: Kruising vraag 24b en vraag 4 

Tabel 131: Kruising vraag 24c en vraag 6 

Tabel 132: Kruising vraag 24b en vraag 35 

Tabel 133: Kruising vraag 24c en vraag 35 

Tabel 134: Kruising vraag 24a en vraag 35 

Tabel 135: Frequentietabel vraag 25  

Tabel 136: Frequentietabel vraag 26 

Tabel 137: Frequentietabel vraag 27 

Tabel 138: Kruising vraag 25 en vraag 27 

Tabel 139: Kruising vraag 26 en vraag 32 

Tabel 140: Kruising vraag 27 en vraag 32 

Tabel 141: Kruising vraag 25 en vraag 33 

Tabel 142: Kruising vraag 25 en vraag 34 
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Tabel 143: Kruising 27 en vraag 34 

Tabel 144: Kruising vraag 27 en  vraag 35 

Tabel 145: Kruising vraag 27 en vraag 5 

Tabel 146: Frequentietabel vraag 28 

Tabel 147: Frequentietabel vraag 29 

Tabel 148: Frequentietabel vraag 30 

Tabel 149: Kruising vraag 28 (1) en vraag 31 

Tabel 150: Kruising vraag 28 (2) en vraag 31  

Tabel 151: Kruising vraag 30 en vraag 33 

Tabel 152: Kruising vraag 29 (1) en vraag 35 

Tabel 153: Kruising vraag 29 (2) en vraag 35 

 

  



15 

 

BIJLAGE 4: Bibliografie 

A. VERKOREN, R. VAN DEN SIGTENHORST en D. RUIMSCHOTEL, Naleving van Sociale 

Zekerheid. Onderzoek naar naleving van regels in de ABW, WW en WAO, Den Haag, Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2002.  

ABEL, R., “A Critique of Torts”, UCLA Law Review 1989-1990, 785-831. 

ALLEMEERSCH, B., SAMOY, I. en VANDENBUSSCHE, W., “Overzicht van rechtspraak – het 

burgerlijk bewijsrecht”, TPR 2015, 867-906.  

ANDRE, R., “La faute grave de l'assuré”, De Verz. 1949, 20-29. 

ANDRE-DUMONT, J.-C., “L’exercice des activités d’assurance sous l’angle prudentiel au regard de 

la loi du 4 avril 2014” in DUBUISSON, B., (ed.), La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux 

assurances, Brussel, Larcier, 2015, 27-50. 

ANDRÉ-DUMONT, J.C., “La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances: brève analyse critique”, 

Forum d’Assurance 2014, 155-167.  

ATIYAH, P., Accidents, compensation and the law, Londen, Weidenfeld and Nicolson, 1970, 633 p.  

AUBERT, V., “Enkele sociale functies van wetgeving” in PEPER, B. en SCHUYT, K., Proeven van 

rechtssociologie uit het werk van Vilhelm Aubert, Antwerpen, Universitaire pers, 1971, 46-74.  

AUBERT, V., “Some social functions of legislation”, Acta Sociologica 1966, 98-120. 

BACACHE-GIBEILI, M., Droit civil. Les obligations. La responsabilité civile extra contractuelle, 

Parijs, Economica, 2007, 783 p. 

BAES, T., “Boek VI WER – Marktpraktijken en consumentenbescherming: streven naar een 

maximaal behoud van de WMPC”, TBH 2014, 757-800. 

BAETEMAN, G., “Les effets des dispositions légales impératives protégeant des intérêts privés”, 

RCJB 1960, 158-174. 

BAKER, T. en GRIFFITH, S.J., “Predicting corporate governance risk: evidence from the directors & 

officers liability insurance market”, University of Chicago Law Review 2007, 487-544. 

BAKKER, E., De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie. Een rechtssociologische studie 

naar de regulering van seizoensarbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland, Amsterdam, 

Askant, 2001, 250 p.  

BALLON, G.L., “De verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van de 

documenten betreffende de verkopen van produkten en diensten in de nieuwe wet handelspraktijken” 

in STUYCK, J. en WYTINCK, P. (eds.), De nieuwe wet handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 1992, 

277-288. 

BARENDRECHT, J.M., “Aansprakelijkheid en welzijn”, in BARENDRECHT, J.M., Kring van 

aansprakelijken bij massaschade. Inleidingen, gehouden op het symposion van de Vereniging van 

Letselschade Advocaten, Koninklijke Vermande, 2002, 139 p. 

BARENTSEN, B., Arbeidsongeschiktheid. Aansprakelijkheid, bescherming en compensatie, Deventer, 

Kluwer, 2003, 280 p.  



16 

 

BECKER, G., “Crime and punishment: an economic approach”, Journal of Political Economy 1967, 

169-217. 

BEGEREM, J. “La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Divergences entre le texte 

de la loi et la pratique”, RGAR 1996, nr. 12.633. 

BEGEREM, J., “Commentaires sur l’évolution de la loi du 25 juin 1992”, RGAR 1996, nr. 12.614.  

BEN-SHAHAR, O. en SCHNEIDER, C. E., “The failure of mandated disclosure”, University of 

Pennsylvania Law Review 2011, 647-749. 

BERKOWITZ, L en WALKER, N., “Laws and moral judgments”, Sociometry 1967, 410-422.  

BERNAUW, K. “De verzekeringsovereenkomst: ontstaan, bewijs en interpretatie (in het bijzonder de 

WAM)” in ENGELS, C. en LECOCQ, P. (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, 

Brugge, die Keure, 2009, 289-316. 

BERNAUW, K., “De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar” in ROGGE, J. (ed.), De 

informatieplicht in verzekeringen, Dossier T. Verz., Mechelen, Kluwer, 2011, 15-55. 

BERNAUW, K., “Dioxine en verzekering” in Gandaius Actueel V, Antwerpen, Kluwer, 2000, 197-

213. 

BERNAUW, K., “Oorzakelijkheid in verzekeringen”, TPR 2014, 1607-1743. 

BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, “Verzekering en preventie. 

Een oproep, een aanmoediging”, Verzekeringscahiers 2001, 80 p. 

BEYSEN, E., Zaakwaarneming in APR, Mechelen, Kluwer, 2006, 181 p. 

BILLIET, C., DEBEN, L. en VAN AEKEN, K., “Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de 

totstandkoming van regelgeving” in B. HUBEAU e.a. (red.) Dialogen tussen recht en samenleving. 

Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen, Leuven, Acco, 2012, 381-430. 

BILLIET, C., DEBEN, L., VAN AEKEN, K. en POPELIER, P., Heldere handhaving: naar een 

sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en reglementering, Brussel, Politeia, 2010, 347 p.  

BILLIET, J. en WAEGE, H., Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 2001, 390 p. 

BILLIET, J., Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: Ontwerp en dataverzameling, 

Leuven, Acco, 1990, 320 p. 

BLOEMBERGEN, A.R. en LINDERBERGH, S.D., Schadevergoeding: algemeen, deel 1, 

Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 78 p.  

BLOEMBERGEN, A.R., “De invloed van verzekeringen” in VERBURGH, M.J.P. (ed.), Schade lijden 

en schade dragen. Is het zelf dragen van de schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering?, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 1-21. 

BLOEMBERGEN, A.R., “Wolfsbergen en de rechtseconomie”, BW-krant Jaarboek 1996, 25-38.  

BOCKEN, H. en BOONE, I., Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, Die Keure, 2011, 276 p.  



17 

 

BOGAERT, F. en VAN BAEVEGHEM, B., “Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken” in 

CLAEYS, I., STEENNOT, R. en TISON, M. (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten 

en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1-53. 

BOLLEN, M., “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het 

bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, 136-160. 

BOLT, A.T. en SPIER, J. (eds.), De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige 

daad, Handelingen, Preadvies voor de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV), Zwolle, W.E.J. Tjeenk 

Willink, 1996, 405 p. 

BOONE, I. “Het regresrecht van de WAM-verzekeraar: een ondertekende polis hoeft niet” (noot onder 

Cass. 9 maart 2007), De Verz. 2007, 321-325. 

BOS, J., DEKKERS, S. en HOMBURG, G.H.J., Evaluatie privacygedragscode particuliere 

recherchebureaus, Amsterdam, Regioplan, 2007, 92 p.  

BRAECKMANS, H., “Paralegale normen en lex Mercatoria”, TPR 1986, 1-70. 

BRANTEGEM, E., “Grove fout in de zin van artikel 8 tweede lid Wet 

Landverzekeringsovereenkomst”, RABG 2006, 1459-1462. 

BREWAEYS, E., “De informatieplicht van de verzekeraar”, De Juristenkrant 2001, 8. 

BREWAEYS, L., “Informatieverplichting opgenomen in artikel 88 van de wet op de 

landverzekeringsovereenkomst”, VAV 2006, 353-355.  

BRUGGEMAN, V., FAURE, M.  en HARTLIEF, T., “Verplichte verzekering in België”, T.Verz. 

2007, 387-402. 

BRUN, P., Responsabilité civile extracontractuelle, Parijs, Litec, 2005, 674 p.  

BUCHER-KOENEN, T. en LUSARDI, A., “Financial Literacy and Retirement Planning in 

Germany”, MEA Discussion Paper No. 239-11. 

CALLEWAERT, V., “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de la 

responsabilité” in PARIS, C. en DUBUISSON, B. (eds.), Actualités en droit des assurances, Louvain-

la-Neuve, Athemis, 2008, 201-284. 

CALLEWAERT, V., “L' assurance R.C. vie privée: questions choisies à propos d'une indispensable 

assurance facultative” in BENOIT, G.  en JADOUL, P. (eds.), La responsabilité civile des parents, 

Brugge, die Keure, 2006, 61-98. 

CALLEWAERT, V., “L’assurance vol: entre difficultés probatoires et crainte de fraudes” in PARIS, 

C. en CALLEWAERT, V. (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, Larcier, 2015, 189-236. 

CALLEWAERT, V., “L’exigence de détermination des clauses de déchéance”, RGAR 2010, nr. 

14.626. 

CALLEWAERT, V., “La charge de la preuve des exclusions et son aménagement conventionnel: 

quelle sécurité juridique?”, RGAR 2012, nr. 14.929. 

CALLEWAERT, V., “La notion de décheance et le devoir de verification du juge du fond”, Rec.jur. 

ass. 2012, 112-118. 



18 

 

CALLEWAERT, V., “La notion de sinistre intentionnel et son impact sur la couverture d’assurance 

R.C. vie privée” in WILDERMEERSCH, J. en LOLY, J. (ed.), Responsabilité autour et alentours du 

mineur, Luik, Ed. Jeun. Barr. Liège, 2011, 191-218.  

CALLEWAERT, V., “Les modifications apportés à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre par les lois des 2 et 22 août 2002”, RGAT 2003, nr. 13.733. 

CALLEWAERT, V., “Les nouvelles règles applicables en matière de segmentation et en assurances de 

dommage” in  DUBUISSON, B. (ed.), La nouvelle loi de 4 avril 2014 relative aux assurances, 

Brussel, Larcier, 2015, 51-68. 

CAMBIE, P., Onrechtmatige bedingen, Gent, Larcier, 2009, 502 p. 

CAMERER, C.F., LOEWENSTEIN, G. en RABIN. M., Advances in behavioral economics, New 

York, Princeton University Press, 2011, 768 p.  

CANE, P., Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 

2013, 544 p.  

CANE, P., The Anotomy of Tort Law, Oxford, Hart Publishing, 1997, 264 p. 

CAUFFMAN, C. en WEYTS, B., “Privaatrecht en rechtshandhaving” in Preadviezen 2009, Den 

Haag, Boom Juridische Uitgever, 2009, 303-366. 

CAUFFMAN, C., “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie 

naar de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het 

verbintenissenrecht”, TPR 2007, 799-873. 

CAUFFMAN, C., LUTS, L. en SANTINE, L., “Zelfmoord in het verzekeringsrecht. Over het 

opzettelijk karakter van zelfmoord ten aanzien van het verzekeringsrecht en de tegenstelbaarheid, de 

geldigheid en de toepasselijkheid van de contractuele vervalclausule van onmiskenbaar roekeloze of 

gevaarlijke daden”, DAOR 2006, 449-458. 

CAUSIN, E., “L’interprétation des contrats écrits vua à travers le contrat d’assurance” De Verz. 1980, 

257-315. 

CAUWENBERGH, A. en REMY, G. “Verzekeraars en informatie: wettelijke verplichting of 

maatschappelijke plicht?” in Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 65-85. 

CENTRUM CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, De tafel van elf. Een veelzijdig 

instrument, Artoos Rijswijk, Gouda, 2010, 51 p.  

CLAASSENS, H. en MAERTENS, A.-S., “Lichamelijke schade bij uitvoering van de preventie- en 

reddingsplicht van de verzekerde in schadeverzekeringen”, TBH 1997, 671-684.  

COHEN, A. en DEHEIJA, R., “The effect of automobile insurance and accident liability laws on 

traffic fatalities”, J.of L. en Ecs 2004, 357-393. 

COIBION, A., COLAERT, V., GREGOIRE, M., PARTSCH, P.-E., RISOPOULOS, A., TU, L.-Y. en 

WILLERMAIN, D., “Perspectives de droit financier: L’information des investisseurs – Principes et 

sanctions” in FYON, M. (ed.), Les récentes réformes de droit bancaire et financier: quel impact pour 

les établissements de credit, leurs clients et leurs responsables, Brussel, Larcier, 2015, 268 p. 

COLEMAN, J., Foundations of Social Theory, Cambridge, Harvard University Press, 1991, 993 p. 



19 

 

COLLE, P. en VANLERBERGHE, P., “Het verzekeringsrechtelijke kader van de 

millenniumproblematiek”, De Verz. 1999, 13-53. 

COLLE, P., “De bewijsproblematiek inzake de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten”, 

TBBR 1990, 138-145. 

COLLE, P., “Enkele bedenkingen bij de nieuwe Modelovereenkomst van 14 december 1992 inzake de 

verplichte motorrijtuigenverzekering”, De Verz. 1993, 518-540. 

COLLE, P., “La protection du consommateur d’assurance: loi impérative et clauses abusives” in La loi 

de 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. Du jeune barreau de Bruxelles, 

1995, 1-21. 

COLLE, P., “Opzet en bewijs van recht op verzekeringsprestatie” in Over grenzen. Liber Amicorum 

Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 399-406.  

COLLE, P., “Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen”, RW 

1999–2000, 969-978. 

COLLE, P., “Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving”, RW 1995-96, 1361-1370. 

COLLE, P., “Van aansprakelijkheid naar verzekering en desresponsabilisering … en indien het alleen 

maar een illusie was?” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), De 

aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling. ALLIC II, Antwerpen, Intersentia, 2016, 263-278. 

COLLE, P., De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Algemene beginselen van 

het Belgsiche verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 266 p.  

CORNELIS, L. en GEELEN, R., “Toetsing aan het (algemeen) verbintenissenrecht van de 

gemeenschappelijk bepalingen met betrekking tot de totstandkoming van de 

landverzekeringsovereenkomsten (art. 4-10 Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, TBH 1994, 380-416. 

CORNELIS, L. en MAERTENS, A.S., “De opzettelijke risicoveroorzaking in de 

rechtsbijstandsverzekering” in COLLE, P. en FAGNART, J.-L.  (eds.), Bijzondere vraagstukken 

rechtsbijstandsverzekering, Brussel, Bruylant, 1999, 67-87. 

CORNELIS, L., "Le dol dans la formation du contrat" (noot onder Cass. 2 mei 1974), R.C.J.B. 1976, 

37-60. 

CORNELIS, L., “De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement”, TBH 1981, 107-142.  

CORNELIS, L., “La responsabilité précontractuelle, consequence éventuelle du processus 

précontractuel”, TBBR 1990, 391-427. 

CORNELIS, L., De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken: 

rechtsvergelijkend onderzoek: België, Frankrijk, Nederland, Bondsrepubliek Duitsland en Engeland, 

Antwerpen, Kluwer, 1982, 728. 

COUSY, H.  “Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op zaken?”, TBH 2010, 58-61. 

COUSY, H. en SCHOORENS, G., De nieuwe wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 

Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende wet van 16 maart 

1994, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 363 p. 



20 

 

COUSY, H. en VAN SCHOUBROECK, C., “De actualiteit van de rechtstreekse vordering in het 

verzekeringsrecht” in  Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 563-578.  

COUSY, H., “De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst komt in actie” (noot onder Kh. 

Bergen 17 april 1997), TBH 1997, 717-718.  

COUSY, H., “De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract” in Liber amicorum Jan Ronse, 

Brussel, Story-Scientia, 1986, 11-30. 

COUSY, H., “De rol van de tussenpersoon” in COUSY, H. en CLASSENS, H. (red.) Verzekering en 

consument nu, Antwerpen, Kluwer, 1980, 57-82. 

COUSY, H., “La loi du 25 juin 1992 après dix ans: lignes de forces et perspectives” in DUBUISSON, 

B. en JADOUL, P. (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre: dix années 

d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 205-224. 

COUSY, H., “Les ‘règles de conduite’ et le droit des assurances” in BRUYNEEL, C., BUYLE, J.-P. 

en DELIERNEUX, M. (eds.), Synthèses de droit bancaire et financier. Liber amicorum André 

Bruyneel, Brussel, Bruylant, 2008, 495-508.  

COUSY, H., “Nieuwe wetgeving i.v.m. aansprakelijkheidsverzekeringen” in STORME, M. (ed.), 

Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch 1993, 269-301. 

COUSY, H., “Nogmaals over de verzekering van de grove schuld”, TBH 1998, 678-679.  

COUSY, H., “Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering” 

in VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (ed.), Verzekering en gerechtelijke procedures, Kalmthout, 

Biblio, 1996, 57-86.  

COUSY, H., “Onevenwichten in verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering” in 

Actualia verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 195-212. 

COUSY, H., “The talk of the town. Losse bedenkingen over legistiek, consumentenbescherming, 

oubolligheid en vernieuwing en andere modieuze gespreksthema’s naar aanleiding van de recente 

legislatieve omwenteling van het verzekeringsrecht” in Liber amicorum Paul De Vroede, Deurne, 

Kluwer, 1994, 1577 p.  

COUSY, H., “Toegang tot verzekering in een competitieve omgeving” in DE VLAAMSE 

CONFEDERATIE DER BALIE VAN GENT (red.), Verzekeringsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, 

Maklu, 1998, 83-101.  

COUSY, H., « Dispositions communes: modification du risque, durée et fin du contrat, prescription. 

Coassurance, arbitrage », in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le 

contrat d’assurance terrestre, Louvain-la-Neuve, Academia, 1993, 87-111. 

CRUQUENAIRE, A., “L’interprétation du contrat de vente”, TBBR 2008, 307-318.  

CRUQUENAIRE, A., “L’interprétation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou 

gadget inutile?”, For. Ass. 2013, 139. 

CRUYSMANS, E., DELFORGE, C., DE PIERPONT, G., DONNET, C., NINANE, Y., NOËL, M.-P., 

STROOBANT P. en VAN ZUYLEN, J., “La directive 2011/83/EU du 25 octobre 2011 relative aux 

droits des consommateurs: quel changements attendre?”, JT 2013, 339-343. 



21 

 

DALCQ, Q., “Conclusions: Securité, assurances et solidarité” in DALCQ, R.O., DELPÉRÉE, F. en 

FAGNART, J.L. (eds.), Responsabilité et reparation des dommages, Bruxelles, Éditions du Jeune 

barreau, 1983, 327-344. 

DALCQ, R.O., “Les assurances de responsabilité. Questions générales” in FONTAINE, M. en 

BINON, J.M. (eds.), Le loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 

1993, 185-208. 

DANDOY, J., “Rémunérations, conflits d’intérêts, rapports aux clients, dossiers clients, connaissances 

requises et sanctions civiles”, For.ass. 2014, 137-142. 

DE BAUW, H., “De precontractuele informatie voor consumenten” in Wat al dan niet meedelen vóór 

het sluiten van een contract?, Tendensen in het bedrijfsrecht, Brussel, Bruylant, 2006, 85-223.  

DE BOECK, A., “General information obligations in Belgian (and French) Law of obligations versus 

article 2 of Book VI Market practices and consumer protection in the Belgian Economic Law Code”, 

REDC 2013, 399-413. 

DE BOECK, A., “Informatie- en verificatieplichten bij de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar” 

(noot onder Antwerpen 23 maart 1998), RW 2000-01, 1602-1606. 

DE BOECK, A., Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 572 p. 

DE CREMER, D., ZEELENBERG, M. en MURNIGHAN, J. K., Social Psychology and economics, 

New York, Psychology Press, 2013, 368 p.  

DE DECKER, F., “La preuve du fait intentionnel en assurances de choses - approche théorique et 

pratique”, For.Ass. 2010, 232-243. 

DE GROOT, J., “Schadefondsen. Tussen toen en toekomst” in VERBURGH, M.J.P. (ed.), Schade 

lijden en schade dragen. Is het zelf dragen van de schade in een sociale rechtsstaat regel of 

uitzondering?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 23-40. 

DE JONGHE, P., “Informatieplicht van de verzekeraar”, Jura.Falc., 505-530. 

DE KEZEL, E., “Asbest, softenon, Pukkelpop: de vragen die we nog moeten stellen”, De 

Juristenkrant 9 november 2011, afl. 237, 10. 

DE KEZEL, E., Asbest, gezondheid en veiligheid - Ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 776 p.  

DE LY, F., “Art. 6 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 1989, 18 p. 

DE MAESENEIRE, D. , “La faute lourde en assurance incendie” (noot onder Luik 5 oktober 1999), 

De Verz. 2002, 941-945.  

DE MAESENEIRE, D., “L’assurance de la responsabilité civile de l’entreprise” in Guide juridique de 

l’entreprise, Diegem, Kluwer, 1995, 7-58. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1967, 1185 p. 

DE RODE, H. “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in FONTAINE, M. (ed.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 73-121. 



22 

 

DE RODE, H., “ "La faute intentionnelle et la notion de déchéance ” in Liber amicorum H. Claassens. 

Verzekering: theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1998, 99-108. 

DE RODE, H., “L’action récursoire et la répétition de l’indu” in  Questions de droit des assurances, 

Luik, Ed. du Jeune barreau de Liège, 1996, 389-439. 

DE RODE, H., “L’assurance de la responsabilité civile automobile” in FAGNART, J.-L. (ed.), 

Responsabilités. Traité théorétique et pratique, Mechelen, Kluwer, 1989, 1-62.  

DE RODE, H., “La bonne foi et l’assurance” in La bonne foi, Luik, J.Barr.Lg., 1990, 155- 195. 

DE RODE, H., “La charge en matière d’assurance. L’arrêt de la Cour de cassion du 5 janvier 1995 et 

ses conséquences, in Droit de la preuve, Form. Perm. C.U.P. 1997, 7-43. 

DE RODE, H., “La notion de déchéance et la faute intentionnelle” in Liber amicorum Hubert 

Claassens, Antwerpen, Maklu, 1998, 99-108. 

DE RODE, H., “La résiliation des contrats d’assurance comme instrument de la sélection des risques”, 

De Verz. 2004, Dossier nr. 10, 171-182.  

DE RODE, H., “Les assurances de responsabilité” in Responsabilités. Traité théorique et pratique, 

Brussel, Kluwer, 2004, 7-55.  

DE RODE, H., “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in FONTAINE, M. (ed.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1995, 73-121. 

DE RODE, H., “Les clauses d’exclusion et de faute lourde” in FONTAINE, M. (ed.), La loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, éd. J. Barr.Brux. , 1995, 73-121. 

DE RODE, H., “Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance: charge de la preuve et validité”, De 

Verz. 1996, 593.  

DE RUYSSCHER, M., Bewijs van een negatief feit: wie bewijst wat?, P&B 2016, 1052-106.  

DE TAVERNIER, P., De buitencontractuele aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door 

minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 670 p. 

DEAKIN, S., JOHNSTON, A. en MARKESINIS, B., Markesinis and Deakin's Tort Law, Oxford, 

Clarendon press, 2003,  871 p.  

DECLERCQ-GOLDFRACHT, J., "Le dol dans Ia conclusion de conventions", RCJB, 1972, 270-275.  

DELAUNOY, E., “De discussie over de bewijslast aangaande uitsluitingen in verzekeringen” in Liber 

Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 97-114. 

DELVAUX, P.-H. en FONTAINE, M., “Le nouveau régime du contrat d’assurance terrestre – Loi du 

25 juin 1992, loi modificative du 16 mars 1994, arrêts d’exécution”, JT 1994, 329-339. 

DELVAUX, P.H., “Les assurances de responsabilité. Questions spéciales” in M. FONTAINE, J.M. 

BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 

104-170. 

DELVAUX, P.-H., “Les contrats d’adhésion et les clauses abusives en droit belge” in GHESTIN, J. en 

FONTAINE, M. (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 

1996, 90.  



23 

 

DEMEYERE, L., “Rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten” in De behoorlijke 

beëindiging van overeenkomsten, 1993, 11-54.   

DEMUYNCK, I.  “Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: 

toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?”, TBBR 2002, 413-442. 

DEMUYNCK, I., “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 72.  

DENOËL, E., “Assurance des responsabilités civiles extracontractuelle découlant de la vie privée”, De 

Verz. 1987, 38-43.  

DENOËL, N.  “Droit des assurances: adaptation des contrats en cours et facultés de résiliation” in 

Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel-Antwerpen, 

Bruylant-Kluwer, 2003, 237-292. 

DENOËL, N., “La cour d’arbitrage et la lutte contre la fraude à l’assurance ou comment éradiquer la 

fraude sans violer la constitution”, T.Verz. 1998, 441-442.  

DENOËL, N., “Les assurances de la responsabilité vie privée” in FAGNART, J.-L. (ed.), 

Responsabilités. Traité Théorique et pratique, Mechelen, Kluwer, 1999, 9-78.  

DENOEL, N., “Projet de loi sur le contrat d’assurance terrestre”, De Verz. 1991, 521-523. 

DEVULDER, K. en ROMBOUTS, D., “De elektronische algemene voorwaarden en hun 

tegenstelbaarheid” in S. ONGENA (ed.) Algemene voorwaarden, Kluwer, 2006, 31-64. 

DIEUX, I., “Nature et limite du droit du titulaire d’une action directe contre un co-contractant de son 

débiteur” (noot onder Cass. 19 oktober 2001), RCJB 2004, 9-57.  

DIEUX, X.,  FAGNART, J-L. en FESLER, D., L’autorégulation, Brussel, Bruylant, 1995, 274 p. 

DIEUX, X., “Twin Peaks II – Sanctions Civiles” in COLAERT, V. en LECOCQ, A. (eds.), De 

levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits bancaires, 

d’investissement et d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 1189-1198. 

DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., “Kroniek van het Verbintenissenrecht (1985-1992)”, RW 1992-93, 

1213-1215.  

DIRIX, E., “Bezwarende bedingen en verzekeringscontracten” in Liber amicorum Paul De Vroede, 

Deurne, Kluwer, 1994, 1577 p.  

DISNEY, R.F. en GATHERGOOD, J., “Financial Literacy and Indebtedness: New Evidence for UK 

Consumers?”, University of Nottingham Working Paper 2011, 1-38.  

DOMONT-NAERT, F., "L'obligation de renseignement et confiance legitime", TBH, 1986, 109-115. 

DUBOUT, H., “Franchises et garanties de passif”, Bull.des Sociétés 2007, 155-162. 

DUBUISSON, B. “Les contrats aleatoires”, JT 2004, 327-334. 

DUBUISSON, B. en CALLEWAERT, V., “Le contrat-type à la croisée des Chemins” in 

DUBUISSON, B. en JADOUL, P. (eds.), Du neuf en assurance RC automobile, Brussel, Bruylant, 

2004, 161-265. 

DUBUISSON, B., “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de choses et de 

frais” in Actualités en droit des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 127-200. 



24 

 

DUBUISSON, B., “De la légèreté de la faute au poids du hasard. Réflexions sur l’évolution de droit 

de la responsabilité civile”, RGAR 2005, 14.009. 

DUBUISSON, B., “En guise de conclusion” in DUBUISSON, B. (ed.), La nouvelle loi de 4 avril 2014 

relative aux assurances, Brussel, Larcier, 2015, 149-166. 

DUBUISSON, B., “L’action directe et l’action récursoire” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre: dix années d’application, Brussel, Bruylant, 2003, 148-204. 

DUBUISSON, B., “L’assurance de la responsabilité des médecins et des hôpitaux. Entre le marteau et 

l’enclume”, T.Verz. 1997, 360-422. 

DUBUISSON, B., “L’assurance des atteintes à l’environnement: réalités et perspectives d’avenir”, De 

Verz. 1996, 377-419. 

DUBUISSON, B., “L’assurance des risques mineur”, J.dr.jeun. 1997, 380-395. 

DUBUISSON, B., “La faute intentionelle en droit des assurances –L’éclairage du droit pénal”, RGAR 

2010, 14.586. 

DUBUISSON, B., “La faute intentionnelle du mineur dans les assurances R.C. familiale. 

Commentaire d’un arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 février 2001”, J.dr.jeun. 2002, 22-24. 

DUBUISSON, B., “La norme impérative dans le droit du contrat d’assurance” in Liber Amicorum 

Hubert Claassens, Antwerpen, Maklu, 1998, 109-135. 

DUBUISSON, B., “Les assurances des atteintes à l’environnement: réalités et perspectives d’avenir” 

De Verz. 1996, 377-419.  

DUBUISSON, B., “Les contrats aléatoires”, JT 2004, 327-334. 

DUBUISSON, B., “Les dommages en série – Responsabilité, assurance et indemnisation”, RGAR 

2015, nr. 15.195. 

DUMONT DE CHASSART, C., “De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden “offline”” in 

ONGENA, S. (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, 4-30. 

EASTERBROOK, F. H. & FISCHEL, D.R., “Mandatory Disclosure and the protection of investors”, 

VA.L.REV. 1984, 669-683.  

ELLIOT, C. en QUINN, F., Tort law, Londen, Longmann, 1996, 213 p. 

ENGEL, D., “How Does Law Matter in the Constitution of Legal Consciousness?” in GARTH, B. & 

SARAT, A.  (eds.), How Does Law Matter?, Evanston IL, Northwestern University Press, 1998, 109-

144. 

ENGELHARD, E.F.D. en VAN MAANEN, G.E., Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en 

buitencontractueel, Deventer, Kluwer, 2008, 99 p. 

ESHUIS, W.A., SCHAAPMAN, M.H., PHILIPSEN, N.J., POPMA, J.R., VAN DER LAAN, G., 

BAKKER, J.G., NAUTA, A.P. en SORGDRAGER, B., Leerzame schadeclaims. Leren van 'worst 

case scenarios' als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten, Amsterdam, 

Hugo Sinzheimer Instituut 2009, 210 p.  

EUBEN, M., “Opinie van een verzekeraar” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), De 

Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 163-173.  



25 

 

EYBEN, C., “Observations concernant les déchéances conventionnelles”, T.Verz. 2006, 98-99. 

EYSKENS, M., “Recente ontwikkelingen rond het statuut van de makelaar en agent in de bank-, 

beleggings- en verzekeringssector” in VAN SCHOUBROECK, C., DEVROE, W., GEENS, K. en 

STUYCK, J. (ed.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 

1075-1089.  

FAGNART, J.-L,  “La condition et l'aléa ou les deux faces de l'incertitude” in Mélanges Philippe 

Gérard, Brussel, Bruylant, 2003, 15-39.  

FAGNART, J.-L., ‘L’entendue de la garantie” in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre, Brussel,  éd.J.Barr.Brux. , 1995, 23-71. 

FAGNART, J.-L., “Abus d’alcool, clause abusive et charge de la preuve”, DCCR 2008, 72-79. 

FAGNART, J.-L., “Dispositions communes: formation et exécution du contrat” in M. FONTAINE en 

J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 

1993, 51-86.  

FAGNART, J.-L., “Examen de jurisprudence (1981 à 1990) – Les assurances terrestres”, RCJB 1991, 

681-780. 

FAGNART, J.-L., “L’exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion”, RCJB 1986, 

285-316.  

FAGNART, J.-L., “La « mifidisation » de l’assurance ou l’art du trompe-l’oeil”, For.ass. 2014, 110-

113. 

FAGNART, J.-L., “La notion de sinistre intentionnel. L’harmonie retrouvée” (noot Cass. 4 april 

2009), De Verz. 2010, 41-45. 

FAGNART, J.-L., “La preuve de l’exclusion de garantie: un débat qui n’en finit pas”, For.ass. 2010, 

226-231.  

FAGNART, J.-L., “La réparation des dommages aux biens matériels”, T. Verz. 2003, 111-180.  

FAGNART, J-.L., “La requalification des clauses du contrat d’assurance” in Liber Amicorum Lucien 

Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 665-679. 

FAGNART, J.-L., “La socialisation des risques par le mécanismes de la responsabilité civile et de 

l’assurance” in Les assurances de l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1988, 419-448. 

FAGNART, J.-L., “Le Bureau de tarification automobile et les autres mesures de lutte contre le non-

assurance”, DCCR 2004, 1-31.  

FAGNART, J.-L., “Le régime des exclusions et des déchéances dans les assurances de 

responsabilités” in Les assurances de responsabilités, Brussel, éd.J.Barr.Brux, 1999, 167-170.  

FAGNART, J.-L., “Le sinistre intentionnel” in PARIS, C. en DUBUISSON, B. (eds.), Actualités en 

droit des assurances, Luik, Anthemis, 2008, 45-56. 

FAGNART, J.-L., “Volonté et déséquilibre mental (dans le cadre de l'art. 8, al. 1er de la loi du 25 juin 

1992 sur le contrat d'assurances terrestres)”, T.Verz. 2009, 16-19. 

FAGNART, J.-L., La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 366 p. 



26 

 

FAGNART, J.-L., Le contrat d’assurance, Waterloo, Kluwer, 2012, 1289 p. 

FAGNART, J.-L., Traité pratique de droit commercial. Tome 3. Droit privé des assurances terrestres. 

Principes généraux, Waterloo, Kluwer, 2011, 681 p. 

FAGNART, L., “Examen de jurisprudence: les assurances terrestres”, RCJB 1991, 681-780. 

FAURE, M. en VAN BOOM, W.H., “Hoe houdbaar zijn gedragsveronderstellingen in 

verzekeringsrecht- en economie” in VAN BOOM, W.H., GIESEN, I. en VERHEIJ, A.J., (eds.), 

Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke 

leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 305-340. 

FAURE, M. en VAN DEN BERGH, R., “Compulsory insurance for professional liability”, Geneva 

papers on risk and insurance 1989, 308-330.  

FAURE, M. en VAN DEN BERGH, R., Objectieve aansprakelijkheid, Verplichte verzekering en 

veiligheidsregulering, Antwerpen, Maklu, 1989, 386 p.  

FAURE, M., The Impact of Behavioral Law and Economics on Accident Law, Den Haag, Boom 

Juridische uitgevers, 2009, 83 p.  

FAURE, M.G. en HARTLIEF, T., Nieuwe risico’s en vragen van aansprakelijkheid en verzekering, 

Deventer, Kluwer, 2002, 338 p. 

FLEMMING, J.JR., “Accident Liability reconsidered: the impact of liability insurance”, Yale law 

Journal 1948, 549-570.  

FONTAINE, M.  “Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des 

assurances” (noot onder Cass. 7 juni 2002 en 18 januari 2002), RCJB 2003, 20-73.  

FONTAINE, M. (ed.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Parijs, LGDJ, 

1996, 676 p.  

FONTAINE, M., “Faute lourde et sinistres répétitifs” (noot onder Bergen 16 juni 2011), Rec.Jur.Ass. 

2011, 212-220.  

FONTAINE, M., “La loi du 25 juin 1992 a vingt ans” in DUBUISSON, B. en CALLEWAERT, V. 

(eds.), La loi sur le contrat d’assurance terrestre. Bilan et persepctives après 20 années d’application, 

Brussel, Bruylant, 2012, 5-20. 

FONTAINE, M., “La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Présentation générale et dispositions 

communes à tous les contrats” in B. DUBUISSON (ed.), La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux 

assurances, Brussel, Larcier, 2015, 5-26. 

FONTAINE, M., “La suspension de garantie de l’assurance pour défaut de paiement des primes” (noot 

onder Cass. 23 oktober 1980), RCJB 1982, 302-341.  

FONTAINE, M., Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2016, 808 p. 

FORIERS, P.A., “Observations sur le thème de l’abus de droit en matière contractuelle”, RCJB 1994, 

189-240. 

FORRIERS, A., “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, 

agents” in GLANSDORFF, B. (ed), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, éd.J.Barr.Brux., 1990, 

29-102. 



27 

 

FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, 629 p.  

FREDERICQ, S. en FONTAINE, M., “Perspectives du droit des assurances”, JT 1982, 180-184.  

FREDERICQ, S., “L’assurance de la faute lourde” (noot onder Cass. 2 juni 1967), RCJB 1971, 13-75. 

FRÉDERICQ, S., “Overzicht van rechtspraak (1965-1968): Verzekeringen”, TPR 1969, 257-324. 

FREDERICQ, S., COUSY, H. en ROGGE, J., “Overzicht van rechtspraak (1969-1978) – 

Verzekeringen”, TPR 1981, 369-528. 

FRERIKS, K., "Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht", TPR 1992, 1187-

1260. 

GEELEN, R., “Commentaar bij art. 87 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2000, 1-

10.  

GEENS, H., “De grondslagen van de culpa in contrahendo”, Jura Falconis 2003-2004, 433-460 

GEENS, H., “Wie draagt de bewijslast bij diefstal van een wagen?” (noot onder Bergen 3 maart 2003), 

TBH 2006, 218-228. 

GELDHOF, A. en HOEBEECK, M., “Toetredingscontracten en algemene contractvoorwaarden” in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Wolters Kluwer, Mechelen, 2010, 1-12. 

GEORGES, E., “Clé laissée dans le véhicule: sanction contractuelle”, Rec. jur.ass. 2011, 173-181.  

GEURTS, P., Van probleem naar onderzoek, Bussem, Coutinho, 1999, 191 p.  

GILLIS, T., “Toepassing van de MiFID-gedragsregels in de verzekeringssector”, T.Verz. 2014, 236-

242. 

GODDAER, J., “De Richtlijn Consumentenrechten – Gevolgen voor de WMPC en de Wet 

Elektronische Handel”, DCCR 2012, 7-65. 

GOFFAUX, B., “Le devoir general d’information en droit belge de la consommation”, DCCR 2013, 

253-266.  

GRIFFITHS, J., “De sociale werking van recht” in GRIFFITHS, J. (red.), De sociale werking van 

recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

1996, 469-514. 

GRIFFITHS, J., “Normative and rational choice accounts of human social behavior”, European 

Journal of Law and Economics 1995, 285-299. 

GRIFFITHS, J., “The social working of legal rules”, Journal of Legal Pluralism 2003, 1-84. 

HANNEQUART, Y., “Le principe de proportionnalité en droit privé belge” in Le principe de 

proportionnalité en droit belge et en droit français, Actes du colloque organisé par les barreaux de 

Liège et de Lyon le 24 novembre 1994, Luik, é.J.Barr.Lg., 1995, 125-149. 

HARTIEF, T. en TJITTES, R.P.J.L., Verzekering en aansprakelijkheid, Serie recht en praktijk, 

Deventer, Kluwer, 1999, 188 p. 



28 

 

HARTLIEF, T.  en TJITTES, R.P.J.L., De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid. 

Privaatrechtelijke aspecten. Preadvies uitgebracht voor de vereniging voor Burgerlijk Recht, 

Lelystad, Koninklijke Vermande, 1990, 119 p.  

HARTLIEF, T., Anno 2010: Beschouwingen over aansprakelijkheid en verzekering, Amsterdam, 

deLex, 2009, 128 p. 

HARTLIEF, T., Ieder draagt zijn eigen schade: enige opmerkingen over de fundamenten van en 

ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 76.  

HARTLIEF, T., Leven in een claimcultuur: wie is bang voor Amerikaanse toestanden, NJB 2005, 830-

834. 

HAUFERLIN, J.M.  en CLAESSENS, “La loi du 25 juin 1992 en ses lignes de faîte”, T. Verz. 1993, 7-

36. 

HEENEN, J. “L’assurance de la faute grave et la responsabilité des administrateurs de sociétés”, TBH 

1989, 872-877.  

HEERWEGH, D., Surveyonderzoek middels het internet. Een exploratie van het terrein, Leuven, 

Departement Sociologie, afdeling voor dataverzameling en analyse, 2001, 32 p. 

HEIRMAN, G. “Verzekeraars moeten dekking verlenen aan verzekerden die vreemd zijn aan de 

opzettelijke veroorzaking van het schadegeval”, T.Verz. 2015, 53-55. 

HEIRMAN, G., “Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst” in VANSWEEVELT, T. 

en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 349-372.  

HEIRMAN, G., “De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van 

Economisch Recht (art. VI.2 WER)” in STRAETMANS, G. en STEENNOT, R. (eds.), Wetboek 

Economisch Recht en de bescherming van de consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 57-96. 

HEIRMAN, G., “Informatieplicht van de verzekeraar” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 485-500. 

HEIRMAN, G., “Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten” in VANSWEEVELT, T. 

en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 325-341.  

HEIRMAN, G., “Verval van recht” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS B. (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 514-538.  

HELLNER, J., “Social insurance and tort liability in Sweden”, Scand.Stud.inLaw 1972, 192-197.  

HENDRIKSE, M., “Een rechtsvergelijkende analyse aangaande de verzekerbaarheid van opzet in het 

schadeverzekeringsrecht” in VAN SCHOUBROECK, C., DEVROE, W., GEENS, K. en STUYCK, J. 

(eds.), Over grenzen. Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 465-475.  

HENRY, P. en TINANT, J. “Déchéance ou exclusion: De charybde en scylla?” in DUBUISSON, B. 

en JADOUL, P. (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années 

d’application, Brussel, Academia-Bruylant, 2003, 76-115.  

HENRY, P., “Clauses de non-assurance, d’exclusion et de déchéance: qui doit prouver quoi?”, 

For.ass. 2007, 44-50.  

HENRY, P., “L’assurance vol” in Les assurances de l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1993, 67-111.  



29 

 

HENSKENS, C. “Verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar” in VANSWEEVELT, T. en 

WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 770-784.  

HENSKENS, C., “(Niet-) tegenstelbaarheid van excepties aan de benadeelde” in VANSWEEVELT, 

T. en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 758-779. 

HENSKENS, C., “De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar” in 

VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling ALLIC 

II, Antwerpen, Intersentia, 2016, 121-158. 

HENSKENS, C., “Definitie en kenmerken van aansprakelijkheidsverzekeringen” in 

VANSWEEVELT, T.  en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 701-704.  

HENSKENS, C., “Opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige”, NjW 2016, 846-850. 

HENSKENS, C., “Specifieke regels toepasselijk op aansprakelijkheidsverzekeringen. Functies en 

invloed” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 697-700. 

HERTOGH, M., “Wat weten en vinden burgers van het recht” in HERTOGH, M. en WEYERS, H., 

Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2001, 287-301.  

HERTOGH, M.L.M., SCHUDDE, L.T. en WINTER, H.B., “Geen woorden maar daden. De invloed 

van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders”, Recht der 

werkelijkheid 2013, 89-112.  

HERTOGH, M.L.M., WINTER, H.B. en L.T. SCHUDDE, Een factuurtje uit Leeuwarden. De invloed 

van legitimiteit op het nalevings –en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren, Groningen, 

Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde, 2012, 99 p.  

HOUBEN, M., “A propos de la preuve du sinistre volontaire – Quelques notes sur l’évolution de 

quelques concepts du droit des assurances”, T.Verz. 2003, 485-504.  

HOUBEN, M., “L’action récursoire de l’assureur dans les assurances de responsabilité” in Droit des 

assurances, Luik, Formation permanente CUP, 1997, 79-112.  

HOUBEN, M., “L’assurance et le sinistre causé intentionnellement” (noot onder cass. 5 december 

2000), T.Verz. 2001, 258-259. 

HOUBEN, M., “Welke risico’s loopt een minderjarige?”, De Verzekeringswereld 1997, 12-18. 

HUISMAN, W., Tussen winst en moraal. Achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door 

ondernemingen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 580 p.  

HUIZINGA, M.M., “Literacy, Numeracy, and Portion-Size Estimation Skills”, Am. J. Preventive Med. 

2009, 324-328. 

HULS, N., Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Den Haag, Boom juridische 

uitgevers, 2009, 380 p.  

HURENKAMP,  M. en KREMER, M., Vrijheid verplicht – over tevredenheid en de grenzen van 

keuzevrijheid, Amsterdam, Van Gennep, 2005, 231 p.  

HYDE, A., “The concept of legitimation in the Sociology of law”, Wisconsin Law Review, 1983, 379-

426. 



30 

 

ILLEGEMS, S. en PORTUGAELS, N., “Distributiekanalen”, in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. 

(eds.), Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 69-94. 

ILLEGEMS, S., “Conduct of business rules in the Belgian insurance industry”, EJCCL 2015, 109-126. 

ILLEGEMS, S., “Het financieel toezicht” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 123-250. 

INSEPCTIE VOOR DE RECHTSHANDHAVING, Monitoring van beleidsinstrumentele wetgeving 

Ontwerp en experiment, Den Haag, Ministerie van Justitie, 1997. 

JACKSON, J., HOUGH, M. en B. BRADFORD, “Legitimacy, Trust and Compliance: An Empirical 

Test of Procedural Justice Theory Using the European Social Survey” in J. TANKEBE EN 

LIEBLING (eds.), Legitimacy and Criminal Justice: An International Exploration, Oxford, Oxford 

University Press, 2013, 1-27.  

JACOBY, J., “Information Load and Decision Quality: Some Contested Issues”, Journal of Marketing 

Research 1977, 569-573.  

JACQUEMIN, H., “Le formalisme de protection de la partie faible au rapport contractuel”, 

Ann.dr.Louvain 2010, 3-42. 

JACQUEMIN, H., “Le formalisme du contrat d’assurance: analyse des règles en vigueur à l’aune des 

progrès techniques et de certaines pratiques contractuelles” in DUBUISSON, B. en CALLEWAERT, 

V., (eds.), La loi sur le contrat d’assurance terrestre. Bilan et perspective après 20 années 

d’application, Brussel, Bruylant, 2012, 21-72. 

JANSSENS-BRIGODE, A., L'assurance de responsabilité, Brussel, Larcier, 1961, 56 p. 

JOCQUÉ, G. “Het begrip opzet” (noot onder Cass. 24 april 2009), NjW 2006, 636. 

JOCQUÉ, G., “Actualia in het verzekeringsrecht” in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VI, Gent, 

Acadamia Press, 2003, 17-39.  

JOCQUÉ, G., “Actualia Verzekeringsrecht” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), Actuele 

ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 25-

44.  

JOCQUÉ, G., “Art. 10 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in Comm.Verz. 2008, 1-36. 

JOCQUÉ, G., “Artikel 1 KB 14 december 1992”, Comm. Verz. 2000, 1-8. 

JOCQUÉ, G., “Bewustzijn en subjectieve verwijtbaarheid” in Aansprakelijkheid, 

aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen 2006-2007, Kluwer, Mechelen, 

2007, 1-101.  

JOCQUÉ, G., “Commentaar bij art. 2 KB 12 januari 1984”, Comm. Verz. 2006, 1-8. 

JOCQUE, G., “De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe 

Wet Verzekeringen”, RW 2014-15, 483-496.  

JOCQUÉ, G., “Excepties, nietigheid en verval van recht in de aansprakelijkheidsverzekering” in 

LECOCQ, P. en ENGELS, C. (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2006, Brugge, 

die Keure, 2006, 771-214.  

JOCQUÉ, G., “Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, Bull.ass. 2001, 215-229. 



31 

 

JOCQUÉ, G., “Opzettelijk veroorzaakte schade: geen uitsluiting maar verval van recht” (noot onder 

Cass. 7 juni 2001), RW 2001-02, 890-892. 

JOCQUÉ, G., “Recht van verhaal WAM-verzekeraar” (noot onder Cass. 18 januari 2010), NjW 2010, 

277. 

JOCQUE, G., “Uitsluitingsbeding of vervalbeding”, NjW 2013, 268-269. 

JOCQUÉ, G., “Verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval 

opzettelijk heeft veroorzaakt”, NjW 2013, 309-310.  

JOCQUÉ, G., “Verzekeringsrecht kroniek 2011-2013, NjW 2013, 574-589. 

JOCQUÉ, G., “Zijn de kosten voor de opruiming van een verloren lading reddingskosten?” (noot 

onder Cass. 27 april 2007), TBH 2007, 805-810. 

JOCQUÉ, G., De verzekerde en benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, 568 p. 

JONKERS, P., Diskwalificatie van wetgeving. De totstandkoming en uitvoering van de Wet 

bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen, Amsterdam, Askant, 2003, 315 p.  

KEATING, G., “Reasonableness and Rationality in Negligence Theory”, Stanford Law Review 1995-

1996, 311-384. 

KEIRSBILCK, B., “Boek VI en XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor vrije 

beroepen” in KEIRSBILCK, B. en TERRYN, E. (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en 

straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, 129-202. 

KELLER, K.L. en STAELIN, R., “Effects of Quality and Quantity of information on decision 

effectiveness”, Journal of Consumer Research 1987, 200-213 

KERKMEESTER, H.O., “Punitive damages ter compensatie van een lage veroordelingskans”, NJB 

1998, 1807-1813. 

KEULERS, H. en MOTTET HAUGAARD, A., Verzekeringen en marktpraktijken, Mechelen, Kluwer, 

2011, 166 p.  

KEUTGEN, G., “Le code privé de déontologie, un substitut à l’intervention du léglislateur?” in Liber 

Amicorum Paul De Vroede, Diegem, Kluwer, 1994, 945-958. 

KINET, S.,  Le nouveau contrat-type d’assurance R.C. automobile de 1er janvier 1993, Brussel, 

Bruylant, 1993, 180 p. 

KIRKPATRICK, J., “Essai dur les règles régissant la charge de la preuve en droit belge” in Liber 

Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 115-120.  

KOROBKIN, R. en ULEN, T., “Law and Behavioral Science, Removing the Rationality Assumption 

from Law and Economics”, California Law Review 2000, 1051-1144. 

KORTMANN, J. en SIEBURGH, C., “Handhaving door Nederlands privaatrecht” in Preadviezen 

2009, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2009, 249-302. 

KORTMANN, J., “The Tort Law Industry”, ERPL 2009, 789-811. 



32 

 

KRUITHOF, M., “De privaatrechtelijke werking van de MiFID 2004-gedragsregels: een analyse van 

de mate waarin zij de wederzijdse rechten en plichten van dienstverleners kunnen aanvullen en 

beperken” in INSTITUUT FINANCIEEL RECHT (ed.), Financiële regulering in de kering. IFR-

dagen 2011, Antwerpen, Intersentia, 2012, 173-177. 

KRUITHOF, R. en MOONS, H. “Overzicht van rechtspraak (1965-1973) – Verbintenissen”, TPR 

1975, 439-542.  

KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F. en DE TEMMERMAN, B., “Overzicht van rechtspraak 

(1981-1992) – Verbintenissen”, TPR 1994, 171-721.  

KULCSAR, K., “The law and public in Hungary”, Act Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 

1968, 10, 37-62. 

KUTCHINSKY, B., “Knowledge and attitudes regarding legal phenomena in Denmark”, 

Scandinavian Studies in Criminology 1968, 125-159. 

KUTCHINSKY, B., “The legal consciousness: a survey if research on knowledge and opinion about 

law” in CAMPBELL, C.M., CARSON, W.G. en WILES, P.N.P., Knowledge and Opinion about Law, 

Bristol, The Barleyman Press, 1973, 144 p.  

LALOUX, P., Traité des assurances terrestres en droit belge, Brussel, Bruylant, 1944, 579 p.   

LAMBRECHTS, M., “Hard of soft law: gedragscode kredietverleners”, Jura Falc. 1991-92, 163-183. 

LANNOY, H., “Naar een veralgemeend zorgplichtmodel” in COLAERT, V. en LECOCQ, A. (eds.), 

De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits 

bancaires, d’investissement et d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 117-126. 

LATERVEER, F., “Commentaar bij art. 52 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2012, 

1-40.  

LATIN, H., “Good” Warnings, Bad Products and Cognitive Limitations”, UCLA L. Rev. 1994, 1211-

1215.  

LE TOURNEAU, P. en CADIET, L., Droit de la responsabilité, Parijs, Dalloz, 1996, 1046 p. 

LEMMENS, C., “Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van 

Cassatie van 25 juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T.Gez. 

2015-16, 352-367. 

LENAERTS, A., Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht: autonome rechtsfiguur of miskend 

correctiemechanisme?, Brugge, Die Keure, 2013, 516 p. 

LIERMAN, S., “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door 

de arts”, T.Gez. 2004-05, 302-308. 

LONGFILS, F., en OLEKSY, I., “Les nouvelles obligations d’information et de diligence issues de la 

“mifidisation” du secteur de l’assurance”, For.ass. 2014, 120-136.  

LUSARDI, A. en MICHELL, O., “The Economic importance of Financial Literacy: Theory and 

Evidence”, Journal of Economic Literature 2014, 5-44. 

LUSARDI, A., “Financial Literacy: An Essential Tool for informed Consumer Choice?”, NBER 

Working Papers Series 2008, no.14.084, 1-29.  



33 

 

MAES, T. en KEULERS, H., “De (r)evolutie van de reddingskosten sinds de wet van 25 juni 1992 op 

de landverzekeringsovereenkomst”, T.Verz. 2014, 22-31.  

MAGNUS, U., The impact of social security law on tort law, Wenen, Springer, 2003, 314 p. 

MAK, V., “The myth of the empowered consumer. Lessons from financial literacy studies”, TISCO 

Working paper Series on Banking, Finance and Services 2012, 253-264. 

MARCHAL, F.,  “Application de l’article 17 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances: frais apposés 

pour prévenir et atténuer le dommage”, De Verz. 1983, 311-316.  

MASSCHELEIN, M.A., Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 361 p. 

MAY, P.J., “Compliance Motivations: Perspectives of Farmers, Homebuilders, and Marine 

Facalities”, Law & Policy, 2005, 315-347.  

MEURS, T. en THIERY, Y., “Aansprakelijkheidsverzekering: een risicovolle onderneming?” in VAN 

SCHOUBROECK, C. en SAMOY, I. (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die 

Keure, 2015, 73-109. 

MICHEL, M., “Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle des entreprises 

d’assurance”, For. ass. 2009, 65-69. 

MICHEL, M., “Les conventions relatives à la charge de la preuve en droit des assurances sont-elles 

licites?”, RGAR 2014, nr. 15.125. 

MONETTE, F., DE VILLE, A. en ANDRE, R., Traité des assurances terrestres, Brussel, Bruylant, 

1949, 589 p.  

MOORE, S.F., “Law and social change. The semi-autonomous field as an appropriate subject of 

study”,  Law and Society Review 1973, 719-746. 

MOREAU, P., “L’information précontractuelle du client depuis l’application des règles MiFID au 

secteur de l’assurance”, T.Verz. 2014, dossier nr. 20, 39-62. 

NIEUWENHUIS, J.H., De ramp op het Pikmeer: bezwaren tegen de geest van het postmoderne 

aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 22 p. 

NYS, H., “De informatieverplichting van de arts: aan wie behoort de bewijslast?”, RW 2004-05, 1554.  

OOMEN, B. & LELIEVELDT, H., “Onbekend maar niet onbemind. Wat weet en vindt de 

Nederlander van de Grondwet?”, Nederlands Juristenblad 2008, 577-578.  

PAREDE, T.A., “Blinded by the Light: Information Overload and Its Consequences for Securities 

Regulation”, Washington University Law Review 2003, 417-484. 

PARIS, C. en FAGANRT, J.-L., “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en 

général” in Actualités en droit des assurances, Athemis, Louvain-la-Neuve, 2008, 7-126. 

PARIS, C., “L’interprétation des clauses d’une police d’assurance en cas de doute”, JLMB 2003, 

1819-1827.  

PARISI,  F. en SMITH, V.L., The law and economics of irrational behavior, Stanford, Stanford 

University Press 2005, 613 p.  



34 

 

PARKET, A.M. en YOONG, J.K., “Defining and Measuring Financial Literacy”, Rand Corporation 

Warking Paper 2009, 1-28.   

PAUWELS, C., Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten. 

Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen, Antwerpen, 

Maklu, 1995, 482 p. 

PETITAT, J.B., Regres in de WAM, Mechelen, Kluwer, 2008, 176 p. 

PICARD, M. en BESSON, A., Les assurances terrestres, Parijs, LGDJ, 1975, 391 p. 

PLEASENCE, P., BALMER, N. en DENVIR, C., How people understand and interact with law, 

Legal education foundation, 2015, 229 p.  

PODOGODGORECKI, A., KAUPEN, W., KUTSCHINSKY, B.,  VAN HOUTTE, J. en VINKE, P. 

(ed.), Knowledge en Opinion about Law, Bristol, Barleyman Press, 1974, 144 p. 

PONET, F., RUBENS, P. en VERHEES, W., De landverzekeringsovereenkomst: praktische 

commentaar bij de Wet van 25 juni 1992, Antwerpen, Kluwer, 1993, 672 p. 

POPELIER, P., BILLIET, C., DEBEN, L. en VAN AEKEN, K., Heldere handhaving: naar een 

sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en reglementering, Brussel, Politeia, 2010, 347 p.  

PRATT, T.C., CULLUN, F.T, BLEVINS, K.R., DAIGLE, R.D. en MADENSEN, T.D.,  “The 

empirical status of deterrence theory: a meta-analysis” in CULLEN, F., WRIGHT, J.P. en BLEVINS, 

K.R. (eds.), Taking Stock: The status of criminological theory, New Brunswick, NJ, Transaction 

Publishers, 2006, 367-395.  

PRINSEN, H. en VISSER, R., Eindrapport en advies verbetering naleving Warenwetregels, Den 

Haag, Expertisecentrum Rechtshandhaving, 2000, 57 p.  

PROSSER, W.L. en KEETON, P., Prosser and Keeton on the law of torts, St. Paul. Minn., West Pub. 

Co., 1984, 1286 p. 

REMUND, D.L., “Financial Literacy Explicated; The Case for a Clearer Definition in an Increasingly 

Complex Economy”, The Journal of Consumer Affairs 2010, 276-295. 

ROGGE, J., “L’assurance des risques d’exploitation” in Les assurances de l’entreprise, Brussel, 

Bruylant, 1993, 175-214.  

ROMMEL, G., "De informatieplicht in het consumentenrecht", RW 1983-84, 2273-2312. 

RONSE, J., DE WILDE, L., CLAEYS, A. en MALLEMS, I., Schade en schadeloosstelling, Gent, 

Story-Scientia, 1984, 411 p. 

RUBINFELD, P., “La résiliation du contrat d’assurance après sinistre, du formalisme à sanction” 

(noot onder Rb. Marche-en-Fammen 20 december 2012), For.Ass. 2013, 54-56. 

RUTSAERT, J., “Le débat sur l’article 17 de la loi du 11 juillet 1874: l’obligation pour l’assuré de 

prévenir le dommage”, T.Verz. 1984, 493-54. 

SAMOY, I. en TERRYN, E., “Informatie aan consumenten in het Voorstel voor een Richtlijn 

Consumentenrechten”, DCCR 2009, 36-80. 

SCHARTZ, G.T., “Reality in the economic analysis of tort law”, UCLA Law Review 1994, 377-444. 



35 

 

SCHMITZ, N., “La clause de déchéance qui sanctionne un manquement aux lois, règlements usages 

exclut-elle, en termes trop généraux, la couverture de la faute lourde?” (noot onder Luik 13 oktober 

2011), JLMB 2014, 867-868.  

SCHMITZ, N., “Le droit de la responsabilité: le domaine des assurances” in GLANSDORFF, F. en 

HENRY, P. (eds.), Droit de la responsabilité – Domaines choisis, Luik, Anthemis, 2010, 289-346.  

SCHMITZ, N., “Le point sur la charge de la preuve des causes d’exonération de garantie” in PARIS, 

C. en CALLEWAERT, V. (eds.), Actualités en droit des assurances, Brussel, Larcier, 2015, 133-188.  

SCHOORENS, G., “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door 

de verzekeringnemer van duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), TBH 

1998, 659-662..  

SCHOORENS, G., “Over het regresrecht van de verzekeraar (art. 88 Wet 

Landverzekeringsovereenkomst” (noot onder Pol. Antwerpen 13 november 1997),  RW 1998-99, 

1427-1429. 

SCHOORENS, G., “Verzekeringen en verzwaring van het risico”, AJT 1997-98, 72-78. 

SCHUERMANS, L. en VAN SCHOUBROECK, C., Grondslagen van het Belgische 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1026.  

SCHUERMANS, L., “Enkele actualia over de aansprakelijkheidsverzekering van ouders” in CBR 

(ed.), Jongeren & recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 131. 

SCHUERMANS, L., “Perspectieven in het verzekeringsrecht”, RW 1977-78, 2249-2268. 

SCHUERMANS, L., “Une tour ou deux tours? Quelques réflexions sur la globalisation de sinistres” in 

Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 831-849. 

SCHUERMANS, L., De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, RW 1992-

93, 689-722. 

SCHUYT, K.J.M. en RUYS, J.C.M., Attitudes towards new socio-economic legislation: A before-after 

study of the normative effects of the introduction of tax on added value, Leiden, Rechtenfaculteit 

Universiteit Leiden, 1970.  

SCHWARTZ, B., The paradox of choice: why more is less, New York, Harper Collins, 2009, 304 p.  

SCHWITTERS, R., “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel 

aansprakelijkheidsrecht?” in HERTOGH, M. en WEYERS, H., Recht van onderop, Antwoorden uit de 

rechtssociologie, 2011, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 327-348. 

SCHWITTERS, R., “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel 

aansprakelijkheidsrecht?” in HERTOGH, M. en WEYERS, H., Recht van onderop, Antwoorden uit de 

rechtssociologie, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, 327-349. 

SELLICAERTS, J., “Banalisering van polissen BA- privéleven”, De Verzekeringswereld 1995, 16-18.  

SELLICAERTS, J., De modelovereenkomst ’92 Auto: een vergelijking ‘56 – ‘92 met commentaar, 

Zaventem, Kluwer, 1992, 107 p. 

SHAVELL, S., “On moral hazard and insurance”, The Quarterly Journal of Economics 1979, Vol. 93, 

541-562.  



36 

 

SHAVELL, S., “The judgement proof problem”, International review of law and economics 1986, 45-

58.  

SIERENS, R., “Bewijs in zaken die tot de bevoegdheid van de politierechter behoren” in 

ALLEMEERSCH, B., LONDERS, P. en SROKA, S. (eds.), Bewijsrecht, Brussel, Vlaams 

pleitgenootschap bij de balie van Brussel, 2007, 123-158.  

SIERENS, R., “Bewijs van het recht van verhaal van de verzekeraar in het kader van een 

overeenkomst BA-motorrijtuigenverzekering” (noot onder Cass. 9 maart 2007), TBH 2007, 813-816. 

SILBEY, S, “After Legal Consciousness”, Annual Review of Law and Social Science 2005, 323-368. 

SILBEY, S., “Legal Culture and Legal Consciousness”, International Encyclopedia of Social and 

Behavioral Sciences 2001, 8623-8629.  

SIMOENS, D., “Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht”, RW 1981-81, 1961-

1990.  

SIMOENS, D., “Ongevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering en sociale 

zekerheid”, TPR 1984, 417-460. 

SIMOENS, S., “Verkeersongevallen: het aansprakelijkheidsrecht in beweging?” in Recht halen uit 

aansprakelijkheid XIX Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1992/93, Mys & Breesch, 1993, 301-339.  

STEENNOT, R. en DEJONGHE, S., Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 628 p.  

STEENNOT, R. en TERRYN, E., “De nieuwe bepalingen uit Boek VI van het Wetboek Economisch 

Recht: een eerste commentaar”, DCCR 2014, 3-61. 

STEENNOT, R., “De miskenning van de informatieverplichting bij een consumentenkrediet: op wie 

rust de bewijslast?”, T.Vred. 2007, 397-402. 

STEENNOT, R., “Overzicht van rechtspraak – Consumentenbescherming 2003-2007”, TPR 2009, 

229-556. 

STIJNS, S., “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spanningsverhouding met de 

bewijsvoering”, RW 1989-90, 1003-1020. 

STOLKER, C.J.J.M., in HOL A.M. en STOLKER, C.J.J.M. (red.), Over de grenzen van het strafrecht 

in het burgerlijk recht, Deventer, Kluwer, 1995, 125 p. 

STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 475 p. 

STRAHL, I., “Tort liability and insurance”, Scand.Stud.in Law 1959, 212-227. 

STUYCK, J., “Informatie van de consument” in Beginselen van Belgisch privaatrecht. Handel –en 

economisch recht Deel 2. Mededingingsrecht, Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 2013, 403-456. 

SWAENEPOEL, E., Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 822 p. 

SWEERTS, F., “Aspects civils et de procedure: une réponse” in COLAERT, V. en LECOCQ, A. 

(eds.), De levenscyclus van bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits 

bancaires, d’investissement et d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 245-258 

SWENNEN, H. en CASTERMANS, A.G., “Privaatrecht en soft law”, TPR 2014, 805-857. 



37 

 

SWENNEN, H., “Het voorstel van richtlijn consumentenrechten en de regeling van oneerlijke 

bedingen in overeenkomsten” in MEEUSEN, J., STRAETMANS, G. en VAN DEN BOSSCHE, A. 

(eds.), Het EG-Consumentenacquis: nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2009, 55-100. 

TERMONT, K., “Terwijl de verzekeringsjurist kreunt”, VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), 

De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 74-76. 

TERRYN, E., “Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: 

informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten de 

onderneming” in Huur van diensten – aanneming van werk, Gent, Larcier, 2007, 1-44. 

’T HART, F.M.A. en DU PERRON, C.E., De geïnformeerde consumenten – Is informatieverstrekking 

een effectief middel om consumenten afgewogen beslissingen te laten nemen?, Deventer, Wolters 

Kluwer, 2006, 208 p.  

THIERY, Y., “Artikel 52 WLVO” in JOCQUÉ, G. en WEYTS, B. (eds.), Wet en duiding. Economisch 

recht. Deel III Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 63-81.  

TISON, M., “Beleggersbescherming door informatieverstrekking: post-crisistendensen in de 

regulering en de (civiele) handhaving” in COLAERT, V. en LECOCQ, A. (eds.), De levenscyclus van 

bank-, beleggings- en verzekeringsproducten. Le cycle de vie des produits bancaires, d’investissement 

et d’assurance, Brussel, Larcier, 2014, 57-68. 

TOUSSAINT, B., “Interprétation et rédaction des contrats d’assurance” in Liber amicorum Jean-Luc 

Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 287-304.  

TOUSSAINT, B., “Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances portant sur 

l’interprétation de contrat d’assurance, la publicité, la tarification et la segmentation”, TBH 2015, 943-

955. 

TYLER, T.R., Why do people obey the law, Princeton, Princeton University Press, 2006, 299 p. 

ULRICHTS, U., “Antwoord op het artikel ‘gezinsaansprakelijkheidsverzekering”, RW 2002-2003, 

1277-1278. 

ULTEE, W.C., ARTS, W.A. en FLAP, H.D., Sociologie, Vragen, Uitspraken, Bevindingen, 

Groningen, Noordhoff Uitgevers, 2003, 679 p.  

UYTTERHOEVEN, K., “Aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector” in VANSWEEVELT, 

T. en WEYTS, B. (eds.) , De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 159-232.  

VAEL, L., “Artikel 9 Wet Landverzekeringsovereenkomsten”, Comm. Verz. 2013, 1-36.  

VAN AEKEN, K., “De kenbaarheid van wetgeving vanuit rechtssociologisch perspectief” in 

POPELIER, P. en VAN NIEUWENHOVE, J. (eds.), Toegang tot de wet, Brugge, die Keure, 2008, 

147-168.  

VAN AEKEN, K., “Naar een evolutionair instrumentalisme”, Recht der werkelijkheid 2003, 21-40.  

VAN BOOM, W., “Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid”, AV&S 2005, 60-67. 

VAN BOOM, W.H., “Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht”, RM Themis 2003, 

297-307. 

VAN BOOM, W.H., “Effectuerend handhaven in het privaatrecht”, NJB 2007, 982-991.  



38 

 

VAN BOOM, W.H., “Iets over handhaving in het privaatrecht”, WPNR 2008, 765-769. 

VAN BOOM, W.H., GIESEN, I. en VERHEIJ, A.J., “Gedrag en privaatrecht: inleiding en 

verantwoording” in VAN BOOM, W.H., GIESEN, I. en VERHEIJ, A.J. (eds.), Gedrag en 

privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den 

Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 19-48. 

VAN CAENEGHEM, S., “Le nouveau régime de résiliation après sinistre en cas de fraude”,  De Verz. 

2003, 257-260. 

VAN CAMP, S., “Productveiligheid en product recall”, TBH 2010, 451-488. 

VAN CLEYNENBREUGEL, P., “Gedragsregels in het financieel recht. Enkele beschouwingen over 

gedragsregels als echtsbron naar aanleiding van de implementatie van MIFID in het Belgische recht”, 

Jura Falc. 2008-2009, 77-118. 

VAN DAM, C.C., Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 1989, 232 p. 

VAN DAM, M., “Fault en no-fault. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de gedragseffecten 

van fault en no-fault bij verkeersongevallen” in VAN BOOM, W.H., GIESEN, I. en VERHEIJ, A.J. 

(eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke 

leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 341-368. 

VAN DAM, M., Verkeersongevallen, een rechtseconomisch, empirisch en positiefrechtelijk onderzoek 

naar de werking van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering in het verkeer, Den 

Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 675 p. 

VAN DER PLIGT, J. en BLANKERS, M., Survey-onderzoek. De meting van attitudes en gedrag, Den 

Haag, Boom Lemma, 2013, 289 p. 

VAN DIJCK, G. m.m.v. LAMERS, H., “Calculeren en benadelen” in VAN BOOM, W.H., GIESEN, I. 

en VERHEIJ, A.J. (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij 

privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 461-486.  

VAN DROOGHENBROECK, J. en SCHUERMANS, D., “Le devoir d’information et de conseil des 

intermédiaires de produits financiers et d’assurance” in DUBUISSON, B. en JADOUL, P. (eds), La 

responsabilité civile liée à l’information et au conseil, Brussel, Fac. Univ. Saint-Louis, 2000, 17-66. 

VAN DYCK, T. en DENTURCK, L., “De burgerlijke sanctie van art. 30ter van Twin Peaks II. De 

tanden van een papieren tijger?”, Bank Fin.R. 2013, 273-283. 

VAN EECKHOUTTE, W., Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 406 p. 

VAN GERVEN, W. en LIERMAN, S., Algemeen Deel. Veertig jaar later. Beginselen van Belgisch 

privaatrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2010, 603 p. 

VAN GERVEN, W. en VAN OEVELEN, A., Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 728 p.  

VAN GERVEN, W., “De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht”, RW 1962, 777-792. 

VAN GILS, G., FRANK, L. en VAN DER HEIJDEN, P., Regelovertreding in de WAO, WW en WWB 

in 2006, Den Haag, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2007, 37 p.  

VAN GOMPEL, R., “Standpunten namens de verzekeraar” in COUSY, H. en CLAASSENS, H. 

(eds.), Verzekering en consument nu, Antwerpen, Kluwer, 1980, 115-132.  



39 

 

VAN GOMPEL, R., “Terrorisme et assurances”, T.Verz. 2002, 7-54. 

VAN HULLE, K., “Slotrede”, op studiedag ALLIC Nieuwe Risico's in het Aansprakelijkheids- en 

Verzekeringsrecht, 30 oktober 2016.  

VAN LANGENDONCK,, J. m.m.v. PUT J., SIMOENS D., VAN LIMBERGHEN G. en VAN 

REGENMORTEL A., Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 888 p. 

VAN MCCRARY, S. en SWANSON, J., “Physicians legal defensiveness and knowledge of medical 

law: comparing Denmark and the USA”, Scandinavian Journal of Public Health 1999, 18-21.  

VAN OEVELEN, A., “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door 

de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering”, RW 2033-04, 10861-1096.  

VAN OEVELEN, A., “Enige bedenkingen van een jurist bij de economische analyse van het 

aansprakelijkheidsrecht” in Verslagboek eerste werkvergadering recht en economie, Leerstoel A. Van 

Melkebeke, Antwerpen, 1985, 21-30. 

VAN OEVELEN, A., “Enkele recente ontwikkelingen inzake schade en schadebegroting in het 

buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en 

andere schadevergoedingssystemen – XXXIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2006-07, 

Mechelen, Kluwer, 2007, 327-367. 

VAN OEVELEN, A., “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over 

(commerciële) contracten”, DAOR 1990, 47-52. 

VAN OMMESLAGHE, P., “L’exécution de bonne foi, principe général de droit?”, TBBR 1987, 101-

110. 

VAN OMMESLAGHE, P., Droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 2665 p. 

VAN OMMESLAGHE, S., “Le nouveau régime de résiliation après sinistre en cas de fraude”, De 

Verz. 2003, 257-260. 

VAN QUICKENBORNE, M., Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, 

Kluwer, 2007, 160 p.  

VAN RAAIJ, W.F., “Het beleid van de consument in het privaatrecht empirisch getoetst”, in VAN 

BOOM, W.H., GIESEN, I. en VERHEIJ, A.J. (eds.), Gedrag en privaatrecht. Over 

gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2008, 51-64. 

VAN RANSBEECK, R., “Dwanguitvoering” in DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A. (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 1-12. 

VAN REGENMORTEL, A., Voorkoming en verzekering: perspectieven voor de uitbouw van de 

voorkoming in private en sociale verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 1991, 515 p. 

VAN ROOIJ, M., LUSARDI, AM. en ALESSIE, R., “Financial Literacy and Retirement Planning in 

the Netherlands”, DNB Working Paper 2009, No. 231, 1-43. 

VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1965, 709. 



40 

 

VAN SCHOUBROECK, C. en AMANKWAH, J., “Actualia verzekeringsrecht maart 2012-maart 

2015: highlights uit wetgeving en rechtspraak” in VAN SCHOUBROECK, C. en SAMOY, I. (eds.), 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 111-140. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Aansprakelijkheidsverzekering” in D. BLOMMAERT, S. GADEYNE, 

D. STRUYVEN, Y. MERCHIERS (eds.), Recht voor de onderneming 2de editie Boek XIV.30, XIV.30-

1 – XIV.30-69, Mechelen, Kluwer, 2014, 68 p.  

VAN SCHOUBROECK, C., “Bewijslast van “uitsluitingen” in verzekeringen: nieuwe 

ontwikkelingen”, TBH 2006, 774-777. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Bewijslast van de hoedanigheid van bestuurder in de zin van art. 29bis 

WAM-wet” (noot onder Pol. Turnhout 3 juni 1999), RW 2000, 1068-1069.  

VAN SCHOUBROECK, C., “Enkele aspecten van reddingskosten in Nederlands perspectief” in VAN 

SCHOUBROECK, C., DEVROE, W., GEENS, K., STUYCK, J., (eds.), Over grenzen. Liber 

Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 315-326. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Fraude in verzekeringen lichtjes anders bekeken”, TBH 2004, 3-21. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de 

Verzekeringswet” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), De Verzekeringswet 2014, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-25. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 

2005, 819-829. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Verhaal van de WAM-verzekeraar en art. 11 WLVO”, TBH 2010, 69-

74. 

VAN SCHOUBROECK, C., “Verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht: een moeilijke verhouding?” 

in J. PUT (ed.), Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 75-101.  

VAN SCHOUBROECK, C., “Vragen bij de dwingende bepaling van de opzegging van 

verzekeringsovereenkomsten” (noot onder Cass. 5 januari 2006), TBH 2007, 776-777.  

VAN SCHOUBROECK, C., DE GRAEVE, A., JOCQUE, G., DE GRAEVE, M. en COUSY, H., 

“Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-2003”, TPR 2003, 1781-

2045. 

VAN SCHOUBROECK, C., JOCQUÉ, G., VANDERSPIKKEN, A. en COUSY, H., “Overzicht van 

rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen 1980-1997”, TPR 1998, 53-327. 

VAN SCHOUWBROECK, C., “Algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsplicht niet sanctioneren 

door verval van dekking”, TBH 2007, 791-793.  

VAN VAERENBERGH, G., “Informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon: oude en nieuwe 

verplichtingen” in ROGGE, J. (ed.), De informatieplicht in verzekeringen Dossier T. Verz., Mechelen, 

Kluwer, 2011, 241-274.  

VAN VELTHOVEN, B en TERPSTRA, B., “Mooie woorden zijn nog geen mooie daden. Een 

kritische reflectie op het verband tussen legitimiteit en nalevingsgedrag”, Recht der werkelijkheid 

2014, 97-109. 



41 

 

VANDENBUSSCHE, W. en VERJANS, E., “Advocaat moet bewijzen dat hij aan 

informatieverplichting heeft voldaan”, De Juristenkrant 23 december 2015, 1 en 16. 

VANDENBUSSCHE, W., “Over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieplichten. 

Een gordiaanse knoop om te ontwarren?”, RW 2015-16, 1665-1669. 

VANDENDRIESSCHE, G., “Marktpraktijken en consumentenbescherming in Boek VI van het 

wetboek economisch recht” in TALLON, A. (ed.), Le nouveau code de droit économique, Brussel, 

Larcier, 2014, 163-216.  

VANDEPUTTE, R., “De lotsbestemming van de vervallenverklaring in de verzekering”, RW 1977-78, 

2049-2060. 

VANDEPUTTE, R., “Inleiding tot het verzekeringsrecht” in Beginselen van het Belgisch 

privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1983, 394 p. 

VANDERSCHOT, K., “Instemming met algemene voorwaarden: kennisname- en 

aanvaardingsclausules” in STIJNS, S. en VANDERSCHOT, K. (eds.) Contractuele clausules rond de 

(niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1-39. 

VANDERSPIKKEN, A.,  “Over opzet en bewijslast in verzekeringen”, TBH 1999, 859-864. 

VANDERSPIKKEN, A., “Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 

aansprakelijkheid?” in COUSY, H., CLAASSENS, H. en VAN SCHOUBROECK, C. (eds.), Actualia 

verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2000, 85-132. 

VANDROOGHENBROECK, J.F., “La prescription de l’action récursoire à l’aune de la loi du 25 juin 

1992”, RGAR 1996, nr. 12.640. 

VANPARYS, H., “Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in Comm.Verz. 2003, 1-14.  

VANPARYS, H., “Commentaar bij art. 29 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 

1-6.  

VANPARYS, H., “Commentaar bij art. 31 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2003, 

1-11. 

VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B., “Betekenis, toepasselijke wetgeving en kenmerken” in 

VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2016, 3-26.  

VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B., “Het belang, de kenmerken en situering van het 

verzekeringsrecht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2016, 1-66. 

VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B., “Looptijd, wijziging en einde van de 

verzekeringsovereenkomst” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), Handboek 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 603-642. 

VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B., Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 935 p. 

VANSWEEVELT, T., “La faute lourde de l’article 8 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et le 

pouvoir de contrôle du juge” (noot onder Rb. Luik 20 oktober 1998), T. Gez. 1998-99, 409-410. 



42 

 

VANSWEEVELT, T., De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een 

vergelijkende analyse, Gent, Mys en Breesch, 1997, 120 p. 

VANSWEEVELT, T., De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, 

Antwerpen, Maklu, 1997, 960 p.  

VELAERS, J. “Het begrip zware fout in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht”, Jura Falc. 

1980, 61-99.  

VERDURE, C., “La nouvelle directive sur la distribution d’assurances”, Bank Fin.R. 2016, 201-205. 

VEREECK, L. en VROLIX, K., “The law and the social willingness to comply: the effect of social 

attitudes on traffic fatalities”, International review of law and economics 2007, 385-408.  

VEREECKEN, S., “Het verhaalsrecht van de familiale verzekeraar bij opzettelijke schade veroorzaakt 

door minderjarigen” (noot onder Cass. 11 januari 2010), RABG 2010, 1331-1338. 

VERHEYDEN-JEANMART, N., Droit de la preuve, Luik, Formation permanante CUP, 1997, 210 p.  

VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter beperking en voorkoming van de schade” in VANSWEEVELT, 

T. en WEYTS, B. (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 459-477. 

VERMANDER, F., “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in 

SMITS, J. en STIJNS, S. (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 21-45. 

VERMANDER, F., De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1060 p. 

VERMINNEN, G., “Obligations de prévention et de sauvetage et prise en charge des frais par 

l’assurance (article 17 de la loi du 11 juin 1874)”, RGAR 1977, nr. 9.743. 

VEROUGSTRAETE, I., “Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten”, TPR 1990, 

1163-1202. 

VERVLIET, V., Buitencontractuele aansprakelijkheid bij professionele risico’s. Betekenis en 

draagwijdte van de buitencontractuele aansprakelijkheid doorheen de evolutie van de professionele 

risicoverzekering, Antwerpen, Intersentia 2008, 679 p. 

VIEUJEAN, E., “Le contrat d’assurance aujourd’hui” in Questions de droit des assurances. Actes du 

Colloque de la conférence du Jeune Barreau de Liège le 5 mai 1995, Brussel, Ed.J.Barr.Brux, 1996, 

137-314. 

VRANCKEN, J.B.M., “De verhandelsrechtelijking van het privaatrecht: Over differentiatie en 

schaalvergrotingin” in RAAIJMAKERS, M.J.G.C., SCHOORDIJK, H.C.F. en WACHTER, B. (eds.), 

Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw BW: opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de 

Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK, Deventer, Kluwer, 1988, 245-

259.  

WAELKENS, J., “De interpretatieregel in het voordeel van de consument”, TPR 2014, 1027. 

WAGNER, G., “The project of harmonization European Tort law”, Common market law Review 2005, 

1269-1312. 

WALKER, N. en ARGYLE, M., “Does the law affect moral judgements?”, British Journal of 

Criminology 1964, 4, 570-581. 



43 

 

WASTIAU, M., “Het recht in ademnood: de goede trouw reanimeert” in Liber Amicorum Hubert 

Claassens, Antwerpen, Maklu, 1998, 263-289. 

WAUTIEZ, J., “Plaidoyer pour une méconnue: la franchise”, De Verz. 1965, 209-215.  

WEBER, M., Economy and society. An Outline of Interpretive Sociology, Berkeley, University of 

California Press, 1978, 1469 p.  

WÉRY, P., Droit des obligations, Volume 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 1044 

p. 

WEYTS, B. en HEIRMAN, G., “De verzekering BA Uitbating  en BA Na levering  van de 

onderneming: nood aan maatwerk” in CLAEYS, I. en STEENNOT, R. (eds.), XLste postuniversitaire 

cyclus Willy Delva. Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, Mechelen, Kluwer, 2015, 605-654.  

WEYTS, B. en WUYTS, D., “Het Hof van Cassatie verfijnt opnieuw de definitie van ‘opzet’ in de zin 

van artikel 62 Verzekeringswet 2014 (oud art. 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst)”, RW 2017-18, 

666-668. 

WEYTS, B., “De ene opzettelijke fout is de andere niet. Over opzet in het aansprakelijkheids- en 

verzekeringsrecht” in Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 363-

376. 

WEYTS, B., “De voorzienbare schade als uitgesloten risico in de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering” (noot onder Rb. Kortrijk 18 juni 1996), T. Gez. 1998-99, 160-

163.  

WEYTS, B., “Het segmentatiebeleid van de verzekeraars: krachtlijnen en wijzigingen ten gevolge van 

de verzekeringswet van 4 april 2014” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), De 

Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 27-50.  

WEYTS, B., “Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. The winner takes it 

all”, RW 2005-06, 1641-1652. 

WEYTS, B., “Opzet in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: the story continues” in VUYE, 

H. en LEMENSE, Y. (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 265-

292. 

WILMS, W., “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 

1980-81, 489-520. 

WINTERSTEIGER, L., “Legal needs, legal capability and the role of public legal education”, Law for 

life: the foundation for public legal education 2015, 1-48. 

WUYTS, D. “Verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar tegen (de ouders) van de minderjarige dief” 

(noot onder Cass. 7 juni 2012), NjW 2012, 643-644.  

WUYTS, D., “Artikel 20 WLVO” in JOCQUÉ, G. en WEYTS, B. (ed.), Wet en duiding. Economisch 

recht. Deel III Verzekeringen 2013, Brussel, Larcier, 2013, 50-51. 

WUYTS, D., “Commentaar bij art. 25 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Comm. Verz. 2009, 1-11. 

WUYTS, D., “De aangifte van de wijziging van het risico” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. 

(eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 449-458. 



44 

 

WUYTS, D., “De definiëring van het opzettelijk veroorzaakt schadegeval in de zin van art. 8 WLVO” 

(noot onder Cass. 24 april 2009), RABG 2010, 1313-1324. 

WUYTS, D., “De rol van de Modelovereenkomst in het verhaal van de WAM verzekeraar tegen de 

verzekerde en de toepassingsvoorwaarden van art. 25, 3°, b) Modelovereenkomst” (noot onder Cass. 1 

januari 2010), RW 2010-11, 1130-1135. 

WUYTS, D., “Melding van het schadegeval” in VANSWEEVELT, T. en WEYTS, B. (eds.), 

Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 478-484.  

WUYTS, D., “Opzet” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia 2016, 539-550. 

WUYTS, D., “Uitsluiting van dekking en verval van recht op dekking”, NjW 2011, 777-778. 

WUYTS, D., Verzekeringsfraude, Antwerpen, Intersentia, 2014, 642 p.  

YAGIL, D., “Gender and age-related differences in attitudes toward traffic law and traffic violations”,  

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 1(2) 1998, 123-135. 

 


