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Hoofdstuk I 

HET VERZEKERINGSCONTRACT 

Afdeling 1 
Algemeen 

1. Bestaan van een risico - 2. Wederkerig 
karakter van het verzekeringscontract- 3. 
De verzekeringsovereenkomst: een toetre
dingscontract? 

Afdeling 2 
Tot stand komen van het verzekerings
contract 

4. Wilsovereenstemming van partijen- 5. 
Verzekeringsvoorstel - 6. V oorlopige 
dekking - 7. Datum van het tot stand ko
men van de overeenkomst- 8. Bekwaam
heid - Minderjarigen - 9. Verzekerbaar 
belang - 10. Mededelingsplicht van de 
verzekerde - 11. Eerste voorwaarde -
Verzwijging of valse verklaring - 12. 

Tweede voorwaarde - Wijziging van de 
waardering van het risico - 13. Gevallen 
van nietigheid - 14. Gevallen waar de 
nietigheid niet werd aanvaard inzake mo
torrijtuigenverzekering- 15. Relatief ka
rakter van de nietigheid - 16. Afwijkende 
regelen in de polis - 17. Dwaling 

Afdeling 3 

Bewijs van het verzekeringscontract 

18. Noodzakelijkheid van een geschrift-
19. Wijziging van de polis of opzegging 
ervan- De avenant (Bijvoegsel)- 20. In
terpretatie van de polis 

Afdeling 4 
Verbintenissen ontstaan uit bet verzeke
ringscontract 

§ 1. Verplichtingen van de verzeke
ringnemer 

21. Verplichting om de premie te betalen: 

* In dit overzicht wordt de rechtspraak van de peri ode 1969 tot 1978 behandeld. Sommige belangrijke 
arresten van de jaren 1979 en 1980 worden ook vermeld, doch voor die peri ode is het onderzoek niet zo 
volledig: die jaren zullen in een volgend overzicht heropgenomen worden. 
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kenmerken van de premieschuld - 22. 
Aan wie is de premie verschuldigd bij 
overdracht van verzekeringsportefeuille? 
- 23. Exceptio non adimpleti contractus 
-24. Sanctie bij niet-betaling van de pre-
mie-25. Verzwaringvanhetrisico-26. 
Vermindering van het risico - 27. Grove 
fout- Be grip- 28. Oorzakelijk verb and-
29. Regel van openbare orde- 30. Per
soonlijk karakter van de grove fout- 31. 
Artikel16 v. artikel 31 verzekeringswet-
32. Dronkenschap- 33. Casuistieki.v.m. 
grove fout in de aansprakelijkheidsverze
kering motorrijtuigen (buiten drank
misbruik)- 34. Casuistiek i.v.m. grove 
fout buiten de motorrijtuigenverzekering 
- 35. Gevaarlijke en roekeloze gedragin
gen- 36. Verplichting de schade te beper
ken en te voorkomen- 37. Verplichting 
de schade te beperken en te voorkomen. 
Vervolg- 38. Verplichting de schade te 
beperken en te voorkomen. Vervolg- 39. 
Verplichting tot aangifte van het ongeval 
-40. Verplichting tot het overmaken van 
de stukken - 41. Verp1ichting tot hef 
overmaken van de stukken. Vervolg- 42. 
Andere verplichtingen van de verzekerde 

§ 2. Verplichtingen van de verzekeraar 

43. Uitsluiting van de risico' s van oorlog en 
oproer 

§ 3. Rechten van de verzekeraar 

44. Wettelijke indeplaatsstelling van ar
tikel 22 - 45. Reele subrogatie - 46. 
Subrogatie - Varia- 47. Proceduremoei
lijkheden- 48. Rechtstreekse daging voor 
de strafrechtsmacht - 49. Het voorrecht 
van de verzekeraar 

Afdeling 5 
Einde van bet verzekeringscontract - De 
bevrijdende verjaring van artikel 32 
50. Toepassingsgebied - 51. Aanvang 
van de termijn- 52. Aanvang van deter
mijn. Vervolg-53. Verjaringc Grondslag 
-54. Korte verjaringstermijn- Interpreta
tie van de polissen - 55. Stuiting van de 
verjaring- 56. Stuiting van de verjaring
Vervolg - 57. Schorsing van de verjaring 
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-58. Interversie van de verjaringstermijn 
na stuiting 

Afdeling 6 

Bevoegdheid 

59. Bevoegdheid rationae materiae- 60. 
Bevoegdheid ratione loci- 61. Bevoegd
heid van scheidsrechters - 62. Verval
lenverklaring wegens beroep op de recht
bank 

Hoofdstuk Il 

DE VERZEKERING VAN ZAKEN 

Afdeling 1 
De vergoedende regel 

63. Algemeenheden- 64. Waarde van de 
verzekerde zaak- 65. Pluraliteit van ver
zekeringen- 66. Pluraliteit van aanspra
kelijkheidsverzekeringen 

Afdeling 2 
De brandverzekering 

67. Algemeen-68. Verjaring-69. Tot 
stand komen van het contract - 70. Be
wijslast- 71. Schatting door deskundigen 
in de brandverzekering -72. Verhaal van 
de buren - 73. Verzekering van het 
huurrisico - 74. Verzekering van het 
huurrisico - V ervolg- 7 5. Overdracht van 
het gehuurde goed 

Afdeling 3 

Diverse verzekeringen 

7 6. De verzekering tegen diefstal-77. De 
rechtsbijstandverzekering - 78. De kre
dietverzekering - 79. De verzekering 
stoffelijke eigen schade aan het motor
rijtuig- 80. De omnium- reisverzekering 

Afdeling 4 
De verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid 

81. Toepassingsgebied van de polissen-
82. Het be grip ongeval in de aansprakelijk
heidsverzekering- 83. Over artikel 20, 9° 
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Hypotbeekwet- 84. Leiding van bet ver
weer- 85. Dading- Tegenstelbaarbeid-
86. Dading - Bindende kracbt tussen par
tijen - 87. Over bet vergoedingskwijt
schrift- 88. Varia 

Afdeling 5 
De verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen (wet van 
1 juli 1956) 
89. Verzekeringsplicbt - 90. Bur
gerrecbtelijke aansprakelijkbeid - 9I. 
Niet-verplicbte verzekering door de Staat 
- 92. Door de wet toegestane uitsluitingen 
- Diefstal en geweldpleging - 93. Al-
gemeen karakter van de verzekering- Ver
zekeringsplicbt en omvang van de waar
borg - 94. Terrein toegankelijk voor bet 
publiek- 95. Controle op naleving van de 
verzekeringsplicbt - 96. Motorrijtuig -
ldentificatie - 97. Aanbangwagen - Ge
sleept voertuig- 98. Toepassingsgebied
Gebruik van bet ri jtuig in bet verkeer- 99. 
Verkeersrisico - Exploitatierisico - 100. 
Zekerbeidstelling door de verzekeraar -
10I. Wieis verzekerd? -102. Uitbreiding 
van de dekking door artikel 4 van de mo
delpolis- I03. Aanvullend karakter van 
de uitbreiding van artikel 4 modelpolis -
104. Uitsluiting van bet recbt op uitkering 
(art. 7 modelpolis)- 105. De ecbtgenote 
en de bloed- en aanverwanten in recbt linie 
(art. 7, 2" modelpolis)- 106. Uitgesloten 
risico's - 107. Onbeperkte dekking -
I08. Samenvoeging van verzekeringen-
109. Eigen recbt van de benadeelden -
110. Niet-tegenstelbaarbeid van de ver
weermiddelen van artikel II - Ill. 
Tegenstelbare verweermiddelen - 112. 
Niet-tegenstelbare verweermiddelen -
I13. Recbtstreekse vordering - Verjaring 
- 114. Recbtstreekse vordering - I.P.R. 
- II5. Het verbaalsrecbt van de verzeke-
raar- 116. Regresvordering tegen de be
stuurder die niet de verzekeringnemer is
II7. Recbtsverval van de verzekeraar -
118. Gevallen van regres- I" Verzwijging 
of valse verklaring bij bet sluiten van bet 
verzekeringscontract ( artikel 25, I") -
II9. 2" Niet -aangifte van de wijziging van 

het risico (artikel 25, 2")- I20. 3" Ont
breken van bet vereiste scbouwingsbewijs, 
wanneer bet gaat om een voertuig dat aan 
de tecbniscbe controle onderworpen is (ar
tikel 25, 3")- I21. 4" Scborsing van dek
king wegens niet-betaling van de premie 
(artikel 25, 4") -I22. 5" Niet-aangifte van 
bet ongeval binnen acbt dagen nadat bet 
zicb beeft voorgedaan (artikel 25, 5") -
I23. 6" Niet voldoen door de bestuurder 
aan de voorwaarden door de Belgiscbe wet 
en reglementen voorgeschreven om dat 
mcitorrijtuig te besturen ( artikel 25, 6") -
I24. 7" Deelneming aan wedstrijden waar
voor van overbeidswege geen verlof is 
verleend (artikel 25, 7")- I25. 8" Onge
val veroorzaakt door een persoon, aan wie 
geen toelating verleend werd om te sturen 
(artikel 25, 8") - I26. 9" Scbadegeval 
veroorzaakt door opzet of zware fout van de 
verzekerde (artikel 25, 9") - I27. 10" 
Dronkenscbap aan bet stuur (artikel 25, 
10") -I28. Dubbele veroordeling-I29. 
Andere redenen van regres - 130. Ar
tikel 26 model polis- I3I. Opzegging van 
bet contract door de verzekeringnemer -
132. Opzegging van het contract door de 
verzekeraar- 133. Overdracbt en vervan
ging van bet verzekerd rijtuig - 134. 
Scborsing bij niet-vervanging- 135. Fi
deliteitsplicbt bij renting ofleasing- 136. 
Verdwijning van bet risico - I3 7. Mede
delingen aan verzekeraar en verzekering
nemer- 138. Dubbele scbatting- Proce
dure- 139. Het ins tell en van de vordering 
- I40. De bevoegdbeid inzake eisen tegen 
de motorrijtuigenverzekeraar - I41. 
Tegenstelbaarbeid van vonnissen aan de 
verzekeraar- I42. lnzakestelling van de 
verzekeraar - I43. Vrijwillige tus
senkomst van de verzekeraar- I44. Tus
senkomst van de verzekeraar in graad van 
beroep - I45. Tussenkomst van de Staat 

I46. Tussenkomst van bet Ge
meenscbappelijk motorwaarborgfonds -A. 
Algemeen-I47. B. Tussenkomstvanbet 
Gemeenscbappelijk motorwaarborgfonds 
voor de strafrecbtsmacbten- I48. Leiding 
van bet proces door de verzekeraar- I49. 
V erboudingen tussen de in bet geding tus-
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senkomende verzekeraar en de verzekerde 
- 150. Verhoudingen tussen de in het ge
ding tussenkomende · verzekeraar en het 
slachtoffer- 151. Rechtsmiddelen die de 
verzekeraar kan doen gelden 

Hoofdstuk III 

DE VERZEKERlNG VAN PERSONEN 
OF VAN SOMMEN 

152. Ongeval: begrip en bewijs - 153. 
Rechthebbenden (Leven- en ongeval
lenverzekering) - 154. Afkoop - 155. 
Ongevallenverzekering: toepassingsge
bied en uitsluitingen - 156. Kwalifica
tieproblemen - 157. Collectieve onge
vallenverzekering en behoud van wedde-
158. Subrogatie - Levensverzekering -
Problemen in verband met de doodsoor-
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zaak- 159. Clausule van onbetwistbaar
heid - 160. Overlijdensattest - 161. 
Zelfmoord- 162. Beroepsgeheim van de 
geneesheer- 163. Toelating tot begraven 
-164. Bloedonderzoek-165. Moratoire 
in teres ten 

Hoofdstuk 1V 

TUSSENPERSONEN IN DE VERZEKE
RlNG 

166. Begrip ,Tussenpersoon" - 167. 
Verhouding tussen tussenpersonen en 
maatschappij - 168. Verhouding tus
senpersoon - verzekeringnemer - 169. 
Recht op commissie - 170. Beheer van 
portefeuille - 171. Beroepsfouten van de 
makelaar - 172. Beroepsaansprakelijk
heid tegenover de clienten 
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Onderbavig overzicbt van recbtspraak beeft betrekking op een peri ode van twaalf 
jaar. De omvangrijkheid van de te verwerken stof beeft de opstellers genoopt tot 
enige beperkingen inzake diepgang bij bet commentarieren van de vermelde 
uitspraken. Desgevallend zal wel verwezen worden naar de inmiddels reeds 
verscbenen commentaren. 

Bij bet ordenen van de stof werd zo dicbt mogelijk aangeleund bij de indeling die 
in bet vorig overzicbt in dit tijdschrift werd gevolgd (Fredericq, S., Overzicht van 
rechtspraak (1965-1968). Verzekeringen, T.P.R., 1969, 257-324; bierna geci
teerd als 'vorig overzicht'): dit betekent dat de indeling in boofdstukken en 
afdelingen in grote mate overgenomen werd. De nummering en titels van de 
randnummers werd daarentegen aangepast. 

Teneinde de tekst niet overmatig te bezwaren, werden de verwijzingen naar de 
doctrine meestal beperkt tot de meest recente commentaren verscbenen sedert bet 
vorig overzicbt te weten: Fredericq, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, 
Deel II, 2de uitg., 1978, geciteerd als Fredericq, Handboek, II; Fontaine, M:, 
Droit des Assurances, Precis de la F aculte de Droit de l' Universite Catholique de 
Louvain, Brussel, 1975, geciteerd als Fontaine, Precis; Vandeputte, R., 1n
leiding tot het Verzekeringsrecht, Antwerpen-Amsterdam, 1978, geciteerd als 
V andeputte, I nleiding . 
Voomamelijk onder impuls van de E.G. barmonisatiericbtlijnen (voor een recent 
samenvattend overzicbt van de stand van zaken van bet Europees verzekerings
recbt, zie Claassens, H. ,Hetverzekeringsrecht in de Europese gemeenschappen
Huidige stand van zaken, R. W., 1978-1979, 1537-1580) is de wetgeving inzake 
verzekering en daarmede bet gebele verzekeringsrecbt volop in beweging. 

Getuige daarvan niet alleen de recente bij de wet van 9 juli 1975 veralgemeende 
controle op bet verzekeringswezen, maar ook de ingrijpende wetswijzigingen die 
in een nabije toekomst te verwacbten zijn. Voor bet bieronder bebandelde privaat 
verzekeringsrecbt komt daatbij boofdzakelijk belang toe aan bet voorstel van 
ricbtlijn tot coordinatie van de wettelijke en bestuursrecbtelijke bepalingerr be
treffende de verzekeringsovereenkomst (Pub[. Eur. Gem., 28 juli 1979, nr. C 
190/2). 

In onderbavige tekst is slecbts uitzonderlijk naar de aldaar geformuleerde voor
stellen verwezen: de aandacbt blijft geconcentreerd op bet bestaande recbt, meer 
bepaald op de recbtspraak. 
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HOOFDSTUKl 

HET VERZEKERINGSCONTRACT 

AFDELJNG 1 

ALGEMEEN 

1. - BESTAAN vAN EEN RISICO- Het risico is een essentieel bestanddeel van de 
verzekeringsovereenkomst en niet enkel een modaliteit ervan (Fontaine, Precis'· 
blz. 55). Bijgevolg dient een verzekeringscontract bij gebrek aan verzekerd risico 
verbroken verklaard te worden wanneer het risico in de loop van de uitvoering van 
de overeenkomst verdwijnt, of althans dermate vermindert dat deze vermindering 
met een verdwijning kan geassimileerd worden. Een paar uitspraken passen deze 
regel toe met betrekking tot de verzekering van het risico van poliomyelitis, 
waarvan de frequentie volgens de vaststellingen van de vrederechter van Fon
taine-1 'Eveque, sedert de invoering van de verplichte vaccinatie in 1958 in Belgie 
gedaald was tot 38 gevallen in 1963 en tot 2 in 1964 (Vred. Fontaine-l'Eveque, 
3 september 1970,R.G.A.R., 1971, 8569; zieookRb. Charleroi, 17 november 
1976, R.G.A.R., 1978, 9844). 
Anderzijds is het zo dat de verzekeringsovereenkomst, bij ontstentenis van een 
mogelijk risico, een bestaam;y~rs:iste mist. Qe?-~I"(!gel\V"ordt do~r_~-~ cassatiear
rest van 19 april1977 (samenvatting in Pas., 1977, I, 850; inArr. Cass., 1977, 
857) afgeleid uit de bepaling van artikel 28 van de verzekeringswet luidens 
dewelke de verzekering geen gevolg kim hebben wanneer de voorziene schade 
reeds bestond op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. 
Bij toepassing van de genoemde regel moet een verzekeringscontract aansprake
lijkheid motorrijtuigen als onbestaande beschouwd worden wanneer de verzeke
ringnemer, die erkent een polis ondertekend te hebben zonder zich van de inhoud 
ervan bewust geweest te zijn, het bewijs levert dathij nooit een motorrijtuig in het 
verkeer heeft gebracht en dat de verzekeraar geen enkel risico te dekken had 
(Vred. Beringen, 20 oktober 1967 ,T. Vred., 1969, 56-vgl. Rb. Luik, 4 novem
ber 1976, R.G.A.R., 1978, 9837). 

2. - WEDERKERIG KARAKTER VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT- Het verze
keringscontract is een wederkerig contract. Overeenkomstig het gemeen recht 
(artikel 1184 B.W.) kan een partij derhalve voorde rechter de ,ontbinding" van 
de overeenkomst en desgevallend schadevergoeding vorderen in geval van wan
prestatie van de andere partij. Ingevolge het bijzonder karakter van het verzeke
ringscontract, als contract met successieve uitvoering ( contrat a execution suc
cessive), neemt de ontbinding hier de vorm aan van een verbreking die enkel 
werking heeft ex nunc (zie De Page, Traite, II, nr. 826 en 834. Men spreekt van 
,resiliation" en niet van ,resolution": vgl. Fontaine, Precis, nr. 24 en vgl. 
evenwel de onnauwkeurige terminologie van hoofdstuk V van Titel X van 
Boek I W.Kh.). 
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Zoals bekend wordt in de polissen de gemeenrechtelijke regeling soms ter zijde 
geschoven door aan de verzekeraar toe te laten, aldan niet mits naleving van een 
opzeggingstermijn, zonder rechtelijke tussenkomst verbreking in te roepen in 
geval van wanprestatie van de verzekerde. 
Bij toepassing van het statuut van de wederkerige contracten staat ook de ,ex
ceptio non adimpleti contractus" ter beschikking van de partijen. 

Opnieuw worden in de polissen meestal bijzondere schikkingen opgenomen die 
ertoe strekken aan de verzekeraar toe te laten om, bij wanprestatie en bijvoorbeeld 
bij niet betaling van de premie, de schorsing van de waarborg en de vervallenver
klaring van elk recht op vergoeding tegen de verzekerde in te roepen (Fontaine, 
Precis, nr. 17 en 24 in fine ; Vandeputte,lnleiding, 84 en 173 en V andeputte, R., 
De lotsbestemming van de vervallenverklaring in de verzekering, R. W., 1978-
1979, 2049). Men bemerke dat de hier bedoelde contractueel voorziene schorsing 
van dekking verschilt van de , ,exceptio non adimpleti contractus'' doordat een 
latere uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringnemer niet tot gevolg 
heeft dat de verbintenissen van de verzekeraar met terugwerkende kracht zouden 
herleven: de contractueel voorziene schorsing van de verzekeringswaarborg 
neemt slechts een einde op of enige tijd na het tijdstip waarop de verzekering
nemer zijn verbintenis nagekomen is (vgl. Fontaine, Precis, nr. 17, blz. 78 en 
voetnoot 55). 
Over de vraag of de verzekeringnemer zich op de , ,exceptio non adimpleti 
contractus" kan beroepen bij dreigende wanprestatie, bijvoorbeeld in geval van 
nakend faillissement, van de verzekeraar, wordt hieronder verder uitgeweid (zie 
nr. 23). 

3. -DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST: EEN TOETREDINGSCONTRACT?- In 
een geschil nopens een verzekering van de professionele aansprakelijkheid was 
door de verzekerde ingeroepen dat zijn aandacht niet gevestigd was op een 
clausule (in casu een arbitragebeding, waarover verder meer, zie nr. 61) in het 
,toetredingscontract" datde verzekeringsovereenkomst is en dat hij er derhalve 
niet door gehouden was. De rechtbank te Antwerpen wees dit middel af op grond 
van de overwegingen dat het arbitragebeding inzake verzekeringen van algemeen 
gebruik is en dat, ofschoon de verzekeringnemer geen keuze had om het te 
weigeren, dit toetredingscontract alle wettelijke normen naleefde en derhalve 
geldig was (Rb. Antwerpen, 30 juni 1972, Bull. Ass., 1973, 845 met noot 
R.V.G.;- clausule in de diefstalverzekering- waarover verder meer sub 
nr. 76- Brussel, 19 maart 1973, R.G.A.R., 1973, 9038). 
Over de karakterisatie van de verzekeringsovereenkomst als toetredingscontract 
en de daaraan verbonden gevolgen inzake bindende kracht (die traditioneel niet 
wordt betwist) en interpretatie (waarvan soms gesteld wordt dat zij in het voordeel 
van de verzekerde moet geschieden) raadplege men in de recente rechtsleer ( o.m. 
V andeputte, I nleiding, 26 en 27 - zie ook hiema sub nr. 20). Een belangri jk 
nieuw gegeven in de benadering van de hier geschetste problematiek wordt 
natuurlijk gevonden in de sinds de wet van 9 juli 197 5 veralgemeende controle op 
de verzekeringsondememingen: de verschillende wegen langs waar bepaalde 
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controles kunnen uitgeoefend worden op de algemene voorwaarden van de 
contracten worden besproken in Claassens, H., De polis in vraag gesteld in 
Verzekering en consument nu, ed. Cousy & Claassens, Antwerpen-Amsterdam, 
1980, 19-41. 
In het bijzonder moet daarbij gewezen worden op de bepalingen van de artike
len 19 en 29 van de controlewet. Artikel 19 geeft aan de Koning de bevoegdheid 
regels uit te vaardigen ondermeer voor het opstellen van alle documenten die 
betrekking hebben op het sluiten en het uitvoeren van de verzekeringscontracten. 
In uitvoering hiervan bepaalt artikel 21 van het K.B. van 12 maart 1976, , 
houdende het algemeen controlereglement, dat de algemene en bijzondere voor
waarden der contracten in duidelijke bewoordingen moeten gesteld worden en dat 
zij geen enke1e clausule mogen bevatten die een inbreuk maakt op de gelijkwaar
digheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekering
nemer. Deze (nochtans vrij vage) verplichtingen worden met nietigheid gesanc
tioneerd (art:ikel 19, § 2 van de wet van 9 juli 1975). 
Artikel 29 van de controlewet voorziet anderzijds dat naast de door de wetgever 
en de Koning opgelegde verplichtingen en verbodsbepalingen, ook de Controle
dienst bij verordening de verplichtingen en verbodsbepalingen vastlegt waaraan 
de verzekeringondernemingen moeten worden onderworpen opdat hun verplich
tingen in overeenstemming zouden zijn met de verzekeringstechniek, de eisen 
van de billijkheid en het algemeen belang van de verzekerden en begunstigden 
van verzekeringscontracten. 

AFDELING2 

TOT STAND KOMEN VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT 

4. - WILSOVEREENSTEMMING VAN P ARTIJEN- Voor het gel dig tot stand komen 
van de verzekeringsovereenkomst is de gebrekenloze toestemming van partijen 
vereist. In een cassatiearrest van 11 april 1969 wordt eraan herinnerd dat een 
overeenkomst die door bedrog is aangegaan niet van rechtswege nietig is en 
slechts grond oplevert voor een vordering tot nietigverklaring of vernietiging, in 
de gevallen en op de wijze bepaald in artikelen 1304 e.v. B.W. Bijgevolg kan de 
rechter de vordering van de verzekeraar tot betaling van de premies niet afwijzen 
op grond van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst wegens bedrog nu de 
verzekerde de nietigverklaring niet gevorderd heeft (Cass., 11 april 1969, Arr. 
Cass., 1969, 742;Pas., 1969, I, 700). 

Om het juiste tijdstip van het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst 
vast te stellen zal, bij toepassing van de principes van het algemeen verbintenis
senrecht, moeten uitgemaakt worden op welk tijdstip aanbod en aanvaarding 
mekaar hebben ontmoet. Aangezien het verzekeringscontract soms ,tussen af
wezigen'' wordt gesloten en de onderhandelingen een zeker tijdsverloop beslaan, 
komt aan deze vraag een bijzonder belang toe met betrekking tot het tot stand 
komen van deze overeenkomst (vgl. Fontaine, Precis, blz. 58 e. v. ; V andeputte, 

376 



-_ _::_] j -----

Inleiding, 44 en 45). Meer specifiek moet uitgemaak:t worden welke betekenis 
toekomt aan de formulieren (verzekeringsvoorstel, dekkingsaanvraag en dek
kingsnota) die door verzekeraars in de precontractuele faze in omloop worden 
gebracht. 

5. - VERZEKERINGSVOORSTEL- Het verzekeringsvoorstel is een formulier dat 
door de toekomstige verzekerde wordt ingevuld en dat door hem wordt overhan
digd aan de maatschappij teneinde haar bet risico voor te stellen · (Fredericq, 
Handboek, IT, nr. 1053; zie ook verder, nr. 11). Het houdt inlichtingen in, in 
verband met feiten en omstandigheden die voor de verzekeraar van be lang zijn om 
bet risico te beoordelen. Er weze aan herinnerd dat, zowel in de levensverzeke
ring, als in de verplichte aansprak:elijkheidsverzekering inzak:e motorrijtuigen, 
van overheidswege de verplichting opgelegd werd in bet verzekeringsvoorstel te 
stipuleren dat de ondertekening ervan de partijen niet tot bet sluiten van bet 
contract verbindt (K.B. van 17 juni 1931, artikel35 en K.B. van 5 juli 1967, 
artikel 24). Voor een toepassing inzake de motorrijtuigenverzekering, zie Kh. 
Leuven; 27 mei 1969,B.R.H., 1970, I, 212. 
Buiten deze gevallen zal moeten nagegaan worden of bet verzekeringsvoorstel 
voldoende preciese gegevens bevat nopens de voorwaarden van de verzekering en 
nopens de premie om een waarachtig aanbod vanwege de verzekeringnemers uit 
te mak:en dat, door de aanvaarding door de verzekeraar, bet contract doet tot stand 
komen (Fredericq,Handboek, II, nr. 1053; Fontaine, Precis, biz. 60; zie noch
tans V andeputte, Inleiding, 45). 

In een obiter dictum wordt door de rechtbank teLuik overwogen dat bet verzeke
ringsvoorstel nooit meer dan een voorbereidend akkoord is en dat bet definitief 
akkoord uitsluitend wordt vastgesteld door de verzekeringspolis (Rb. Luik, 
12 maart 1915,Bull. Ass., 1975, 817, met noot H.B.). Deze overweging lijkt in 
haar algemeenheid een miskenning te bevatten van bet consensueel karakter van 
bet verzekeringscontract. Toch blijken de rechtbanken zich zeer aarzelend op te 
stellen vooraleer aan bet verzekeringsvoorstel bet karak:ter van aanbod toe te 
kennen (zie o.m. Vred. Grace-Hollogne, 25 mei 1976, J. Liege, 1976-1977, 
144). ,Deze oplossing wordt", aldus R. Vandeputte (Jnleiding, 45) ,gerecht
vaardigd door een sociale rootiveting: de ond~rtekening geschiedde wellicht 
wegens de aanbeveling van oe tussenpersoon doch de ondertekenaar had niet de 
bedoeling zijn toestemming te vetstrekken voor een verzekeringscontract''. Een 
soortgelijke gedachtengang wordt teruggevonden in een arrest van bet hof van 
beroep te Luik van 15 mei 1972. Desgevallend zal, aldus dit arrest, bet onderte
kende verzekeringsvoorstel een begin van bewijs met geschriften uitmaken, dat 
kan worden aangevuld door vermoedens die dan gewichtig, duidelijk en over
eensteillmend moeten zijn. Dergelijke vermoedens zijn niet voorhanden wanneer 
aan de maatschappij toegestuurde polissen niet op regelmatige wijze ondertekend 
werden (t.t.z. niet op de daartoe voorziene plaats), wanneer deze polissen niet 
door de ondertekenaar zelf maar door een derde teruggestuurd werden en wanneer 
de zgn. verzekeringnemer weigerde de eerste premie te betalen (Luik, 15 mei 
1972, J. Liege, 1972-1973, 65, verder ook besproken onder nr. 18). 
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Van het verzekeringsvoorstel moet evenwel de dekkingsaanvraag onderscheiden 
worden, die een aanbod tot contracteren uitmaakt. Zij wordt, met het nodige 
gevaar voor misleiding, soms op de achterkant van het verzekeringsvoorstel 
aangebracht. Zie hieroverde nootR.V.G. bij Kh. Brussel, 31 januari 1970,Bull. 
Ass., 1970, 265, besproken in volgend randnummer. 

6. - VOORLOPIGE DEKKING- De techniek van de voorlopige dekking werd in 
het vorig overzicht beschreven: de . verzekeraar verstrekt voorlopige dekking 
meestal door een van hem uitgaande brief, ,dekkingsnota" genoemd, die de 
rechten en verplichtingen van partijen beheerst; verzekeraar noch verzekerde zijn 
hierdoor verbonden tot het aangaan van het contract. 
De algemene polisvoorwaarden gelden dan in principe niet (Fredericq, Hand
hoek, II, nr. 1053; Kh. Brussel, 14 september 1978,B.R.H., 1979, 155). Wan
neer later toch een polis tot stand komt, vervangt zij de dekkingsnota met 
retroactiefkarakter (vorig overzicht, T.P.R., 1969, 261, nr. 5); komter evenwel 
geen definitieve polis, dan bevindt de verzekerde zich, na afloop van de voorlo
pige dekking, in een toestand van niet-verzekering (Brussel, 15 mei 1974; 
R.G.A.R ., 1975, 9421). Overdezelaatste aangelegenheid werd, op grond van de 
bijzondere omstandigheden waarin de voorlopige dekking - in casu in de 
motorrijtuigenverzekering- gegeven werd, anders geoordeeld door het reeds 
vernoemde vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 31 januari 
1970. In antwoord op ecm dekkingsaanvraag-had deverzekeraareen-voorlopige 
dekking toegezegd maar tegelijkertijd een polis opgemaakt (voor de duur van een 
jaar) en deze aan de tussenpersoon toegestuurd. Hierdoor was de verzekering tot 
stand gekomen en was de waarborg verschuldigd voor een ongeval dat 
plaatsgreep, na het verstri jken van de voorlopige dekking, maar binnen het jaar, 
ook al had op dat ogenblik de verzekerde de door hem te ondertekenen polis nog 
niet teruggestuurd en de prernie nog niet betaald (Kh. Brussel, 31 januari 1970, 
Bull. Ass., 1970, 265, met noot R.V.G.; R.G.A.R., 1970, 8520, met noot). 

7. -DATUM VAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST- Aangeno
men wordt dat de uitgiftedatum van de polis niet noodzakelijk overeenkomst met 
de datum van het tot stand komen van de overeenkomst (Monette, De Ville & 
Andre, Traite des assurances terrestres, deel I, nr. 216, 318). Deze visie vindt 
steun in een cassatiearrest (Cass., 9 mei 1969, Bull. Ass., 1972, 143) luidens 
hetwelk de feitenrechter (Gent, 22 februari 1968, Bull. Ass., 1972, 138) zonder 
de bewijskracht van de verzekeringspolis te rniskennen, op grond van extrinsieke 
elementen kon beslissen dat de onderschrijvingsdatum welke op de polis vermeld 
staat niet samenvalt met het ontstaan van de verzekering doch- in dit geval
overeenstemde met de datum waarop het voorstel door de verzekeraar werd 
opgemaakt en aan de verzekerde toegestuurd. 

Volledigheidshalve zij erop gewezen dat bovendien een onderscheid kan bestaan 
tussen de datum van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van 
de aanvang van de dekking. Dit laatste wordt soms vastgesteld op een wel
bepaalde datum of afhankelijk gemaakt van het betalen van de eerste premie (vgl. 
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Fontaine,Precis, blz. 61 ;LesNovelles, Droit commercial, T. V, vol. I, nr. 455-
468). 

8. - BEKW AAMHEID - MINDERJARIGEN- Over de vraag of de verzekeringsove
reenkomst een daad van beheer dan wel een daad van beschikking uitmaakt, 
raadplege men V andeputte, Inleiding, 48;- vgl. De Page, Traite, I, nr. 798 en 
II, nr. 179-180; Les Novelles, Tw. Traite general des assurances terrestres, 
nr. 398 tot 401; Rep.P .Dr.B., Tw. Assurances Terrestres, Contrat en general, 
nr. 70-72. 
Over deze vraag en in het algemeen over de vraag naar de geldigheid van 
verzekeringen die door rninderjarigen worden afgesloten wordt weinig recht
spraak aangetroffen. De zgn. ,Bonnast" -zaak bevat even wei enkele aanwijzin
gen (Brussel, 31 januari 1969, Bull. Ass., 1971, 49, met noot R.V.G.). In het 
arrest van het hof van beroep te Brussel in deze zaak wordt gesteld dat de 
verzekering B.A. motorrijtuigen een daad van beheer uitmaakt, die wanneer zij 
door een (niet-ontvoogde) rninderjarige wordt gesteld, enkel vernietigbaar is 
wanneer bewezen is dat de minderjarige door het aangaan van het contract 
benadeeld werd. Retzelfde arrest stelt ook dat indien de verzekeringnemer een 
niet-ontvoogde minderjarige is op het ogenblik dat de opzegging hem door de 
verzekeraar wordt betekend, deze opzegging ten minste aan de persoon moet 
betekend worden, die als wettelijk vertegenwoordiger de polis mede heeft onder
tekend. Een cassatiemiddel tegen dit onderdeel van het arrest van het hof van 
beroep wordt door het hof van cassatie in zijn arrest van 15 december 1969 (Arr. 
Cass., 1970, 367;Pas., 1970, I, 343;R.G.A.R., 1970, 8691) verworpen. 

De vrederechter te Nijvel was de mening toegedaan dat het afsluiten van een 
tienjarig verzekeringscontract-rechtsbijstand een daad van beschikking uitmaakt 
(Vred. Nijvel, 23 september 1970,Rec. fur. Niv., 1971, 104;Bull. Ass., 1971, 
64, metnootR.V.G. ;T. Vred., 1971, 170). Retvonnisisinteressantomwille van 
de analyse die het maakt van de formule luidens dewelke het contract wordt 
afgesloten ,voor" de verzekeringnemer, zijn echtgenote en diens kinderen. Ret 
vonnis weigert hieruit af te l~iden dat de kinderen als verzekeringnemers moeten 
beschouwd worden, zodat de betaling van de premie bij hun meerderjarigheid niet 
van hen kan gevorderd worden. Daarentegen beschouwt het vonnis hen wei als 
begunstigden van een beding ten behoeve van derden. In de noot R. V. G. bij het 
vonnis (Bull. Ass., 1971, 70) wordt ook deze analyse bekritiseerd o.m. op grond 
van de overweging dat een dergelijk beding ten gunste van derden bij toepassing 
van het gemeen recht herroepbaar is zolang het niet aanvaard is en dat zulks in de 
bewuste polis onmogelijk kan worden toegepast. Ret gaat om een verzekering 
voor rekening van ( meerdere) verzekerden. Een andere of betere formule dan het 
beding ten behoeve van derde om deze figuur juridisch te vertalen, wordt door de 
genoemde commentator niet gegeven (over dit vraagstuk, zie verder sub nr. 9). 
De schorsing van de polis B.A. motorrijtuigen met verbintenis zich in geval van 
heringebruikname van het rijtuig opnieuw bij dezelfde maatschappij te verzeke
ren, is een daad van beheer. Gesteld door een niet-ontvoogde minderjarige is deze 
handeling derhalve slechts vernietigbaar in geval van benadeling (Vred. Maas-
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mechelen, 25 oktober 1974, Bull. Ass., 1975, 1067). Ook het afsluiten van een 
verzekeringscontract tegen lichamelijke ongevallen tegen een jaarlijkse premie 
die in de financiele mogelijkheden ligt van een 19-jarige, werd als een daad van 
beheer gekarakteriseerd (Vred. Bilzen,4 oktober 1972,R. W., 1972-1973, 1204; 
Bull. Ass., 1973, 593). 

9.-VERZEKERBAAR BELANG- No pens de inhoud en draagwijdte van het be grip 
van ,verzekerbaar belang" zullen met nut de beschouwingen van M. Fontaine 
geraadpleegd worden (zie o.m. Essai sur la nature juridique del' assurance-cre
dit, Brussel, 1966, vooralnr. 38 e.v.; zie ook de samenvattende overwegingenin 
Fontaine, Precis, vooral nr. 8, 9 en 16). Deze auteur doet een poging om de 
begrippen ,verzekerbaar belang" en ,vergoedende karakter van de verzeke
ring'' (, ,le principe indemnitaire' ') te omlijnen en van mekaar te onderscheiden. 
De verzekeringnemer kan niet enkel zijn eigen belang maar ook het belang van 
een derde verzekeren: de derde is alsdan de verzekerde, als titularis van het 
verzekerbaar belang. Is de identiteit van deze verzekerde niet bepaald bij het 
sluiten van het contract, maar slechts bepaalbaar bij het schadegeval, dan heeft 
men te doen met een , , verzekering voor wie het aangaat'', of , , verzekering voor 
rekening''. De hier bedoelde figuur is niet die welke geregeld wordt door artikel 5 
van de verzekeringswet: in de verzekering voor rekening wordt immers niet een 
contract gesloten voor andermans rekening, maar contracteert de verzekering
nemer in eigen naam en voor eigen rekening een verzekering tot dekking van 
andermans belang (zie over dit alles en over de steeds talrijker wordende toepas
singen: Fontaine,Precis, nr. 16, 68 e.v.). Voordejuridische vormgeving van de 
bedoelde verzekeringsfiguur wordt nog steeds, spijts pogingen in de rechtsleer 
om naar geeigende constructies op zoek te gaan (zie o.m. Wets,L' assurance de la 
responsabilite des accidents d' automobile et Ia stipulation pour autrui, Bull. 
Ass., 1952, 522-546; Idem, Le transfert de l' interet d' assurance en droit beige et 
dans les pays de Ia Communaute europeenne, Bull. Ass., 1965, 217-234; zie ook 
Fredericq, S., La transmission des obligations en droit des assurances, in La 
transmission des obligations, !Xes Journees d'etudes juridiques Jean Dabin 
1978, Brussel, 1980,. blz. 347 e.v.) een beroep gedaan op de constructie van het 
beding ten gunste van derden (zie o.m. Vred. Nijvel, 23 september 1970, Bull. 
Ass., 1971,64, met nootR.V.G., zie nr. 8. Voor een voorbeeld uit de transport
verzekering, zie: Rb. Aarlen, 18 januari 1968,B.R.H., 1969, 267). Gevolg van 
het gebruik van.deze constructie is dat de excepties die door de verzekeraar tegen 
de verzekeringnemer kunnen ingeroepen worden ook aan de verzekerde-benefi
ciant tegenstelbaar zijn (Fredericq, Handboek, II, nr. 1038), al wordt, zo wordt 
gezegd, (Fontaine, Precis, blz. 71), van deze mogelijkheid, met name in de 
transportverzekering, weinig gebruik gemaakt. 
Men zal de verzekering voor rekening van een derde niet verwarren met de 
aanduiding van de beneficiant in een personenverzekering (die eveneens bena
derd wordt door middel van de rechtsfiguur van het beding ten behoeve van 
derden) : in dit laatste geval bestaat het verzekerd belang niet in hoofde van de 
derde, maar van de verzekeringnemer zelf ( aldus Fontaine, Precis , blz. 72). In de 
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rechtspraak worden de twee figuren soms wei eens met mekaar verward (zie 
Vred. Nijvel, 23 september 1970,Bull. Ass., 1971,64, met nootR.V.G.). 
Een tweetal cassatiearresten bevestigen de regel dat een persoon die geen recht 
van eigendom noch enig ander zakelijk recht heeft op een zaak, doch een 
economisch belang heeft bij het behoud ervan, weze het maar omdat hij ci
vielrechtelijk aansprakelijk zou kunnen zijn voor schade aan de zaak door zijn 
fout ontstaan, een voldoende belang heeft om beschouwd te kunnen worden als 
persoon die bij het behoud van de zaak belang heeft in de zin van artikel 4 van de 
wet van 11 juni 1874 en dienvolgens verzekerde kan zijn (Cass., 12 maart 1976, 
Arr. Cass., 1976,807 ;Pas., 1976, I, 768; en Cass., 26 januari 1978,J.T., 1978, 
395; R. W., 1978-1979, 462). In de beide arresten ging het erom te weten wie in 
een verzekeringspolis tot dekking van de stoffelijke schade aan voertuigen, 
waarin als verzekerde beschouwd wordt ,iedere persoon wiens civielrechtelijke 
aansprakelijkheid door het contract gedekt is'' een voldoende be lang heeft om als 
verzekerde beschouwd te kunnen worden (zie hierover verder, sub nr. 79). 

10. - MEDEDELINGSPLICHT VAN DE VERZEKERDE - Aansluitend bij zijn 
vroegere rechtspraak (zie vorig overzicht, nr. 7) heeft het hof van cassatie 
opnieuw de principes die de materie beheersen bevestigd door te stellen dat op de 
verzekeringnemer de plicht rust aan de verzekeraar een nauwkeurige kennis te 
geven van de bestanddelen van het risico dat hij willaten dekken: dat het niet 
aangeven van een omstandigheid waarvan de verzekeraar wettig onwetend is en 
die de waardering van het risico kan verzwaren een verzwijging uitmaakt in de zin 
van artikel 9 van de verzekeringswet, zelfs wanneer de verzekeringnemer te 
goeder trouw doch ten onrechte meent dat hij niet gehouden is gezegde omstan
digheid te vermelden en ook wanneer die omstandigheid hem onbekend is maar 
hij zediende tekennen (Cass., 30 mei 1975,Arr. Cass., 1975, 1038 ;Pas., 1975, 
I, 938, metnoot;R.G.A.R., 1976,9656, metnoot;R.W., 1975-1976, 1366, met 
noot; - Cass., 20 april 1978, besproken onder nr. 11 ; Cass., 17 mei 1978, 
Pas., 1978, I, 1047). 
De voorwaarden voor het intreden van de nietigheid (of andere in de polis 
voorziene sanctie zoals de vervallenverklaring) kunnen gegroepeerd worden 
rondom twee vereisten: er moet een onjuiste beschrijving van het risico zijn 
geweest en deze onjuiste beschrijving moet de , , waardering van het gevaar 
verminderen ofhet voorwerp ervan veranderen" (vgl. Fredericq,Handboek, II, 
nr. 1042; VanRyn enHeenen,Principes de droit commercial, N, nr. 2443, 3), 
aangelegenheden die in ruime mate tot de bevoegdheid van de feitenrechter 
behoren. 

11. - EERSTE VOORWAARDE - VERZWIJGING OF VALSE VERKLARING- Nopens 
de eerstgenoemde voorwaarde bleven heel wat betwistingen hun weg naar de 
rechter vinden. 
Op de verzekeringnemer rust een spontane aangifteverplichting (zie o.m. Rb. 
Luik, 18 mei 1971,1. Liege, 1971-1972, 99; Rb. Dinant, 7 december 1977,1. 
Liege, 1977-1978, 131). 

381 



Zoals door artikel 9 wordt beklemtoond is niet vereist dat de verzwijging of valse 
verklaring aan kwade trouw zou te wijten zijn (vgl. o.m. Luik, 16 december 
1969, Bull. Ass., 1972, 55, met noot R.V.G.; zie ook Rb. Turnhout, 14 mei 
1969, Bull. Ass., 1970, 375, met noot R.F.). Wel wordt ingeroepen dat de 
verzekeringnemer een ,schuldige tekortkoming" moet hebben begaan bij het 
opsporen van het risicobe1nvloedende omstandigheden of bij het niet-meedelen 
ervan (zie Vandeputte, Inleiding, 73). De verzekeringnemer, zo wordt in een 
vonnis (Kh. Namen, 31 januari 1972,1. Liege, 1972, 262) gezegd, mag zichniet 
schuldig maken aan een zelfs onvrijwillige onzorgvuldigheid en hij moet alles 
doen wat redelijkerwijze mogelijk is om zijn verzekeraar in te lichten. De vereiste 
onzorgvuldigheid is er een die door de goede huisvader niet zou begaan zijn (Kh. 
Brussel, 19 september 1975, B.R.H., 1975, 518; zie ook Rb. Namen, 13 maart 
1968,1. Liege, 1968-1969, 158). In de praktijk wordt aan de kandidaat-verzeke
ringnemer vaak een vragenlijst voorgelegd. In een stelse1 van ,spontane aan
gifte'' ontslaat het invullen van deze vragenlijst de verzekeringnemer niet van de 
verplichting tot het verstrekken van additionele informatie (Fredericq, Hand
hoek, IT, nr. 1043) te meer daar meestal een ,omnibusclausule" ingelast wordt 
die de verzekeringnemer tot mededeling van alle relevante niet specifieke ge
vraagde informatie uitnodigt (Fontaine, Precis, 65). Deze verplichting tot spon
tane aangifte moet op redelijke wijze beoordeeld worden (cfr. Fredericq, Hand
hoek, IT, nr. 1044). Zo oordeelt de rechtbank te Dendermonde dat wanneer de 
ve!'Zekeraar de kandidaakverzekeringnemer uitgebreide en precies~"ragen stelt 
en deze aan een gezondheidsonderzoek door een door de verzekeraar aangesteld 
geneesheer onderwerpt, de verzekeringnemer van een ongevallenverzekering 
geen verwijt van onoprechtheid treft wanneer hij de vragen precies beantwoordt 
en nalaat spontaan bijkomende inlichtingen te verstrekken over zijn vroegere 
gezondheidstoestand (Rb. Dendermonde, 7 september 1972, R.G.A.R., 1973, 
9005, met noot). 

W anneer een onvolledig antwoord gegeven wordt toont het hof van cassatie zich 
streng: zo werd een verzekering nietig verklaard, waar bij het invullen van het 
formulier de verzekerde had vermeld dat hij het slachtoffer was geweest van een 
ongeval dat doofheid tot gevolg had gehad, doch niet dat dit ongeval een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 45 t.h. had veroorzaakt, waaronder 25 t.h. voor post
commotioneel syndroom zonder cerebraalletsel (Cass., 17 mei 1978, Pas., 
1979, I, 1047). 

Ret feit dat een tussenpersoon de verzekeringnemer behulpzaam is geweest bij het 
invullen van de vragenlijst ontslaat de verzekeringnemer niet van zijn aangif
teverplichting. Deze laatste is verplicht de tussenpersoon de nodige inlichtingen 
te verschaffen voor een degelijk invullen van het formulier dat hijzelf ondertekent 
(Gent, 8 februari 1968, Bull. Ass., 1968, 733, met noot; Luik, 16 december 
1969,Bull. Ass., 1972, 55, metnoot; Brussel, 18 januari 1972,Bull. Ass., 1972, 
1032, met noot; Brussel, 14 mei 1974, Bull. Ass., 1975, 1063; Antwerpen, 
5 mei 1975, Bull. Ass., 1975, 1073, met noot; Bergen, 7 mei 1975, Bull. Ass., 
1976, 695, met nootH.B.; zie ookRb. Antwerpen, 18 januari 1973,Bull. Ass., 
1973, 857; Rb. Charleroi, 21 januari 1974, Bull. Ass., 1976, 695. Zie ook 
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verder, nr. 167). Eventueel heeft hij een verhaal tegen de makelaar die de fout 
heeft begaan (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1046; zie ook verder nr. 172). 

De verzekeraar is van zijn kant niet gehouden de bestanddelen van het risico zelf 
na te gaan (Cass., 30 mei 1975, gecit. nr. 10 en Brussel, 4 december 1969, 
R.G.A.R., 1970, 8472, met noot; R.W., 1969-1970, 1542, met noot; Brussel, 
18 januari 1972,Bull. Ass., 1972, 1032). 
Natuurlijk situeren de verzwijging of valse verklaring van artikel 9 van de 
verzekeringswet zich op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst. Ten 
onrechte was door de verzekeraar op deze bepaling een beroep gedaan tot 
beteugeling van de niet-mededeling tijdens het contract door de verzekerde van 
een export van de verzekerde goederen, waarin de douanewetgeving beweerde
lijk was miskend geworden (Scheidr. besliss. , 9 juni 1977, R .H .Antw. , 1977-
1978, 230, met noot Dirix E.). 

De verzwijging moet van de verzekerde uitgaan, zodat artikel 9 niet toepasselijk 
is indien hij onstandigheden niet aangeeft die hij niet kon kennen: hij is in de 
feitelijke onmogelijkheid het te doen, en kan dus niet gesanctioneerd worden 
(Laloux, nr. 121; Fredericq, Handboek, IT, nr. 1042). 
De vraag is gerezen of dezelfde regel ook moet toegepast worden bij valse 
verklaring, en wel bij de verzekering van de financiering van een verkoop op 
afbetaling. Bij dit soort contract worden soms bedrieglijke praktijken aange
wend: naar aanleiding van een fictieve verkoop bekomen partijen geld vanwege 
een financieringsmaatschappij op basis van documenten die de verzonnen opera
tie vaststellen. De financieringsmaatschappij gaat dan een verzekeringscontract 
aan bij een kredietverzekeringsmaatschappij, verzekeringscontract dat uiteraard 
werkelijke operaties moet dekken. Vraag is, of de verzekeraar op basis van de 
techniek van de verzekering het fictief karakter van de verkoop kan inroepen 
tegen de financieringsmaatschappij, waar beide het slachtoffer zijn geweest van 
bedrog van derden. Is hij tot dekking gehouden of kan hij opwerpen dat, vermits 
het risico objectief onjuist werd beschreven, en hij noch controleverplichting 
noch controlemogelijkheid heeft, de gevolgen van het bedrog van een derde 
moeten gedragen worden door de verzekerde? 
Ret hof van cassatie heeft - terecht naar onze mening - beslist dat het 
verzekeringscontractgeldigis (arrest van 20 april1978,Rev. reg. dr., 1978,631, 
met afkeurende noot Coipel, M.;R.G.A.R., 1979, 10071, met goedkeurende 
nootJ.L. Fagnart;R.C.J.B ., 1980,210, metgoedkeurendenootM. Fontaine,La 
reticence oulafausse declaration relatives a unfait ignore del' assure et l' erreur 
inexcusable del' assureur; J.T., 1978, 578; ook samengevat in Pas., 1978, I, 
951). 

12. - TWEEDE VOORWAARDE- WIJZIGING VAN DEW AARDERING VAN HET RISICO 

- De verzwijging of valse verklaring moeten de waardering van het gevaar 
verminderen of het voorwerp ervan wijzigen, zodat de verzekeraar, indien hij de 
ware toedracht van de zaak zou hebben gekend, niet aan dezelfde voorwaarden 
zou hebben gecontacteerd (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1048; vgl. Bergen, 
7 mei 1975, Bull. Ass., 1976, 695, met noot H.B.). 
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De vraag of het gedrag van de verzekeringnemer de waardering van het gevaar 
heeft kunnen bei:nvloeden, behoort tot de soevereine bevoegdheid van de feiten
rechter (Cass., 21 oktober 1960,R. W., 1961-1962, 577). De bewijslast daarom
trentligt bij de verzekeraar(Kh. Brussel, 20 mei 1968,B.R.H., 1968, 501; Luik, 
29 october 1970, Bull. Ass., 1971, 518, met noot A.T.). 
Om de onjuistheid of onvolledigheid van de hem verstrekte gegevens te bewijzen 
kan de verzekeraar geen beroep doen op inlichtingen die hem door geneesheren 
met miskenning van het op hen rustende beroepsgeheim worden verstrekt (Rb. 
Dendermonde, 7 september 1972,R.G.A.R ., 1973, 9005, met noot; impliciter: 
Brussel, 30 april1973,Bull. Ass., 1975, 331, metnootH.B. en vgl. denootH.B. 
onderK.h. Luik, 17 juni 1974,Bull. Ass., 1975,587, meerbepaald blz. 591). 
Over het beroepsgeheim van de geneesheer, zie verder, nr. 162. 
Naar traditioneel wordt aanvaard is het naar Belgisch recht niet vereist dat tussen 
de verzwijging of valse verklaring en het plaatsgegrepen schadegeval een oorza
kelijk verband zou bestaan (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1042). Een arrest van 
het hof van Beroep te Brussel bevestigt zulks uitdrukkelijk met be trekking tot een 
geval waarin er een bedrieglijke verzwijging was geweest (Brussel, 30 april 
1973, Bull. Ass., 1975, 331, met noot H.B.). Een andere bevestiging vindt men 
in een vonnis van de rechtbank van Luik (Rb. Luik, 18 mei 1971, J. Liege, 
1971-1972, 99). De verzekeringnemer had bij het afsluiten van de polis B.A. 
motorrijtuigen niet spontaan melding gedaan van de ziekelijke (epileptieke) 
toestand van zijn zoon, voor wie de verzekering eveneens afgesloten werd. Het is 
deze verzwijging die door de verzekeraar ingeroepen werd tot terugvordering van 
de bedragen door hem uitgekeerd naar aanleiding van twee schadegevallen, die 
door de vader (niet door de zoon) veroorzaakt werden. 
V olgens een arrest van het hof van beroep te Luik is de nietigheid van artikel 9 
verzekeringswet een extensieve toepassing van de gemeenrechtelijke dwalings
regeling en is juist om die reden geen causaal verband vereist tussen de verzwij
ging enhet schadegeval (Luik, 16, december 1969,Bull. Ass., 1972,55, metnoot 
R.V.G.). 

13. - GEVALLEN VAN NIETIGHEID- Talrijk waren de uitspraken waarin de 
wettelijke voorziene sanctie van nietigheid of de contractuele sanctie van verval
lenverklaring uitgesproken werden wegens verzwijging of valse verklaring. Als 
zodanig werden ondermeer beschouwd 
inzake Ievens- en ongevallenverzekering: 
- de te goeder trouw gedane doch onjuist blijkende verklaring dat er geen 
andere gelijkaardige verzekering bestond ten tijde van het tekenen van de polis 
(persoonlijke verzekering tegen ongevallen) (Luik, 22 februari 1972,J.T., 1972, 
426). 
- de niet-aangifte, zelfs te goeder trouw begaan, van een langdurige geestes
ziekte en van chronische verslaafdheid aan alcohol bij het aangaan van een 
levensverzekering, ook al is het waarschi jnlijk dat de verzekeringnemer niet wist 
waaraanhij leed (Kh. Luik, 17 juni 1974 enLuik, 17 december 1973,Bull. Ass., 
1975, 585). 
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- het niet kenbaar maken bij het sluiten van een reisverzekering dat de verze
kerde diabeticus is en dagelijks inspuitingen krijgt van 40 eenheden insuline 
(Brussel, 11 maart 1971, R.G.A!R., 1971, 8647). 
- het negatief antwoorden op vragen nopens het bestaan van zenuwkwalen door 
de verzekerde die sinds lang aan ziekte leed en behandeld werd door verschillende 
artsen (Rb. Tumhout, 14 mei 1969, Bull. Ass., 1970, 375, met noot R.F.). 
inzake verzekering aansprakelijkheid motorrijtuigen: 
- het niet-meedelen op het verzekeringsvoorstel van het bestaan van een 
vroegere polis of van vroegere ongevallen (Rb. Namen, 13 maart 1968, J. Liege, 
1968-1969, 158). 
- het niet aangeven van het voorkomen van toestanden van bewustzijnverlies 
ten gevolge van een vroeger ongeval, ook a1 zijn ze zeldzaam, van korte duur en 
van niet-epileptische aard (Rb. Luik, 18 mei 1971,R.G.A.R., 1971, 8670). 
- het valselijk verklaren dat de vorige verzekering door de verzekerde opgezegd 
werd daar waar zulks door de verzekeraar was gedaan (Brussel, 18 januari 1972, 
Bull. Ass., 1972, 1032, met noot R. V. G.). Zoals er door de annotator op gewezen 
wordt, zou de valse verklaring van de opzegging van een vorig contract wellicht 
anders dienen behandeld te worden sedert het Ministerieel Besluit van 14 april 
1971 voor sommige voertuigen in werking werd gesteld, waarin wordt voorzien 
dat bij opzegging van een contract de vroegere verzekeringsmaatschappij een 
attest dient te overhandigen aan de verzekeringnemer waarin ondermeer wordt 
vermeld wie het vroeger contract heeft opgezegd. 
- het valselijk verklaren dat de echtgenote-verzekeringneemster de enige ge
bruikelijke bestuurder van het voertuig is, waar bewezen wordt dat de echtgenoot 
gewoonlijk het voertuig bestuurt en deze laatste veelvuldig drinkt, vaak ongeval
len veroorzaakt en reeds minstens twee keer uit het recht tot het besturen van een 
motorrijtuig werd ontzet (implicieter: Luik, 6 januari 1971, Bull. Ass., 1972, 
76). 
- het niet-meedelen van het feit dat de verzekerde vervallen is verklaard van het 
recht een voertuig te besturen (Kh. Namen, 21 februari 1974, J. Liege, 1973-
1974, 214). 
- het niet-meedelen van herhaalde hartaanvallen (Rb. Dinant, 7 december 
1977,1. Liege, 1977-1978, 131). 
andere takken: 
- de niet-aangifte, bij een vraag tot verlenging van de verzekeringsdekking, van 
het feit dat de verzekerde goederen door de douane in beslag genomen waren en 
door deze in bewaarplaatsen ondergebracht waren op een wijze die de verzekerde 
niet toeliet de zorgvuldige bewaring van de goederen te bewerkstelligen 
(Scheidsr. uitspr., 19 oktober 1970, RH. Antw., 1970, 438). 
- het niet-meedelen aan de kredietverzekeraar dat een welbepaalde klient in het 
verleden aan zijn verplichtingen tekort is geschoten (Luik, 2 november 1977, J. 
Liege, 1977-1978, 153). 
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14.- GEVALLEN WAAR DE NIETIGHEID NIET WERD AANVAARD- INZAKE MO-

TORRIJTUIGENVERZEKERING .. 

- het niet-aangeven van behande1ing en korte hospitalisatie wegens een zenuw
ziekte in een re1atief verwijderde periode, en waarbij zich geen herva11ingen 
hebben voorgedaan (Brusse1, 5 mei 1972, Pas., 1972, ll, 142). 
Een vonnis van de rechtbank van koophande1 te Brusse1 (Kh. Brusse1, 19 sep
tember 1975, B.R.H., 1975, 518) dat een vordering op grond van artike19 
afwijst, brengt in herinnering dat voor de toepasse1ijkheid van dit artike1 moet 
vo1daan zijn aan vo1gende voorwaarden: 1 o de beschrijving van het risico moet 
ontoereikend geweest zijn in die mate dat de verzekeraar - ware hij beter 
ingelicht geworden- niet in deze1fde voorwaarden zou gecontracteerd hebben; 
2° de verkeerde of ontoereikende beschrijving moet aan kwaad opzet of aan 
nalatigheid liggen die een goed huisvader niet zou begaan; 3° de onjuistheid moet 
de verzekeraar onbekend zijn. (Over laatstgenoemde voorwaarde, zie nr. 15). 

Een arrest van het hof van beroep te Antwerp en (Antwerpen, 20 juni 1977, R. W., 
1979-1980, 2788) heeft aanvaard dat de verklaringvan de verzekerde, als zou hij 
geen ongevallen hebben gehad, hoewel hij in werkelijkheid zeven jaar voordien 
een ongeval had veroorzaakt met vluchtdelict, niet als een verzwijging in de zin 
van artikel 9 kon beschouwd worden. 

15. - RELATIEF KARAKTER VAN DE NIETIGHEID- De nietigheid van artikel 9 
van de verzekeringswet is relaiief: zij](ail alleeirdoor de-verzekeraar ingeroepen 
worden en kan door hem worden gedekt; hij kan aan het inroepen ervan verzaken. 
Dit laatste is het geval wanneer de verzekeraar na het ontdekken van een verzwij
ging de vemietiging van de overeenkomst niet vordert. Door een arrest van het 
hof van beroep te Antwerpen wordt de afwijzing van de door de (motorrijtuigen-) 
verzekeraar ingestelde terugvordering van aan derden uitgekeerde schadebedra
gen gesteund op het feit dat niet voldaan was aan de vereiste van belnvloeding 
van de risicowaardering door de verzwijging, hetgeen door het arrest afgeleid 
wordt uit de voortzetting van het contract aan dezelfde voorwaarden nadat de 
verzekeraar kennis nam van de verzwegen omstandigheid (Antwerpen, 5 mei 
1975, Bull. Ass., 1975, 1073, met noot S). Ret feit dat de verzekeraar na 
kennisneming nog een premie gelnd heeft volstaat evenwel niet om aan de 
verzekeraar de mogelijkheid tot het inroepen van de nietigheid te ontnemen, zo 
luidt een vonnis van Rb. Antwerpen, 18 januari 1973 (Bull. Ass., 1973, 857, met 
noot R.V.G.). Deze oplossing, menen wij, mag niet zonder meer aangenomen 
worden: alles zal van de omstandigheden afhangen. 

16. - AFWIJKENDE REGELEN IN DE POLIS - In de polissen worden clausules 
aangetroffen waarin de verzekeraar zich het recht ontzegt om de nietigheid in te 
roepen: dergelijke clausules van (onmiddellijke of uitgestelde) onbetwistbaar
heid of onaantastbaarheid worden vaak aangetroffen in de levensverzekering (zie 
vorigoverzicht, T.P.R., 1969,266, nr. 15). Dergelijkeclausuleshebbeneven
wel geen betrekking op gevallen van kwade trouw. De beoordeling van de 
aanwezigheid van kwade trouw kan tot uiteenlopende beoordelingen door de 
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feitenrechter aanleiding geven: in tegenstelling tot de eerste rechter (Rb. Nijvel, 
11 maart 1965,Bull. Ass., 1970, 918) oordeelde hethofvan beroep te Brussel dat 
er geen kwade trouw was in hoofde van de verzekeringnemer vermits hij geen 
leugenachtige verklaringen had gedaan met de bedoeling van aan de verzekeraar 
het bestaan van een ziekte te verbergen (Brussel, 26 mei 1967, Bull. Ass., 1970, 
919). 
W erd ook geoordeeld af te wijken van de bepaling van artikel 9, de clausule 
luidens dewelke , ,elke verzwijging of verklaring die wetens en willens vals is of 
de waarheid verdraait'' vermits blijkens deze clausule enkel de te kwade trouw 
begane verzwijging of valsheid tot de voorziene sancties aanleiding geeft (Rb. 
Dendermonde, 7 september 1972, R.G.A.R., 1973, 9005, met noot). 
Daarentegen werd de clausule (in een reisverzekeringspolis) luidens dewelke 
, ,elke materiele valse verklaring of niet verklaring van een materieel feit'' (, ,toute 
fausse declaration materielle ou non-declaration d'un fait materiel'') tot sancties 
aanleiding zou geven, ge'interpreteerd in die zin dat een risicoverzwaring niet als 
vereiste was gesteld (Brussel, 11 maart 1971,R.G.A.R ., 1971, 8647). Het betrof 
dus hier een clausule die het wettelijk regime van artikel 9 ten aanzien van de 
verzekeringnemer nog verstrengde. 

17. - DW ALING- Of de verzekeraar naast de regeling van artikel 9 ook nog de 
dwaling op grand van artikel1110 B.W. zou kunnen inroepen als grand tot 
vemietiging van de overeenkomst is onzeker (vgl. Vandeputte, Inleiding, 74; 
Fredericq, Handboek, IT, nr. 1044; zie ook de noot Fontaine, nr. 11 in fine 
aangehaald). De verzekeringnemer zal desgevallend dwaling nopens een sub
stantiele en beslissende eigenschap van het contract kunnen inroepen. Dit werd 
aanvaard in een geval waar aan de verzekerde door de tussenpersoon bevestigd 
werd dat hij een dagvergoeding zou krijgen in geval van ziekte, daar waar de 
ongevallenpolis uitdrukkelijk ziekte uitsloot (Vred. Grace-Hollogne, 17 mei 
1977, T. Vred., 1978, 22; J. Liege, 1977-1978, 271). 

AFDELING 3 

BEWIJS VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT 

18. - NOODZAKELIJKHEID VAN BEN GESCHRIFf - Zoals voldoende bekend 
vereist artikel 25 van de wet van 14 juni 1874 dat de verzekeringsovereenkomst 
bij geschrift moet bewezen worden, welke ook de waarde van de overeenkomst 
zij. Een arrest van het hof van beroep te Brussel noemt deze bepaling een regel 
van openbare orde om eruit af te leiden dat het middel, dat de afwezigheid van een 
geschrift inroept, voor het eerst in graad van beroep mag ingeroepen worden 
(Brussel, 21 oktober 1968, Pas., 1969, IT, 10; R.G.A.R., 1970, 8373; vlg. 
V andeputte, I nleiding , 61). 
De bepaling van artikel 25, lid 1 wijkt in dubbel opzicht af van het gemeen 
bewijsrecht: in afwijking van artikel 1341 B. W. is een geschrift vereist zelfs voor 
overeenkomsten ben eden een waarde van 3 . 000 F. ; in afwijking van artikel 25 
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Wetboek van koopbandel is een geschrift ook vereist wanneer de verzekerings
overeenkomst een commercieel karakter beeft (vgl. Fredericq, Handboek, ll, 
nr. 1052; Fontaine,Precis, nr. 25, blz. 103). Door bet tweede lid van artikel 25 
wordt bet gemeen recbt opnieuw bemomen: wanneer er een begin van bewijs 
door geschrift aanwezig is, is bet getuigenbewijs toegelaten alsmede bet bewijs 
door beroep op gewicbtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende ver
moedens (zie o.m. Kb. Brussel, 28 november 1975, B.R.H., 1977, 6). Een 
alleenlijk door de verzekeraar ondertekend polisexemplaar dat door de verzeke
ringnemer niet werd teruggestuurd en bet bezit door deze laatste van een inter
nationaal verzekeringsbewijs werden bescbouwd als een begin van bewijs met 
geschriften dat aangevuld kon worden met vermoedens afgeleid uit de verklarin
gen van de verzekeringnemer ten tijde van bet ongeval en uit bet optreden zonder 
voorbeboud van een advocaat van de verzekeraar voor de correctionele recbtbank 
(Brussel, 11 oktober 1968, Bull. Ass., 1970, 671, met noot R.V.G.). 
Een arrest van bet bof van beroep te Brussel van 9 maart 1968 (Bull. Ass., 1968, 
369 met noot R.V.G.; boudende bevestiging van Rb. Brussel, 23 maart 1965, 
Bull. Ass., 1965, 473) beeft betrekking op bet bewijs van de kennis en aanvaar
ding door de verzekeringnemer van de algemene voorwaarden (in casu van de 
modelpolis B.A. motorrijtuigen). Het probleem rijst wanneer de verzekeraar, die 
zicb op de algemene voorwaarden beroept, zelf geen ondertekend exemplaar van 
de algemene voorwaarden beeft bebouden docb alleen de ondertekende inleg
bladen houdende de bijzondere voorwaarden, en anderzijds bet exemplaar van de 
verzekeringnemer verdwenen is. Het arrest bebandelt, zoals bet vonnis, dit 
probleem door bet inlegblad en een avenant, waarin uitdrukkelijk naar de al
gemene voorwaarden verwezen wordt, te bescbouwen als een begin van bewijs 
met geschriften dat wordt aangevuld met vermoedens afgeleid uit de uitdruk
kelijke verwijzingen naar de algemene voorwaarden in de voorgelegde geschrif
ten, alsmede uit de aanvaarding door de verzekeringnemer van de opzegging door 
de verzekeraar op basis van artikel 30, 5" van de algemene voorwaarden. 
Enkele problemen rijzen i.v.m. de ondertekening van de polis door partijen. 

Een bandtekening van de verzekeringnemer geschreven over de eerste vier lijnen 
van de tekst en niet op de speciaal daartoe voorziene ruimte bewijst volgens een 
arrest van bet bof van beroep te Luik, 15 mei 1972 (J. Liege, 1972-1973, 65, 
reeds geciteerd onder nr. 5) niet een regelmatige akkoordverklaring met de 
gebele inhoud van bet contract. 
De gedrukte ondertekening van een verzekeringspolis door de verzekeraar wordt 
dooreen vonnis (Vred. Messancy, 21 februari 1973,1. Liege, 1973-1974, 7)van 
onwaarde verklaard. Wij menen dat dit blijk geeft van een overdreven strengbeid. 
Zeker is bet dat in bet bandelsrecbt een geschreven bandtekening kan vervangen 
worden door een gedrukte ( cfr. inzake vennootscbappen: Fredericq, Handboek, 
Ie uitgave, I, nr. 753). In dit geval werd evenwel, aldus bet vonnis, bet bestaan 
van bet contract voldoende bewezen door de uitvoering ervan, in casu door de 
betaling van de eerste premie. 
In de lijn van wat daaromtrent traditioneel wordt aanvaard, (zie Rep. P. Dr. B., 
Tw. , AssurancesTerrestres, Contrat en General, nr. 115) beslist een vonnis van 
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de vrederechter van Nijvel (23 februari 1977, Bull. Ass., 1977, 463, met noot 
A. T.) dat het feit dat de partijen hun eigen polisexemplaar niet ondertekenden hen 
niet verhindert om er zich jegens de wederpartij op te beroepen. 
Luidens artikel 26 van de verzekeringswet kan dezelfde polis meerdere verzeke
ringen bevatten. Deze bepaling brengt niets bij, vermits geen enkele regel van het 
gemeen bewijsrecht zich daartegen verzet. Wei rijst hier een niet door de wet 
behandelde vraag of de verschillende verzekeringen op eenzelfde toestemrning 
berusten, zodat de voor een verzekering genomen sancties ook gelden voor het 
geheel van de samenhangende verzekeringen. Deze vraag wordt behandeld door 
een vonnis van de handelsrechtbank te Luik (Kh. Luik, 31 oktober 1972, J. 
Liege, 1972-1973, 119) met betrekking tot twee polissen die door partijen als 
samenhangend ( connexe) werden bestempeld : de verbreking van de arbeids
ongevallenverzekering had ook de verbreking van de aansprakelijkheidsverze
kering voor gevolg vermits beide verzekeringen het voorwerp uitmaakten van een 
enkele rechtshandeling. Deze oplossing moet goedgekeurd worden: wanneer een 
zelfde contract verschillende prestaties inhoudt, slaat de nietigheid of de verbre
king in principe op het contract in zijn geheel. In uitzonderlijke omstandigheden 
echter zou de rechter, menen wij, kunnen besluiten tot het bestaan van afzon
derlijke overeenkomsten. 

19. - WIJZIGING VAN DE POLIS OF OPZEGGING ERV AN. DE A VENANT (BIJVOEGSEL) 

- Als een bijkomend contract bij het verzekeringscontract vormt de avenant er 
een geheel mee en mag niet op zichzelf beschouwd worden (Vred. V erviers, 
22 oktober 1976, J. Liege, 1976-1977, 214). Een avenant kan niet gebruikt 
worden om op sluikse wijze een clausule van de polis te wijzigen: aldus werd de 
bepaling van een avenant, opgemaakt ter gelegenheid van de vervanging van het 
verzekerd voertuig, waarbij de jaarlijkse opzegbaarheid van de polis opgeheven 
werd, van onwaarde verklaard omdat de aandacht van de verzekerde niet geves
tigd werd op deze wijziging en er derhalve daaromtrent geen wilsovereenstem
ming was geweest (Vred. Dinant, 21 juni 1974, T. Vred., 1975, 33). 
In verband met het bewijs van de datum van de schorsing of verbreking van de 
verzekeringsovereenkomst rijst de vraag naar de toepasselijkheid van de bewijs
regel van artikel1328 B.W. op de stukken houdende vaststelling van de schor
sing of verbreking. 
Luidens een arrest van het hof van beroep te Gent moet het bewijs van de datum 
tegenover derden geschieden overeenkomstig artikel 1328 B.W. behalve wan
neer zou bewezen zijn dat het verzekeringscontract in hoofde van beide partijen 
een handelskarakter bezat (Gent, 20 januari 1972, R.G.A.R., 1972, 8938, met 
noot Fonteyne, J.). V olgens wat de meerderheidsopvatting blijkt te zijn, volstaat 
het, om de toepasselijkheid van artikel 1328 B .W. te weren, datde handelingeen 
handelskarakter heeft in hoofde van de partij tegen wie artikel 1328 wordt 
ingeroepen(meestaldeverzekeraar) (Corr. Brussel, 22 oktober 1971,R.G.A.R., 
1972, 8939; Luik, 17 november 1971, R.G.A.R., 1973, 9063; Bergen, 28 fe
bruari 1975, R.G.A.R., 1976, 9623, met noot Fagnart, J.L.; voor de vroegere 
rechtspraak zie de noot R. V. G. in Bull. Ass., 1970, 680). Zoals in de noot van 
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laatstgenoemde auteur wordt gesuggereerd, lijkt de controverse achterhaald door 
de cassatierechtspraak (waarover uitvoeriger sprake hiema in de afdeling over de 
motorrijtuigenverzekering) luidens dewelke de verbreking of schorsing van de 
motorrijtuigenpolis, in afwachting van de toepassing van artikel 13 van de wet 
van 1 juli 1956, tegenover derden kan ingeroepen worden wanneer de schorsing 
of verbreking blijkt o.m. uit een akkoord met de verzekerde, akkoord dat kan 
blijken uit een clausule van de verzekeringsovereenkomst ( o .a. zie Cass., 19 mei 
1972,Pas., 1972, I, 864;Arr. Cass., 1972, 874; Cass., 15 oktober 1973,Pas., 
1974, I, 167). 
Over het bewijs van het bestaan van een verzekering B.A. motorrijtuigen, zie 
hiema, sub nr. 95. 

20. - INTERPRETATIE VAN DE POLIS- De gemeenrechtelijke regel van ar
tikel 1162 B.W. luidens dewelke in geval van twijfel de overeenkomst wordt 
uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft, wordt om evidente redenen 
vaak ten nadele van de verzekeraar ingeroepen (zie o.m. Kh. Leuven, 4 novem
ber 1966, B.R.H., 1970, 200; Rb. Hasselt, 24 februari 1975, Limb. Rechtsl., 
1975, 102; Kh. Brussel, 8 oktober 1974,B.R.H., 1974, 581). Gesteld wordtook 
dat de uitsluitingen in een verzekeringspolis restrictief moeten ge!nterpreteerd 
worden (Kh. Antwerpen, 25 april 1974, R.H. Antw., 1974, 175). Wel wordt 
daartegenover ook bevestigd dat wat duidelijk is, geen interpretatie behoeft 
(Scheidsr. besliss., 7 juli 1972, R.H. Antw.; 1972, 254). 
Een aantal aanduidingen nopens de wijze waarop de polis dient te worden 
ge"interpreteerd bij toepassing van artikel 1135 B. W. worden aangetroffen in een 
cassatiearrest dd. 30 april 1975 (R.W., 1976-1977, 1313): in de polis was 
gestipuleerd dat de overeenkomst van rechtswege (de plein droit) en zonder 
ingebrekestelling geschorst werd vanaf de vervaldag bij niet betaling van de 
premie op ten laatste de 15de dag na de vervaldag. De feitenrechterhad, rekening 
houdend met de feitelijke uitvoering en met een aantal andere opgesomde om
standigheden beslist dat, spijts de termen van de clausule, het de reele bedoeling 
van partijen was geweest de schorsing slechts te laten intreden na en vanaf de 
ingebrekestelling. Deze interpretatie wordt door het hof van cassatie bekrachtigd 
onder verwijzing naar artikel 113 5 B. W. Over de interpretatie van het verzeke
ringscontract zie ook Gregoire, F., L'interpretation du contrat d' assurance, 
solutions juridiques et pratiques (verslag uitgebracht op het Ville colloquium van 
het 'Comite europeen des Assurances') ,Revue generale des assurances terrestres 
(Parijs), 1978, 111; Causin, E. ,L'interpretation des contrats ecrits vus il travers 
le contrat d' assurance, Bull. Ass. , 1980, 257. 
Over de voorrang van de bijzonder voorwaarden op de algemene, en de toepas
selijkheid van deze laatste voorzover er in de bijzondere voorwaarden niet wordt 
van afgeweken, zie Cass., 12 maart 1976 (Pas., 1976, I, 678 ;Arr. Cass., 1976, 
807). 
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Bergen besliste dat voor de 
preciese ornlijning van de duur en draagwijdte van de waarborg in een omnium
reisverzekering, niet enkel kon gesteund worden op de (onklare) bijzondere 
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voorwaarden, maar ook op een door de verzekeraar uitgegeven publicitair docu
ment, dat eveneens als ,instrumentum" van bet contract diende bescbouwd te 
worden, en dat de algemene voorwaarden bevatte, waamaar de bijzondere voor
waarden geacbt moestenworden stilzwijgend verwezen te bebben (Kb. Bergen, 
15 oktober 197 4, B .R .H. , 197 5, 109 ; ook besproken onder nr. 80). 
Over de interpretatieproblemen omtrent een (uiteraard in bet Engels gestelde) 
Lloyds Policy waaraan (in bet Frans gestelde) tussenbladen toegevoegd zijn en 
meer bepaald over de vraag of deze twee onderdelen als een eenheid moeten 
bescbouwd worden raadplege men Scbeidsr. besliss., 15 december 1970 (R.H. 
Antw., 1970, 471). 

AFDELING4 

VERBINTENISSEN ONTSTAAN UIT HET VERZEKERINGSCONTRACT 

§ 1. Verplichtingen van de verzekeringnemer 

21. - VERPLICHTING OM DE PREMIE TE BETALEN: KENMERKEN VAN DE PRE

MIESCHULD- Als een scbuld die een geldsom en dus een soortzaak tot voorwerp 
beeft, is de premiescbuld overeenkomstig bet gemeenrecbt (art. 1247 B.W.) 
haalbaar. Op bet praktiscb belang van deze regeling werd in bet vorig overzicbt 
(nr. 21) gewezen. Er zij aan berinnerd dat door de recbtspraak aanvaard wordt dat 
de praktijk van de verzekeraar om de premie ten buize van de verzekeringnemer te 
innen of te laten innen door de recbtspraak vaak gei'nterpreteerd wordt als een 
verzaking aan de conventioneel gestipuleerde draagbaarbeid (zie vorig overzicht, 
nr. 21; Vandeputte, Inleiding, 81 en 82; Fontaine, Precis, biz. 76). 
Meestal beeft de premie een jaarlijks karakter. Aan de praktijk van sommige 
verzekeraars die meerdere vervaldagen laten voorbijgaan om vervolgens de 
betaling van drie premies op te eisen, werd in meerdere vonnissen aanstoot 
genomen. Zodoende immers blijft in boofde van de verzekeringnemer de ver
plicbting tot premiebetaling lopen terwijl de.verzekeraar, wegens de in de polis 
gestipuleerde sanctie van scborsing van dekking, inmiddels tot geen prestatie 
verplicbt is. Een dergelijke bouding van de verzekeraar wordt soms bedrieglijk 
genoemd en zijn vordering tot betaling wordt dan onontvankelijk verklaard 
(Vred. Waver, 4 februari 1971,Rec. Niv., 1971, 115; Vred. Nijvel, 13 januari 
1971, Rec. Niv., 1971, 110). 
Over de vraag of de premie bij ontstentenis van een polisclausule daaromtrent 
deelbaar dan wei ondeelbaar moet bescbouwd worden, bestond eertijds verscbil 
van mening. De ondeelbaarbeid van de premie werd ooit verdedigd op grond van 
bet argument dat ook de prestatie van de verzekeraar ondeelbaar is in die zin dat 
bij op ieder ogenblik, in geval van ramp, de toegezegde waarborg in baar gebeel 
verscbuldigd is (V andeputte, Inleiding, 83 - deze auteur deelt deze mening niet). 
Tocb blijkt de recbtspraak in navolging van .een van oudsber gevestigde cas
satierecbtspraak (Cass., 30 november 1944, Bull. Ass., 1944, 641; Pas., 1946, 
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I, 501 ;R.G.A.R., 1946, 3842; zie ookFredericq,Handboek, II, nr. 1011 in .fine) 
nagenoeg eensgezind de mening toegedaan te zijn dat de premie niet van nature 
ondee1baar is en dat dee1baarheid van de premie de rege1 is: Vred. Eghezee, 
22 september 1970, T. Vred., 1970, 321; Vred. Aalst, 7 apri11971, Bull. Ass., 
1971, 457; Rb. Antwerpen, 19 november 191l,R.G.A.R., 1973, 9085;Bull. 
Ass., 1971,439; Vred. Grace-Hollogne, 13 februari 1973,1. Liege, 1972-1973, 
223). 
Niets be1et evenwe1 partijen de ondee1baarheid van de premie in de polis te 
stipu1eren. Het gevo1g van een derge1ijke ondee1baarheid is dan dat bij stopzetting 
(schorsing of verbreking), bijvoorbee1d ten gevo1ge van faillissement van de 
verzekeraar, tijdens de verzekerde periode, geen terugbetaling van een dee1 van 
de premie p1aatsvindt. Dit gedee1te dat betrekking heeft op een niet ge1open risico 
blijft dan aan de verzekeraar verworven niet a1s boete, maar omwille van zijn aard 
(cfr. Vred. Aalst, 7 april 1971, Bull. Ass., 1971, 457). 
Aanvaard wordt dat het feit dat een premie in meerdere (bv. trimestrie1e of 
semestrie1e) fracties betaalbaar is, niet voor gevo1g heeft dat de premie haar 
jaarlijks en desgevallend ondee1baar karakter zou verliezen (zie Rb. Antwerpen, 
19 november 1971, gecit. en de studie van Van Gompe1, R., B.A. Automo
bielverzekering: Gevolgen van het faillissement van de verzekeraar op het ver
schuldigdzijn van de premie die reedsvervallen was, Bull. Ass., 1971,391 e.v.). 
In deze studie wordt er onder verwijzing naar Wauthier,L' assurance automobile 
obligatoire (1957, 176) terecht op gewezen dat in de mode1po1is motorrijtuigen 
geen ondee1baarheid wordt gestipu1eerd, dat integendee1 meerdere clausu1es de 
dee1baarheid uitdrukkelijk aannemen- in die zin ook Vred. Etterbeek, 22 februari 
1971 (Bull. Ass., 1971, 439). 

In een op het conceptuee1 v1ak be1angwekkend cassatiearrest dd. 30 september 
1971 wordt het onderscheid duide1ijk gemaakt tussen het verschu1digd zijn van de 
premie en de opeisbaarheid ervan (Cass., 30 september 1971,Arr. Cass., 1972, 
119; Pas., 1972, I, 109; B.R.H., 1972, 601, met noot P.V.). 

De zaak betrof een arbeidsongevallenverzekering waarin de verzekerde we1 de 
voorlopige premie had betaald, maar spijts regelmatige ingebrekestelling, nage
la~n had de op basis van werkelijk uitbetaalde lonen vastgestelde aanvullende 
premies te betalen. Het hof van beroep had bes1ist dat de waarborg geschorst was 
, , vanaf de vervaldag van de jaarlijks en vooraf te be tal en premies en zonder dater 
rekening moet gehouden worden met de omstandigheid dat in feite het definitieve 
bedrag ervan pas kon worden vastgesteld op het einde van het dienstjaar; dat e1ke 
premie dus moet worden beschouwd als zijnde in haar geheel verschuldigd op 
1 januari van elk jaar waarvoor het bedrag ervan werd gevorderd". Luidens het 
besproken cassatiearrest berust deze redenering op een verwarring tussen het 
verschuldigd zijn van de premie en de opeisbaarheid ervan. Wanneer, aldus het 
hofvan cassatie, in de polis bepaald wordt dat de waarborg van de verzekeraar bij 
niet-betaling van de premie geschorst za1 zijn vanaf ,de vervaldag" van de 
premie, wordt daarmee niet aileen de vervaldag van de voorlopige, bij het begin 
van het jaar, maar ook de vervaldag van de aanvullende premie op het einde van 
het jaar bedoeld, vermits de schorsing van de waarborg als sanctie voor een 
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contractuele tekortkoming slechts denkbaar is voorzover de verschuldigde premie 
tevens opeisbaar geworden was. 

22.- AAN WIE,IS DE PREMIE VERSCHULDIGD BIJ OVERDRACHT VAN VERZEKE

RINGSPORTEFEUILLE- De premie moet betaald worden aan de verzekeraar of aan 
diens lasthebber. Aanvaard wordt dat de verzekeringstussenpersoon die, voor
zien van een door de verzekeraar ondertekend kwijtschrift, zich ten huize van de 
verzekeringnemer aanbiedt, als mandataris van de verzekeraar kan worden be
schouwd (V andeputte, Inleiding, 192; zie verder onder Hoofdstuk IV over de 
Tussenpersoon). 

De vraag aan wie de verzekeringspremie betaald moest worden in geval van 
overdracht door een maatschappij van haar portefeuille heeft tot heel wat pro
blemen aanleiding gegeven v66r het in werking treden van artikel 25 van de wet 
van 9 juli 1975 (voor een overzicht van de rechtspniak en rechtsleer, zie Van 
Ommeslaghe, P., La transmission des obligations en droit beige, in La transmis
sion des obligations, !Xes Joumees d'etudes juridiques Jean Dabin 1978, Brussel 
1980, nr. 66 en 67, blz. 160 e.v.). Rechtspraak en rechtsleerbleken in algemene 
regel de mening toegedaan te zijn dat de verzekeringnemer kon weigeren de door 
de cessionaris gevorderde premies te betalen. Daartoe werd gesteund hetzij op de 
overweging dat de overdracht van de schuldvordering tot betaling van de premie 
niet tegenstelbaar was aan de verzekeringnemer zolang de overdracht hem niet 
betekend werd, hetzij op de ( overigens dubieuze) redenering dat de overdragende 
maatschappij haar verbintenissen uit het verzekeringscontract niet zonder het 
akkoord van de verzekeringnemer kon overdragen en derhalve ook haar rechten 
uit de overeenkomst, meer bepaald haar schuldvordering tot betaling van de 
premie, niet kon cederen (vgl. Van Ommeslaghe, o.c., 78). De overdragende 
vennootschap moest dus blijven bestaan totdat het laatste contract een einde had 
genomen; zie ook o.m. voor de besproken periode Vred. Borgerhout, 14 decem
ber 1963, T. Vred., 1975, 144, metnootM.V., waarin er, verkeerdelijk, wordt 
van uit gegaan dat de verzekeringsovereenkomst ten aanzien van de verzekeraar 
intuitu personae gesloten wordt (Vgl. supra sub nr. 2). 

Teneinde deze betwistingen te ontwijken werd door verzekeringsmaatschappijen 
bij de overdracht van portefeuilles een ingewikkelde procedure gevolgd waarbij 
in een eerste faze de lopende polissen door de ovememende maatschappij beheerd 
werden als mandataris van de overdraagster en waarbij deze laatste zelf bleef 
instaan voor haar verbintenissen uit de lopende contracten. Sporen van een 
dergelijke praktijk treft men aan in een cassatiearrest van 6 november 197 5 (J. T. , 
1976, 76; Pas., 1976, I, 300; Arr. Cass., 1976, 310). In dit geval had de 
verzekeringnemer geweigerd de premie te betalen aan de verzekerings
maatschappij die de portefeuille van de oorspronkelijke verzekeraar had overge
nomen. Door het vonnis a quo was de door de ovememende verzekerings
maatschappij ingestelde vordering tot betaling van de premie afgewezen om de 
redenen dat, enerzijds de betaling door deze verzekeringnemer kon impliceren dat 
laatstgenoemde in stem de met de overdracht hetgeen hij, volgens het vonnis, kon 
weigeren, en anderzijds dat het kwijtschrift niet door de schuldeiser aangeboden 
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werd, en zodoende het beginsel van de haalbaarheid van de premieschuld niet 
werd in acht genomen. Dit vonnis werd door het genoemde arrest gecasseerd. 
Terecht oordeelde het hof van cassatie dat de verzekeraar, zelfs zonder het 
akkoord van de verzekeringnemer, de premies van de lopende contracten kon 
doen innen door degene aan wie hij het beheer van zijn portefeuille had overge
dragen. Ret hof steunde daarbij op artikel 1275 B. W. luidens hetwelk een 
delegatie waarbij een debiteur (in casu de verzekeraar) aan de schuldeiser (verze
kerde) een andere debiteur geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft 
verklaard dat hij zijn schuldenaar, die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbin
tenis wil ontslaan. 
Zoals gezegd heeft de controlewet van 9 juli 1975, in uitvoering van artikel 21 
van de eerste E.E.G. coordinatierichtlijn 73/239/EG, een regeling voorzien die 
aan de gesignaleerde probleemsituatie een einde zou moeten stellen. Artikel 25 
van genoemde wet voorziet dat gehele of gedeeltelijke overdracht tussen twee 
ondernemingen, van de rechten en plichten die voortvloeien uit vervallen of 
lopende verzekeringscontracten en van de dekkingswaarden van de desbetref
fende technische reserves of provisies slechts gevolg heeft na goedkeuring door 
de Controledienst voor de Verzekeringen. De vereiste goedkeuring vormt een 
geldigheidsvereiste van de overdracht tussen partijen en zij maakt meteen ook de 
overdracht tegenstelbaar aan alle verzekerden en aile betrokken derden (zie 
hierover Claassens, De __ veralgemeende_ controle op _bet verze.keriugsw£ze1L in 
Belgie, Bull. Ass., 1975, nr. 148; vgl. Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 67, blz. 
164; Fredericq, S., La transmission des obligations, o.c., blz. 361). 

23. - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - Kan de verzekeringnemer 
weigeren verder premies te betalen we gens een wanprestatie van de verzekeraar? 
Een bevestigend antwoord wordt gegeven door de vrederechter van Florenville 
(23 april1974, J. Liege, 1974-1975, 55) in een geval waarin de motorrijtuigen
verzekeraar gedurende zes maand nalaat de zgn. groene kaart te bezorgen aan de 
verzekerde en deze zodoende belet zijn voertuig normaal te gebruiken. 
In dit verband dient oak de rechtspraakter sprake gebracht te worden betreffende 
de invloed van een nakend of dreigend faillissement van de verzekeraar op de 
verplichting van de verzekeringnemer tot betaling van de premie. De hier be
doelde uitspraken vloeiden allen voort uit de opzienbarende faillissementen van 
bepaalde verzekeringsmaatschappijen op het eind van de zestiger jaren (zie 
hierover Fredericq, S., Faillissement van verzekeringsmaatschappijen, R. W., 
1970-1971, 1881 e.v.; Dumortier, A.,Praktische beschouwingen in verbandmet 
het faillissement van verzekeringsmaatschappijen, R. W., 1970-1971, 1889 e. v.). 
Ret probleem dat hier ter sprake moet komen betreft de vraag te weten of de 
verzekeringnemer, die niet gebruik heeft gemaakt van zijn recht om overeenkom
stig artikel 29 van de verzekeringswet borgstelling te vragen en desgevallend de 
verbreking van het contract te vorderen, zich bij dreigend faillissement kan 
beroepen op de exceptio non adimpleti contractus om de betaling van de v66r de 
faillietverklaring vervallen premie te weigeren? Aan dit vraagstuk werd door Van 
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Gompel een studie gewijd waarin sommige van de hierna besproken, naast andere 
onuitgegeven uitspraken uitvoeriger worden geanalyseerd (Van Gompel, R., 
B.A. Automobielverzekering: Gevolgen van het faillissement van de verzekeraar 
op het verschuldigd zijn van de premie die reeds vervallen was, Bull. Ass., 1971, 
391 e.v.). 
Op de gestelde vraag werd door meerdere uitspraken positief geantwoord: Vred. 
Lier, 5 november 1970, T. Vred., 1972, 23; Vred. Kapellen, 3 maart 1971, T. 
Vred., 1972, 105; Vred. Kontich, 8 maart 1971,Bull. Ass., 1971, 444;R.W., 
1970-1971, 1435; Vred. Deurne, 29 maart 1971,R.W., 1971-1972, 486; Vred. 
Grace-Hollogne, 13 februari 1973, J. Liege, 1972-1973, 228. 

Door andere uitspraken werd daarentegen het inroepen van de exceptio non 
adimpleti contractus door de verzekerde bij dreigend faillissement van de verze
keraar afgewezen, hetzij op grond van de niet-toepasselijkheid van artikel1184 
B.W., dat aan de exceptio non adempleti contractus ten grondslag ligt, op het 
verzekeringscontract, hetzij op grond van de overweging dat de exceptio enkel 
kan ingeroepen worden in geval van bewezen en vo1trokken wanprestatie van de 
tegenpartij (Vred. Luik, 24 januari 1969,B.R.H., 1968, 722; Vred. Etterbeek, 
22 februari 1971, Bull. Ass., 1971, 439; Vred. Brusse1, 24 februari 1972, T. 
Vred., 1973,341; Rb. Hoei, 9 januari 1974,]. Liege, 1973-1974, 165, metnoot; 
Vred. Grivegnee, 23 januari 1974, J. Liege, 1973-1974, 168). 
De laatste opvatting lijkt ons onbetwist de juiste te zijn (vgl. Van Ommes1aghe, 
Examen de jurisprudence, 1968-1973, Les obligations, R.C.J.B., 1975, 615). 

Over de ( on)bevqegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om in graad van 
beroep kennis te nemen van de vordering tot betaling van de premie na faillietver
klaringvan de verzekeraar, zieRb. Luik, 7 november 1974,J.T., 1975, 229, met 
noot Kohl, A. 

24. - SANCTIE BIJ NIET-BETALING VAN DE PREMIE-In de polissen wordt vaak de 
schorsing van de waarborg bedongen als sanctie wegens niet-betaling van de 
premie (zie o.m. Vandeputte,lnleiding, 84; Fredericq,Handboek, II, nr. 1056). 
Goed begrepen laat een dergelijke schorsing het contract voortbestaan en b1ijft de 
verplichting tot premiebetaling in hoofde van de verzekeringnemer verder be
staan. Zulks wordt bij herhaling bevestigd (Rb. Hoei, 27 februari 1974,]. Liege, 
1973-1974, 262; Rb. Luik; 6 maart 1975,]. Liege, 1974-1975, 269) maar wordt 
bij wijlen toch nog in twijfel getrokken. In strijd met een uitdrukkelijke polis
voorwaarde waarin werd geste1d dat de premie verschuldigd bleef bij schorsing 
van de waarborg, oordeelde de vrederechter van het derde kanton te Luik dat door 
een derge1ijke clausu1e een verbintenis zonder oorzaak in het Ieven werd geroepen 
en dat de schorsing van de waarborg tevens de schorsing van de andere verbin
tenissen en o.m. de verbintenis tot premiebetaling tot gevo1g moest hebben 
(Vred. Luik, 19 september 1973, J. Liege, 1973-1974, 22). 
In andere vonnissen wordt de clausu1e krachtens dewelke, spijts de schorsing van 
de waarborg, de premie bij wijze van schadevergoeding verschuldigd blijft, een 
strafbeding genoemd dat in de bier bedoe1de bijzondere omstandigheden van 
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langdurig stilzitten van de verzekeraar (en aileen in die omstandigheden) nietig is 
wegens strijdigheid met de openbare orde (Vred. Tienen, 17 mei 1976, R.W., 
1976-1977, 1829;J.T., 1976, 648;R.G.A.R., 1980,10214, metnoot; Vred. 
Grace-Hollogne, 22 maart 1977, T. Vred., 1978, 230). Over deze problematiek 
raadplege men Van Ruymbeke, M., Du non-paiement de la primed' assurance 
par l' assure, R.G.A.R., 1980, 10204. Zie ook Gent, 6 november 1979, R. W., 
1980-1981, 873: hethof stelt dat de verplichting om, niettegenstaande de schor
sing, de premies verder te betalen, een boetebeding kan uitmaken; terzake heeft 
het echter niet aangenomen dat een wanverhouding bestond tussen de conventio
neel bedongen sanctie en de door de verzekeraar gelden schade. 

Over de vraag in hoeverre clausules van vervallenverklaring wegens niet betaling 
van de premie en wegens andere tekortkomingen door de verzekerde aan diens 
contractuele verplichtingen, als strafbedingen kunnen beschouwd worden, en als 
zodanig desgevallend als nietig wegens strijdigheid met de openbare orde, 
raadplege men V andeputte, De lotsbestemming van de vervallenverklaring in de 
verzekering, R.W., 1977-1978, 2049-2060. 

Voor het intreden van de contractueel voorziene sancties bij niet-nakoming door 
de verzekerde van een van zijn verbintenissen is, op grond van het principe 
waarvan artikel 1146 B. W. toepaseing maakt, normaliter een ingebrekestelling 
vereist. Dit principe wordt bevestigd door een cassatiearrest van 9 april 1976 
(Arr. Cass., 1976, 921 ;Pas., 1976, I, 887 ;R. W., 1976-1977, 921, metnoot) dat 
hieraan toevoegt dat de ingebrekestelling nochtans niet vereist is wanneer werd 
bedongen dat de schuldeiservan ingebrekestelling is vrijgesteld, en ook, aldus het 
arrest, onder meer wanneer een ingebrekestelling methet voorw'erp of de aard van 
de overeenkomst of met de bedoelingen van de partijen onverenigbaar is. In het 
besproken geval ging het om een niet-naleving van de verzekerde van zijn 
verplichting om in een arbeidsongevallenverzekering de verzekeraar tijdig een 
staat van de door hem betaalde lonen te bepalen. 
Anderzijds kan in de gevallen waarin de vereiste van een ingebrekestelling door 
een clausule in de polis terzijde is gesteld, en een stilzwijgende ingebrekestelling 
door verloop van een termijn is voorzien, de feitenrechter niettemin bij toepassing 
van artikel 1135 B. W. uit de wijze waarop het contract uitgevoerd wordt afleiden 
dat het de werkelijke bedoeling van partijen was de schorsing van de waarborg 
eerst na ingebrekestelling te laten intreden (Cass., 30 april1975, R.W., 1976-
1977, 1313). Voor een toepassing zie Gent, 8 januari 1975,R.W., 1976-1977, 
1319, met noot: in dit geval had de verzekeraar na niet-betaling van een premie de 
verzekerde in het verleden in gebreke gesteld zodat hij bij een volgende niet-tij
dige betaling niet de schorsing van rechtswege van de waarborg kon inroepen. 
Artikel 12, lid 3 van de modelpolis B.A. motorrijtuigen voorziet dat bij niet-be
taling van de premie, de maatschappij aan de verzekeringnemer een waarschu
wing zendt bij aangetekend schrijven, waarbij hem veertien dagen uitstel wordt 
verleend om de premie en de bijkomende kosten te vereffenen. Door het enkel 
verstrijken van deze termijn is de dekking ten aanzien van de verzekerde van 
rechtswege geschorst en zulks vanaf de vervaldag van de premie. Deze clausule 
moet strikt worden gei:nterpreteerd: een niet aangetekende brief doet de termijn 
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van 14 dagen niet lopen (Rb. Nijvel, 6 december 1966, Rec. Niv., 1969, 69). 
De door artikel 12, lid 3 voorziene schorsing van dekking geldt enkel, zoals door 
clausule trouwens uitdrukkelijk wordt voorzien, ten aanzien van de verzekerde en 
is dus niet tegenstelbaar aan de derden-benadeelden (Vred. Etterbeek, 9 mei 
1974, T. Vred., 1974, 298; anders- doch ten onrechte -: Brussel, 25 mei 
1970, R.G.A.R., 1971, 8572, met noot; J.T., 1970, 649). (Zie hieromtrent 
verder, sub nr. 112). 

25. - VERZW ARING VAN HET RISICO- Zoals bekend wordt de verzwaring van 
bet risico in de loop van bet verzekeringscontract op zeer onbehoorlijke wijze 
geregeld in artikel 31 van de verzekeringswet. Deze bepaling handelt alleen over 
bet geval waarin de risico's door een daad van de verzekerde gewijzigd of 
verzwaard worden, en bewaart bet stilzwijgen over bet geval waar de verzwaring 
zonder toedoen van de verzekerde veroorzaakt werd. Wanneer een wijziging of 
verzwaring zich voordoet legt artikel 31 eigenaardig genoeg geen mededelings
plicht op aan de verzekerde doch legt een radicale sanctie op : de verplichtingen 
van de verzekeraar nemen een einde, hetgeen betekent dat de verzekering voor de 
toekomst verbroken is. 
Aan sommige van de gesignaleerde tekortkomingen van de wettelijke regeling 
werd in de polissen verholpen. De polisregelingen blijven niet beperkt tot de 
verzwaringen van bet risico die door toedoen van de verzekerde veroorzaakt 
worden maar hebben betrekking op alle verzwaringen. Op sanctie van schorsing 
van de verzekeringswaarborg moet de verzekerde alle, althans, zo moet aange
nomen worden, alle hem bekende risicoverzwaringen meedelen. 
Aan de verzekeraar wordt meestal de keuze gelaten bet contract op te zeggen dan 
wel de premie aan te passen (vgl. Vandeputte, Inleiding, 88; Fontaine, Precis, 
nr. 21; Mahieu, M., noot onder Rb. Doomik, 3 april1968, R.G.A.R., 1971, 
8628). 
Inmiddels had de rechtspraak de gelegenheid de principes van artikel 31 te 
bevestigen en te preciseren. Artikel 31 is van toepassing wanneer een daad van de 
verzekerde de risico's wijzigt door bet veranderen van een essentiele omstandig
heid, of de risico's zodanig verzwaart dat, had de nieuwe toestand bestaan op bet 
ogenblik van de overeenkomst, de verzekeraar niet of alleen tegen andere voor
waarden in de verzekering zou toegestemd hebben. Bij ontstentenis van een 
andersluidend beding in de verzekeringsovereenk:omst zal bet aan de verzekeraar 
toekomen de wijziging ofverzwarirtg van de risico's te stellen en te bewijzen (Kh. 
Brussel, 19 september 1975, B.R.H., 1975, 517). 
Een interessante vraag is deze naar de vereiste van een oorzakelijk verband tussen 
de wijziging of verzwaring van bet risico en bet schadegeval. Uit de hierboven 
weergegeven wettelijke omschri jving van artikel 31 blijkt een negatief antwoord 
zich op te dringen. Men vergelijke de bier gestelde vraag trouwens met deze naar 
bet oorzakelijk verband tussen bet schadegeval en de verzwegen of valselijk 
omschreven omstandigheid bij bet aangaan van bet contract. Zoals gezien (zie 
hierboven nr. 12) wordt dit verband traditioneel niet vereist voor de toepassing 
van artikel 9. Een arrest van bet hofvan beroep te Brussel (Brussel, 29 februari 
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1972, B.R.H., 1974, 156, met noot) stelt nochtans dat de verzekeraar slechts 
bevrijd is wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de (aan de verzekeraar 
niet meegedeelde) verzwaring van het risico. 
Artikel 31, lid 2 voorziet dat de verzekeraar, die na kennisname van de aan het 
risico aangebrachte wijzigingen de overeenkomst blijft uitvoeren, zich niet meer 
op de bepaling van artikel 31, lid 1 kan beroepen. De verzekeraar wordt in deze 
omstandigheden geacht aan de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 31, lid 1 
het contract te verbreken, verzaakt te hebben (vgl. Fredericq, Handboek, IT, 
nr. 1066). Door een cassatiearrest van 5 mei 1971 (Arr. Cass., 1971, 877 ;Pas., 
1971, I, 809) werd ervan uitgegaan dat de regel van artikel 31, lid 2 niet 
ambtshalve door de rechter kan ingeroepen worden, dat de rechter m.a.w. niet 
ambtshalve mag beslissen dat de verzekeraar die het contract bleef uitvoeren na 
kennisname van de wijzigingen, aan het in artikel 31 voorziene verval verzaakt 
heeft. 

26. - VERMINDERING VAN HET RISICO- Van de invloed van een vermindering 
van het risico op het verzekeringscontract is in de verzekeringswet geen sprake 
(Vandeputte, lnleiding, 88). Luidens een vonnis van de vrederechter te Tienen 
(26 februari 1968, R. W., 1970-1971, 718) geeft een vermindering van het risico 
normaliter aanleiding tot een onevenwicht tussen de prestaties van partijen en kan 
het contract verbroken worden indien partijen geen overeenstemming bereiken 
omtrent een aanpassing van hun contractuele verplichtingen. 

Een vermindering van het risico die met een verdwijning ervan kan gelijkgesteld 
worden vormt een reden tot verbreking van de verzekeringsovereenkomst wegens 
ontstentenis van een verzekerde risico (zie hoven, nr. 1). 

27. -GROVE POUT- Begrip. - Zoals men kan verwachten bleef ook in de 
besproken periode artikel 16 van de verzekeringswet tot talrijke betwistingen en 
uitspraken aanleiding geven. Luidens deze bepaling komt geen verlies of schade, 
veroorzaakt door de daad of grove schuld van de verzekerde, ten laste van de 
verzekeraar. 
Bij herhaling kreeg het hof van cassatie de gelegenheid zijn reeds in vroegere 
arresten (zie vorig overzicht, nr. 28) geformuleerde definitie van de grove fout 
opnieuw te bevestigen: de grove fout die de verzekeraar ontslaat is een fout die 
kan gelijkgesteld worden met een intentionele fout, daar de verzekerde zich ervan 
bewust was of moest zijn dat zij een verzwaring meebracht van het gewaarborgd 
risico. (Zie o.m. Cass., 14 juni 1968, Arr. Cass., 1968, 1294; Pas., 1968, I, 
1179;R.W., 1968-1969,854, metnoot;R.G.A.R., 1970,8374, metnoot; Cass., 
18 oktober 1968,R.W., 1968-1969, 887; Cass., 7 november 1968,Arr. Cass., 
1969, 269; Pas., 1969, I, 255, met noot; Cass., 14 maart 1969, Arr. Cass., 
1969, 651; Pas., 1969, I, 618, met noot; R. W., 1968-1969, 1803; Bull. Ass., 
1970, 468, met noot R.V.G.; R.G.A.R., 1971, 8671; Cass., 6 oktober 1972, 
R.G.A.R., 1974, 9186;R.W., 1973-1974, 198 ;Pas., 1973, I, 141 ;J.T., 1972, 
747 (besproken onder nr. 32); Cass., 19 januari 1973, Arr. Cass., 1973, 513; 
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Pas., 1973, I, 491,; J.T., 1973, 677; Cass., 16 januari 1975 ,Arr. Cass., 1975, 
543 ;Pas., 1975, I, 503; Cass., 24 december 1976,Arr. Cass., 1977,467 ;Pas., 
1977, I, 467). 
Door rechtsleer en rechtspraak worden in het aldus omschreven begrip van grove 
fout twee elementen onderkend: een objectief element, bestaande in een (tijde
lijke) verzwaring van het risico, en een subjectief bestaande in het feit dat de 
verzekerde zich bewust was of had moeten zijn van de verzwaring van het risico 
(Fredericq, Handboek, II, nr. 1059; Fontaine, Precis, nr. 19, biz. 84). Voor 
betwistingen in de lagere rechtspraak, zie o.m. Rb. Nijvel, 30 maart 1976, 
R.G.A.R., 1977, 9784; Brussel, 5 november 1970,R.W., 1970-1971, 396; Kh. 
Gent, 4 februari 1969,Bull. Ass., 1969,769, metnootR.V.G. ;R.G.A.R., 1970, 
8454, met noot; Brussel, 12 februari 1971, Bull. Ass., 1972, 83, met noot 
R. V .G. Dat de verzekerde zich bewust was van de verzwaring van het risico kan 
door de rechter afgeleid worden uit de omstandigheden die aan het ongeval zijn 
voorafgegaan en die erop volgen (Cass., 16 januari 1975, gecit. in dit rand
nummer). In het door genoemd cassatiearrest bedoeld geval kon de feitenrechter 
deze omstandigheden vinden in het feit dat een persoon die niet kon sturen en die 
zelf alcoholische dranken verbruikt had, ter vervanging van een dronken 
chauffeur, het voertuig bestuurde en zich, na het ongeval, aan v1uchtmisdrijf 
schuldighad gemaakt (vgl. Gent, 8 december 1970,R.W., 1972-1973, 230; Rb. 
Brussel, 6 februari 1970, J.T., 1970, 283). 
Ret gaat over twee cumulatief vereiste elementen. De feitenrechter die heeft 
vastgeste1d dat de gedraging van de verzekerde geen verzwaring van het risico tot 
gevolg had moet derhalve niet verder onderzoeken of de verzekerde zich van de 
verzwaring bewust was of had moeten zijn (Cass., 14 juni 1968; Cass., 14 maart 
1969, gecit. in dit randnummer). 

28. - OORZAKELIJK VERBAND- Ret is wei te verstaan dat de verzekeraar, die 
zich op de grove fout van zijn verzekerde beroept, zal moeten aanvoeren en 
bewijzen dater een causaal verband bestaat tussen de grove fout en het schadege
val (Cass., 18 oktober 1968, R.W., 1968-1969, 887, waarin sprake van het 
causaal verband tussen de grove fout en de verzwaring van het risico; Luik, 
26 juni 1969,J.Liege, 1969-1970, 121; Rb. Dendermonde, 24 juni 1970,R.W., 
1970-1971,903 ;Kh. Brussel, 23 oktober 1972,B.R.H., 1973,205; Antwerpen, 
29 november 1979, R.W., 1980-1981, 454). 
Over het algemeen wordt bevestigd dat niet vereist is dat de (grove) fout de enige 
oorzaak was van het schadegeval, maar dat het volstaat dat zij een der oorzaken is 
geweest (zie o.m. Brussel, 12 februari 1971, Bull. Ass., 1972, 83, met noot 
R.V.G.; Kh. Brussel, 29 juli 1969,R.G.A.R., 1971,8720, metnoot, heiden met 
betrekking tot het rijden met afgesleten banden, waarover meer hiema, sub 
nr. 34; Brussel, 25 juni 1976,R.G.A.R., 1978, 9843; zienochtanscontra: Luik, 
26 maart 1970, R.G.A.R., 1970, 8434, met noot met betrekking tot drank
misbruik). 
Over de problematiek van de invloed van een strafrechtelijke veroordeling tot een 
of onderscheiden straffen wegens drankmisbruik en andere misdrijven op de 
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vrijheid van de burgerlijke rechter tot beoordeling van bet causaal verband tussen 
het ongeval en het drankmisbruik wordt hiema uitvoeriger gehandeld (zie nr. 32). 

29. - REGEL vAN OPENBARE ORDE- Men zal zich herinneren dat het hof van 
cassatie in zijn arrest van 2juni 1967 (Pas., 1967, I, 1174;R.G.A.R., 1967, 
7939) het openbare orde karakter van artike1 16 van de verzekeringswet bevestigd 
heeft. 
W aar de gegrondheid van deze stelling niet be twist wordt met be trekking tot de 
opzettelijke fout, wordt de gelijkschakeling, wat de verzekerbaarheid betreft, van 
de grove fout met opzet thans scherp bekritiseerd (Zie o.m. Fredericq, S., 
L' assurance de lafaute lourde, noot onder Cass., 2 juni 1967, R.C.J.B., 1971, 
13-75). Inderdaad staat sedert bet cassatiearrest van 25 september 1959 (Pas., 
1960, I, 113) vast dat bet beginsel culpa lata dolo aequiparatur niet tot het 
Belgisch positief recht behoort, hetgeen voor gevolg heeft dat men zich wel kan 
exonereren van de aansprakelijkheid wegens eigen zware fout. 
In bet licht van deze rechtspraak is het behoud van de regel van de onverzeker
baarheid van de grove fout een incoherentie. Anderzijds blijkt de evolutie in 
sommige buitenlandse wetgevingen (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland) duide
lijk de richting uit te gaan van de verzekerbaarheid van de grove fout (Fredericq, 
s., o.c., 27-31). 
Naar verluidt zou de commissie voor de herziening van de verzekeringswet van 
1874 van plan zijn de verzekeraar toe te laten in te staan voor de door grove fout 
veroorzaakte schade. De verzekerbaarheid zou dus het principe zijn maar het zou 
de verzekeraar, binnen nader vast te stellen grenzen, mogelijk zijn in welbepaalde 
branches welbepaalde grove fouten uit de dekking te sluiten (Van Gompel, R., 
Standpunten namens de verzekeraar, Verzekering en Consument nu, Amsterdam
Antwerpen, 1980, 126). 
De lege lata blijft bet intussen zeker dat het partijen niet mogelijk is van te voren te 
bedingen dat de grove fout verzekerd zal worden en dat de verzekeraar van te 
voren aan bet rechtsverval van artikel 16 zou verzaken. Voor een toepassing zie 
Kh. Brussel, 29 juli 1969(R.G.A.R ., 1971~ 8692;B.R.H., 1970,568, metnoot). 
Spijts het openbare orde karakter van de regel van de onverzekerbaarheid van de 
grove fout wordt aangenomen dat bet rechtsverval van artikel 16 enkel in bet 
voordeel van de verzekeraar werd ingevoerd (vgl. Fredericq, Handboek, ll, 
nr. 1063) zodat hij aileen beslist of hij dit voordeel inroept. Het openbare orde 
karakter van artikel 16 heeft m. a. w. wel tot gevolg dat de verzekeraar niet van te 
voren afstand kan doen van de hem door deze bepaling geboden bescherming 
maar wel achteraf. Bij normale toepassing van een regel van openbare orde zou 
nochtans in dit laatste geval de miskenning van deze regel ambtshalve door de 
rechter kunnen ingeroepen worden. 
Men kan zich afvragen of het betrekkelijk karakter van bet rechtsverval zich niet 
tevens laat verklaren vanuit een ,nog te schrijven" code van goed gedrag ,van 
verzekeraar en verzekerde" (zie hierover Schuermans, L., Over artikell386bis 
B. W. en artikel 16 verzekeringswet, Verzekering en Consument nu, 93-94) of 
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vanuit de figuur van de rechtsverwerking (zie hierover Van Ommeslaghe, P., 
Rechtsverwerking en afstand van recht, T.P .R., 1980, 735). 

30. - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE GROVE FOUT- De opzettelijke of grove 
fout die de verzekeraar ontslaat van prestatie is deze begaan door de verzekerde. 
Derhalve heeft de grove fout die door de aangestelde van de verzekerde werd 
begaan geen bevrijdende werking voor de verzekeraar (Rb. Brussel, 21 oktober 
1968, R.G.A.R ., 1969, 8319, met noot; Kh. Oudenaarde, 19 november 1978, 
B.R.H., 1979, 152) en kan, meer algemeen, de (opzettelijke of) grove fout van 
een persoon niet ingeroepen worden tegen degene die voor deze persoon bur
gerrechtelijk aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is (vgl. Fredericq,Handboek, 
II, nr. 1062; zieookverder, nr. 81). Derechtbankvan Oudenaardehadzich uitte 
spreken over een geval waarin een man voor rekening van zijn echtgenote een 
brandverzekeing had afgesloten van een van deze laatste toebehorend eigen goed. 
De rechtbank beslist terecht dat de verzekeraar tegen de verzekerde (in casu de 
echtgenote) niet de grove fout kon inroepen die door de verzekeringnemer (de 
man) was gepleegd bij het ontstaan van de brand (Rb. Oudenaarde, 12 november 
1974, Bull. Ass., 1975, 321, met noot A.T.; R.W., 1974-1975, 1449). 

Een wettelijke basis voor de hier gestelde regel wordt gevonden in artikel 33 van 
de verzekeringswet dat met betrekking tot de brandverzekering artikel 16 nader 
'preciseert (aldus Fontaine, Precis, nr. 19). 

31. - ARTIKEL 16 EN ARTIKEL 31 VERZEKERlNGSWET- Een cassatiearrest van 
24 mei 1968 bevat een interessante toelichting bij het verschil tussen het onder
scheiden toepassingsgebied van de artikelen 16 en 31 van de verzekeringswet. In 
deze zaak had de feitenrechter, die oordeelde over de door de motorrijtuigen
verzekeraar tegen zijn verzekerde ingestelde regresvordering, niet geantwoord op 
het door deze ingeroepen verweerrniddel dat de verzekeraar moest bewijzen en 
niet bewezen had dat de verzekerde het risico zodanig verzwaard had dat de 
verzekeraar de overeenkomst niet zou hebben aangegaan indien hij zulks geweten 
had. Volgens het hof van cassatie diende de feitenrechter, nu hij zijn beslissing 
steunde op de grove fout van de verzekerde in de zin van artikel 16, niet te 
antwoorden op het bedoelde verweerrniddel verrnits dit enkel van belang kon zijn 
indien de rechter zijn beslissing op artikel 31 van de wet zou hebben gesteund 
(Cass., 24 mei 1968, Arr. Cass., 1968, 1164; Pas., 1968, I, 1101). 

Reeds in een cassatiearrest van 22 februari 1940 (Pas., 1940, 58) werd gesteld 
dat de toepassing van artikel 31 betrekking heeft op , ,la situation dans laquelle les 
parties se trouvaient au moment de la conclusion du contrat est ace point modifiee 
que le contrat peut etre resilie, ce qui exclut la notion d'une aggravation pas
sagere, occasionelle des risques". Op basis van dit arrest hanteert onze rechtsp
raak een pragmatisch criterium van onderscheid tussen het toepassingsgebied van 
de artikel16 en 31: waar de verzwaring van artikel 31 betrekking heeft op een 
duurzame wijziging van de toestand, heeft artikel 16 betrekking op een tijdelijke 
of toevallige verzwaring die uit de zware fout voortspruit en gelijk te stellen is met 
het opzettelijk verwekken van het schadegeval (zie vorig overzicht, T.P .R., 
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1969, 270, nr. 22, opnieuw bevestigd door Brussel, 24 december 1974, Pas., 
1975, II, 93; Kh. Antwerpen, 18 december 1969, R.W., 1969-1970, 914). 
De vraag of de verzwaring van het risico al dan niet een tijdelijk en toevallig 
karakter vertoont wordt door de feitenrechter souverein in feite beoordeeld 
(Cass., 24 september 1976, Pas., 1977, I, 105 ;Arr. Cass., 1977, 102 samen
vatting). 
Het occasioneel rijden met afgesleten banden maakt bijvoorbeeld geen duurzame 
verzwaring uit van het risico waarop artikel 31 van de verzekeringswet toepasse
lijk is (Kh. Brussel, 3 november 1972, R.G.A.R., 1974, 9210; Brussel, 24 de
cember 1974,Pas., 1975, II, 98). Evenmin is sprake van een duurzame verzwa
ring wanneer een automobilist ingevolge een aandoening van psychotische aard 
(bouffee psychotique), plotseling onbekwaam wordt zijn voertuig te besturen en 
zodoende een ongeval veroorzaakt (Brussel, 5 mei 1972, Pas., 1972, II, 142). 
Er is geen duurzame verzwaring wanneer een binnenschip gedurende relatief 
korte tijd zonder voldoende bemanning vaart, eventuee1 zou hier wel van een 
grove fout sprake kunnen zijn (Kh. Antwerpen, 18 december 1969, R.W., 
1969-1970, 914). 

32. - DRONKENSCHAP- Artikel 25 van de modelpolis motorrijtuigen dat een 
exemplatieve opsomming bevat van de omstandigheden waarin de verzekeraar 
het hem door artikel 24 van de modelpolis toegekende recht van verhaal kan 
uitoefenen tegen zijn verzekeringnemer (en desgevallend verzekerde) maakt 
onderscheid tussen het geval van opzettelijke of zware fout ( artikel 25, 9°) en het 
geval waarin de verzekerde zich op het ogenblik van het ongeval in staat van 
dronkenschap bevond (artikel 25, 10°). 
Men weet dat door de artikelen 34 en 35 van het K.B. van 16 maart 1968 tot 
coordinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (weg
verkeerswet) onderscheid wordt gemaakt tussen het misdri jf van besturen van een 
voertuig onder alcoholintoxicatie (alcoholgehalte van ten minste 0,8 gram per 
liter) en het misdrijf van het besturen van een voertuig in staat van dronkenschap. 
De woorden , ,staat van dronkenschap'' hebben in genoeni.d artikel 38 hun ge
wone betekenis en bedoelen de staat van een persoon die niet meer de aan
houdende beheersing over zijn daden bezit, zonder noodzakelijk de bewustheid 
ervan tehebben verloren (Cass., 16 februari 191l,Arr. Cass ., 1971, 581; Cass., 
24 april 1974, Pas., 1974, I, 863). 
Zelfs wanneer ingevolge plotseling overlijden van de verzekerde niet kan nage
gaan worden of de bijhorende verschijnselen van dronkenschap, zoals de afwe
zigheid van aanhoudende controle, aanwezig zijn, kanhet bewias van de staat van 
dronkenschap afgeleid worden uit een alcoholgehalte van 2,29 gram en uit het 
agressief karakter van het optreden van de verzekerde na het ongeval (Kh. 
Brussel, 2 juli 1974; Brussel, 18 januari 1977, B.R.H., 1978, 76). 
Zie evenwel i. v.m. de mogelijkheid van een tegenexpertise: Rb. Mechelen, 
15 oktober 1969, R.W., 1969-1970, 1200; R.G.A.R., 1970, 8475. 
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Een veroordeling wegens alcoholintoxicatie impliceert niet noodzakelijk een 
grove fout (Rb. Turnhout, 7 februari 1968, Turnh. Rechtsl., 1970, 728). 
Anderzijds betekent een vrijspraak van het misdrijf van sturen in staat van 
dronkenschap niet dat de (bewezen) intoxicatie niet een zware fout kan uitmaken 
(Gent, 15 oktober 1969,Bull. Ass., 1969, 796;R.G.A.R., 1970, 8390; vgl. Rb. 
Brussel, 6 februari 1970, 1.T., 1970, 2831). 
Het feit van zich in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie te bevinden 
kan in de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zoals in andere 
verzekeringen een grove fout uitmaken in de zin van artikel 16 van de verzeke
ringswet, op voorwaarde uiteraard dat aan de in dit artikei gesteide voorwaarden 
is voidaan. 
Dronkenschap en alcoholintoxicatie zijn derhalve geen synoniem van zware fout. 
Opdat deze laatste zou aanwezig zijn en dat de verzekeraar zou bevrijd zijn, is 
bovendien vereist: 
a) dater verzwaring is van het risico en dat de verzekerde zich bewust was of had 
moetenzijn van deze verzwaring (Cass., 6 oktober 1972 ;R.G.A.R ., 1974, 9186; 
R.W., 1973-1974, 198;Pas., 1973, I, 141 ;1.T., 1972, 747) (ookgecit. onder 
nr. 27); 
b) dater oorzakelijk verband zou zijn tussen de zware fout en de verwezenlijking 
van het schadegeval (zie voor wat de motorrijtuigenverzekering betreft, verder 
sub nr. 127). 

Of er een verzwaring is van het risico moet door de feitenrechter van geval tot 
geval beoordeeid worden rekening houdend met de omstandigheden van het 
ongeval (Rb. Dinant, 24 mei 1972,1. Liege, 1972-1973, 58). 

De vereiste dat de verzekerde zich bewust was of had moeten zijn van de 
verzwaring van het risico door oorzaak van het drankmisbruik wordt door de 
Iagere rechtspraak herhaaldelijk beklemtoond (zie o.a. Brussei, 10 februari 
1968,Pas., 1968, II, 146; Brussei, 20 maart 1970,R.G.A.R., 1970, 8458, met 
noot;R.W., 1969-1970, 1544; Brussel, 2 januari 1972,R. W., 1972-1973, 413; 
Rb. Dendermonde, 8 maart 1968,R.W., 1969-1970,481; Brussel, 6 juni 1975, 
B.R.H., 1976, 305). 

Soms wordt wei eens aanvaard dat dit feitelijk of verondersteld bewustzijn niet 
aanwezig is bij de verzekerde die zich aan drankmisbruik bezondigde. Een 
dergelijke bewustzijn is niet aanwezig bij de man die dronken zijnde, een 
vreemde bij hem thuis uitnodigt tot het drinken van een giaasje en vervoigens het 
siachtoffer wordt van een door deze gast, die een onevenwichtige biijkt te zijn, 
gepieegdeaansiag (Kh. Brussel, 26 juni 1975,B.R.H., 1976, 305). Derechtbank 
van Marche-en-Famenne oordeeide dat dit bewustzijn niet aanwezig was bij de 
bestuurder met een alcoholgehalte van 1,35 gram en die uiterst vermoeid was 
(Rb. Marche-en-Famenne, 22 juni 1972,1. Liege, 1972-1973, 59). 

Veei talrijker zijn de gevallen waarin de aanwezigheid van dit bewustzijn wei 
bewezen wordt geacht (zie o.a. Brussel, 27 februari 1969, Pas., 1969, II; 115; 
Bull. Ass., 1969, 243; R.G.A.R., 1969, 8253; 1.T., 1969, 219; Brussel, 
18 maart 1969,R.W., 1969-1970, 425; Brussei, 2 mei 1969,R.G.A.R., 1969, 
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8297;R.W., 1968-1969, 1763; Brussel, 31 oktober 1969,Pas., 1970, IT, 17; 
Brussel, 15januari 1971,Pas., 1971, IT, 113;Brussel; 7 januari 1972,R.W., 
1972-1973,413; Rb. Dendermonde, 8 maart 1968,R.W.,.1969-1970, 481; Rb. 
Leuven, 10 februari 1970, R.G.A.R., 1970, 8435; Rb. Brussel, 22 april1975, 
R.W., 1975-1976, 502). 
Om tot dit besluit te komen en bet bewustzijn van de verzwaring bewezen te 
achten steunen de uitspraken nogal eens op bet feit dat de publieke opinie door 
allerlei campagnes bewust werd gemaakt van de gevaren van bet rijden , ,onder 
invloed" (b.v. Brussel, 26 februari 1969 en Brussel, 2 mei 1969, hierboven 
gecit.). Ook wordt rekening gehouden met bet beroep - in casu dat van 
geneesheer- van de bestuurder (Brussel, 18 maart 1969, gecit.) of gewoon met 
diverse elementen uit bet strafdossit;r (Rb. Dendermonde, 8 maart 1968, en Rb. 
Brussel, 22 apri11975, gecit.). 

33; - CASUISTIEK I. y ,M.. GROVE POUT. IN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

MOTORRIJTUIGEN (BUITEN DRANKMISBRUIK) - Als grove fout werden be
schouwd: 
- op bet midden van de weg gaan rijden om de tegenligger aan te zetten tot bet 
doven van zijn koplampen (Brussel, 19 december 1969,R.G.A.R.,1970, 8473; 
R.W., 1969-1970, 1193); 
- bet bewust begaan van een opeenstapeling van verkeersovertredingen met 
miskenning van talrijke verkeerstekens (Brussel, 10 juni 1970,R.G.A.R., 1970, 
8499); 
- bet vrijwillig stilstaan wegens vermoeidheid en een zekere alcoholintoxicatie, 
's nachts op de rijstrook van een niet verlichte autosnelweg (Brussel, 30 novem
ber 1977, J.T., 1978, 102L 
- bet rijden met eenontregelde motor die bet remsysteem inefficient maakt 
(Antwerpen, 11 april1978, R.W.; 1978-'1979, 224, met noot Vandeplas; R.H. 
Antw., 1978, 32); 
- bet oversteken van een overweg, nadat de licht- en geluidssignalisatie in 
werking was getreden en nadat de halve slagbomen neergelaten waren (Rb. 
Dendermonde, 1 juni 1972, Bull. Ass., 1973, 317, met noot V.H.). 
Bepaalde types van fouteil werden in de rechtspraak alnaargelang de omstan
digheden op uiteenlopende wijzen beoordeeld. 

Het rijden met afgesleten banden werd als zware fout beschouwd door: 
- Brussel, 12 februari 1971,Bull.Ass., 1972, 83,metnootR.V.G. ;R.G.A.R., 
1972, 8864 ( ofschoonde sleet van de banden zich progressief heeft voorgedaan, 
moest de verzekerde sedert geruime tijd de gevaarlijke toestand van de banden 
opgemerkt hebben en zich derhalve bewust zijn van de verZwaring van bet risico) ; 
- Brussel, 15 juni 1972,R.G.A.R., 1973, 8983;J.T., 1972,729 (betreffende 
een professioneel voor personenvervoer gebruikte autocarvoertuig met versleten 
banden waarvan de uitbater ter gelegenheid van een technische controle attent 
was gemaakt op de afgesleten toestand van de banden); 
- Kh. Brussel, 29 juli 1969,R.G.A.R., 1971,8720, metnoot;B.R.H., 1970, 
568, met noot. 
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Er zijn evenwe1 ook uitspraken waarin de regresvordering van de verzekeraar op 
grond van het rijden met afges1eten banden afgewezen werd, hetzij wegens de 
afwezigheid van causaa1 yerband tussen deze fout en het ongeval (Kh. Brusse1, 
3 november 1972, B .R .H. , 1973, 1, met noot 1uidens welk vonnis hier evenmin 
sprake is van een verzwaring van het risiCo in de zin van artike1 31), hetzij omdat 
de verzekerde niet geacht werd zich van de gevaren bewust te zijn noch te moeten 
zijn (Rb. Charleroi, 14 december 1968, R.G.A.R., 1969, 8232, met noot; vgl. 
Brusse1, 16 november 1970, RB.A.R., 1972, 8863, met noot; vgl. in de verze
kering stoffe1ijke schade auto: Brusse1, 16 november 1970,B.R.H., 1971, 301). 

Ook werd het rijden in een toestand van zware vermoeidheid nu eens beschouwd 
a1s grove fout (Brusse1, 5november 1970, R.W., 1970-1971, 896; Kh. Gent, 
4 februari 1969,Bull.Ass., 1969,769, metnootR.V.G. ;R.G.A.R ., 1970,8454, 
met noot; Rb. Nijve1, 30 maart 1976, R .G.A.R., 1977, 9794 - na inname van 
s1aapmidde1) dan weer werd deze hande1swijze niet a1s grove fout weerhouden 
((Gent, 29 april 1969, R.G.A.R., 1969, 8299; Kh. Brusse1, 20 mei 1968, 
B.R.H., 1969,501; Rb. Antwerpen, 25 juni 1970,R.G.A.R., 1971, 8574; Rb. 
Namen, 21 februari 1975,R. Reg. Dr., 1977, 316; T. Vred., Kontich, 21 mei 
1970,R.W., 1970-1971, 956; Brusse1, 15 februari 1978,R.G.A.R., 1979, 9982. 
Vgl. in een verzekering eigen schade: Brussel, 20 maart 1970,R.G.A.R., 1970, 
8454, met noot; R.W., 1969-1970, 544). 
De bestuurder die nalaat de modder van zijn voonuit te verwijderen en zodoende 
alle zicht verliest begaat een zware fout (Rb. Dinant, 11 februari 1970, J. Liege, 
1970-1971, 228). Maar het hof van beroep te Brussel oordeelde dat de bestuurder 
die voorzichtig rijdt met beijzelde voorruit na succesloze poging om de ijzel te 
verwijderen zich niet aan een grove fout schuldigmaakt (Brusse1, 29 april1969, 
R.G.A.R., 1969, 8338). 
De bestuurder die door valse verklaringen nopens zijn bekwaarnheid tot het 
besturen van een voertuig een rijbewijs bekomt begaat een zware fout (Rb. Luik, 
11 januari 1972, J. Liege, 1971-1972, 195) al is het zo dat het rijden zonder 
rijbewijs niet noodzakelijk rijonbekwaarnheid bewijst (Brusse1, 25 juni 1976, 
R.G.A.R., 1978, 9843;R.H. Antw., 1978, 35). 

34. - CASUISTIEK I. V .M. GROVE FOUT BUITEN DE MOTORRIJTUIGENVERZEKERING 

Als grove fout werden bescho11wd: 
- het roken in bed na verbruik van meerdere glazen wijn (Kh. Charleroi, 21 mei 
1975, R.G.A.R., 1975, 9510); 
- het aanstri jken van een lucifer om te roken door een gehospitaliseerde we gens 
beenbreuk, spijts het geafficheerd verbod (Rb. Brusse1, 27 juni 1966, en Brusse1, 
7 juni 1968, Bull. Ass., 1979, 57 4, met noot) ; 
- het besturen zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs, van een voertuig 
zonder remmen, spijts uitdrukkelijk verbod (Rb. Brussel, 25 juni 1975, 
R.G.A.R., 1976, 9637); 
- het vrijwillig uitvoeren van plotse, in de polis uitdrukkelijk uitgesloten, 
vlieg-manreuvers door een pi1oot (Brusse1, 7 mei 1975, R.G.A.R., 1976, 8673, 
met noot). 
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Werden daarentegen niet als grove fout aangehouden : 
- het niet verifieren door de bankier van de echtheid van ter discontering 
aangeboden effecten in omstandigheden die niet van aard waren om de ach
terdocht van de normaal zorgvuldige en bekwame bankier op te wekken (Rb. 
Brussel, 12 april1973, J.T., 1973, 679); 
- het ten huize uitnodigen van toevallige kennissen, die door gastheer bij het 
nachtelijk uitgaan ontmoet waren en die hem vervolgens van zijn autosleutels en 
auto beroofden (Kh. Brussel, 19 maart 1969,R.G.A.R., 1969, 8318 ;J.T., 1969, 
390); 
- het achterlaten van bagage op de achterbank van een wagen die met gesloten 
deuren in een drukke verkeersader te Amsterdam ten tijde van het avondmaal 
geparkeerd werd (Kh. Brussel, 8 oktober 1974, B.R.H., 1974, 580); 
- het achterlaten van een auto met niet gesloten deuren en de sleutel in het 
contact (Brussel, 11 maart 1969, Bull. Ass., 1969, 776, met noot R.V.G.; 
R.G.A.R., 1970, 8433; Kh. Luik, 26 juli 1970, B.R.H., 1971, 1; R.G.A.R., 
1973, 8984; dochanders: Brussel, 9 december 1968,R.G.A.R., 1970, 8477; 
Pas., 1969, II, 47); 
- het onvoorzichtig aan hoge snelheid rijden op besneeuwde autostraden door 
onervaren chauffeur (omnium reisverzekering: Luik, 8 mei 1973, J. Liege, 
1973-1974, 97); 
- het lokaal dat versierd is met ontvlambare materialen zonder bewaking 
acht_erlaten _ IJ1et _bra,ndende k_a~h(!l en infraroodstraler (brandverzekering : Gent, 
15 oktober 1970, Bull. Ass., 1971, 1033, rnet noot-A.T.); - - - - --- -
- het gebruik van gebrekkig materiaal in gevaarlijke omstandigheden (verze
kering B.A.-prive-leven; Scheidsr. besliss., Dinant, 4 september 1972, Bull. 
Ass., 1972, 1255); 
- het aansteken van vuur in de omgeving van een plaats waar hout wordt gehakt 
(Rb. Hoei, 27 maart 1968, en Luik, 26 februari 1970, Bull. Ass., 1970, 841); 
- het in brandsteken van het gehuurde gebouw in een plotse vlaag van waanzin 
(Vred. Oostende, 26 mei 1970, Bull. Ass., 1971, 813, met noot A.T.); 
- het ontkoppelen, in een vlaag van zinsverbijstering, van de gasleiding in de 
buurt van een lokaal waar een kolenkachel brandt (Vred. Etterbeek, 10 februari 
1977, Bull. Ass., 1977, 175, met noot A.T.); 
- begaat tenslotte geen zware fout de huurder die bij een zelfmoordpoging een 
lokaal vol gas laat lopen zonder te voorzien dat degene die het vertrek zou 
binnenkomen, zijn aansteker zou doen branden om klaar te zien en zodoende een 
ontploffing zou veroorzaken (Rb. Antwerpen, 1 april1971, Bull. Ass., 1972, 
515, met noot A.T.). 
Uit deze opsomming blijkt hoe moeilijk het is een klare lijn te trekken tussen de 
gevallen waar al dan niet een grove fout bestaat, die aanleiding kan geven tot 
rechtsverval. 

35. - GEV AARLIJKE EN ROEKELOZE GEDRAGINGEN- Als daden van gevaarlijke 
of roekeloze aard, die in de polissen individuele verzekering tegen ongevallen of 
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polissen B.A. prive-leven uit de waarborgen gesloten worden, werden be
schouwd: 
- het betreden van de spoorweg buiten de overweg 's nachts bij dichte mist (Rb. 
Narnen, 11 maart 1969, en Luik, 14 oktober 1969, Bull. Ass., 1969, 584, met 
noot R.V.G.); 
- het als passagier meerijden met een bestuurder wiens staat van dronkenschap 
waarneembaar en aan de passagier bekend was (Rb. Turnhout, 10 december 
1974,Bull. Ass., 1977,811; Kh. Brussel, 17 november 1969,Bull. Ass., 1971, 
42, met noot V .H.) ; echter niet het rijden in staat van dronkenschap: Kh. Brussel, 
2 juli 1974 en Brussel, 18 januari 1978, I, 76 (de eis werd afgewezen omdat de 
polis ook de dronkenschap uitsloot); 
- het toebrengen van verwondingen door het onvoorzichtig gebruik van een 
luchtkarabijn (Kh. Dinant, 10 december 1974,Bull. Ass., 1975, 709) of doorhet 
slingeren van een katapult (Brussel, 5 april1971, R.G.A.R., 1973, 8982); 
- het rijden aan meer dan 100 km/u. bij zware mist op vochtig wegdek met 
moeilijk parcours, op een gevaarlijke plaats, bij het deelnemen aan een snelheids
competitie (Luik, 3 april1968, R.G.A.R., 1969, 8205); 
- het rijden aan meer dan 100 km/u. in een agglomeratie in een toestand van 
dronkenschap (Brussel, 17 april 1970, Bull. Ass., 1971, 945 ; R. G .A .R. , 1971, 
8750; J.T., 1970, 531). 
Hieraan kan worden toegevoegd dathet be grip daad van gevaarlijke of roekeloze 
aard zeer onduidelijk is. Indien de verzekerde een ongeval veroorzaakt is het 
precies omdat de daad die hij stelt gevaar met zich brengt. De mogelijkheid van 
een onvoorzichtigheid, van een gevaarlijke daad, is juist de reden, waarom men 
een verzekeringscontract sluit! Over de vraag in welke mate de besproken 
contractuele uitsluiting van daden van gevaarlijke of roekeloze aard al dan niet 
een duplicaat uitmaakt van het begrip grove fout, zie de noot getekend S. in Bull. 
Ass., 1975, 715; en Brussel, 30 november 1977, J.T., 1978, 102; over de 
interpretatie van het begrip zie ook Kh. Brussel, 2 juli 1974, en Brussel, 18 ja
nuari 1977, B.R.H., 1978, 76 en verder, i.v.m. de ongevallenverzekering, sub 
nr. 155. 

36. - VERPLICHTING DE SCHADE TE BEPERKEN EN TE VOORKOMEN - Door 
artikel 17 van de wet van 1874 worden aan de verzekeringnemer twee verplich
tingen opgelegd: hij moet de schade voorkomen en beperken. Gedurende lange 
tijd heeft dit artikel geen aanleiding gegeven tot moeilijkheden. Misschien werd 
geoordeeld dat het enkel van toepassing was nadat het schadegeval zich had 
voorgedaan, of was begonnen. Wat de berperking van de schade betreft, is deze 
inderdaad moeilijk denkbaar zonder schadegeval. 
Ret voorkomen van de schade is echter in het brandpunt van de belangstelling 
gekomen nadat ongeveer in het midden van de besproken peri ode zowel in Belgie 
(arrest van22 januari 1976) als inFrankrijk (arrest van30 juni 1976) hetopperste 
gerechtshof beslist heeft dat de verzekeraar in sommige omstandigheden er toe 
verplicht kan worden de kosten te dragen, door een verzekeraar uitgegeven om 
een schadegeval te vermijden. Deze arresten werden internationaal grondig 
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onderzocht en besproken, en dit vraagstuk maakt het voorwerp uit van artikel 8 
van het voorstel van richtlijn van de Raad van de E.E.G., tot coordinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de verzekeringsover
eenkomst (Pub!. Eur. Gem., 28 juli 1979, nr. C 190/2). 
De arresten van 1976: 
a) Bij arrest van 22 januari 1976 (Arr. Cass., 1976, 607; R. W.; 1975-1976, 
2619;Pas., 1976, I, 583;R.G.A.R., 1977, 9752;J.T., 1976, 165;Bull. Ass., 
1980, 101) heeft het Belgische hof van cassatie de verzekeraar in de volgende 
omstandigheden veroordeeld: de eiser had een polis ,B.A. familiehoofd" aan
gegaan. Na een hevige wind stelde hij vast dat zijn televisieantenne geplooid was, 
en op de spankabels van de antenne van een gebuur rustte, zodat het gevaar 
bestond dat, zo opnieuw een hevige wind zou blazen, schade aan de eigendom 
van de gebuur zou mitstaan. Hij liet zijn antenne herstellen, en maakte de factuur 
van hersteller over aan de B.A. verzekeraar. Deze weigerde te betalen en kreeg 
gelijk in eerste aanleg (Kh. Brussel, 15 september 1972) en in beroep (Brussel, 
22 april1974, beide uitspraken gepubliceerd in Bull. Ass., 1974, 563, met noot 
R.V.G.). Het arrest van het hof van beroep werd verbroken. 
Het hof van cassatie aanvaardt dat bij nakend gevaar de kosten van preventie op 
dezelfde wijze kunnen behandeld worden als de kosten van beperking van de 
schade (die uiteraard slechts kunnen ontstaan nadat het schadegeval zich voorge
daan heeft). 
b) In Frankrijk is een arrest van het Franse hof van cassatie dd. 30 juni 1976 
(Revue Generate des assurances Terrestres, 1977, 203. Over hetzelfde probleem 
in dezelfde zin: Cass. fr., 18 oktober 1977, Rev. Gen. Ass. Terr., 1978, 538, 
noot Besson, A.) dezelfde weg ingegaan, in een proces waarin de verzekeraar 
,burgerlijke aansprakelijkheid'' werd aangesproken. De feiten waren devol
gende: een steunmuur was ingestort, en ten gevolge hiervan waren aarde en delen 
van de muur op de grond van een gebuur terecht gekomen; de eigenaar van de 
muur werd veroordeeld om de schade aan de gebuur te herstellen, en om zijn muur 
weer op te richten teneinde iedere nieuwe schade te voorkomen. De rechter ten 
gronde had de B.A. ·verzekeraar van de eigenaar veroordeeld de schade aan de 
gebuur terug te betalen, doch had de eis van de verzekerde tot terugbetaling van de 
kosten van de heropbouw van de muur zelf afgewezen, om redenen dat de 
aansprakelijkheidsverzekering de schade die door de verzekerde zelf wordt gele
den, niet dekt. Het hof van cassatie heeft deze beslissing hervormd en de 
verzekeraar veroordeeld. Het gaat uit van de redenering dat een B.A. verzeke
ring, behoudens beperking in de polis voorzien, de verzekerde moet schadeloos 
stellen voor alle geldelijk gevolgen van de veroordelingen die tegen hem worden 
uitgesproken om reden van de schadetoebrengende feiten waarvoor hij aanspra
kelijk is. 
Het hof werd er dan ook toe gebracht te beslissen dat de veroordeling tot 
heropbouw van de muur een gevolg was van de aansprakelijkheid van de verze
kerde, vermits deze heropbouw werdbevolen in het belang van de gebuur en 
teneinde een toekomstig gevaar te vermijden. 
Deze twee beslissingen, genomen in materies die nauw met elkaar verwant zijn, 
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stellen de vraag naar de tussenkomst van de B.A. verzekeraar in kosten van 
preventie. In het verslag van de Franse Minister van Justitie staat uitdrukkelijk te 
lezen: la prevention d' un risque entre desormais dans le domaine de l' assurance 
de responsabilite (Rapport de la Cour de Cassation a Mr. le Garde des Sceaux en 
execution des articles 12 et 13 du decret du 22 decembre 1967. Annees 1976 et 
1977, Parijs, 1978, blz. 29). 
Wij zullen niet verder verwijzen naar de Franse rechtspraak noch naar het 
voorontwerp van richtlijn, om ons te beperken tot de Belgische rechtspraak en tot 
de commentaren die in ons land verschenen zijn. 

37. - VERPLICHTING DE SCHADE TE BEPERKEN EN TE VOORKOMEN. VERVOLG

De oplossing van het arrest van 22 januari 1976 werd op 1 december 1978 
overgenomen door een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 
1 december 1978 (B.R.H., 1979,345, metnootVanderMeersch, P. ;Bull. Ass., 
1980, 107, met noot J,R,). De werklieden van de eiser, aannemer, hadden bij het 
verlaten van de werf, 's avonds platen ter plaatse gelaten zonder ze vast te maken; 
daar een hevige wind begon te blazen maakten werklieden van een andere firma, 
die op dezelfde werf werkzaam waren, ze vast, en rekenden de kosten aan de 
eerste aannemer aan. Deze betaalde ze en richtte zich tot zijn B.A. verzekeraar 
om terugbetaling te bekomen. Deze eis werd ingewilligd, op basis van de 
zaakwaarneming. 
Zo iedereen akkoord schijnt te zijn om te oordelen dat de kosten, veroorzaakt door 
het voorkomen en het beperken van de gevolgen van een schadegeval ten laste 
moeten komen van de verzekeraar, werd de boger vermelde rechtspraak, waar
door kosten, gemaakt om een schadegeval te vermijden, dus kosten van preventie 
ten laste van de verzekeraar worden gelegd, door de commentatoren bekritiseerd. 
Zij oordeelden dat de preventie ,zaak is van de verzekerden". Wel moet de 
aandacht gevestigd worden op het feit dater in beide gevallen- het arrest van het 
hof van cassatie dd. 22 j anuari 197 6 en het vonnis van de rechtbank van koophan
del van 1 december 1978- ,nakend gevaar" (peril imminent) was (Vander 
Meersch, P., o.c.; Vemimmen, G., Obligation de prevention et de sauvetage et 
prise en charge des frais par l'assureur (art. 17 de la loi du 11 juin 1874), 
R.G.A.R., 1977, 9743). Water ook van zij, de oplossing die het hofvan cassatie 
heeft aanvaard staat thans de lege lata vast. 

38. -, VERPLICHTING DE SCHADE TE BEPERKEN EN TE VOORKOMEN. VERVOLG

In de aansprakelijkheidsverzekering wordt de verplichting tot beperking en voor
koming van de schade vergezeld van het in de polis nader omschreven verbod aan 
verzekeringnemer om zijn aansprakelijkheid te bekennen. De preciese draag
wijdte van deze clausule heeft tot heel wat commentaar aanleiding gegeven (zie 
Vandeputte,Inleiding, 100; Fredericq,Handboek, II, nr. 1162). De wettelijke 
sanctie op de niet-naleving van de verplichtingen van artikel 17 is zoals men weet 
de schadeloosstelling. Voor de niet-naleving van de hier besproken verplichting 
wordt in de polissen veelal de vervallenverklaring bedongen. Zulks is o.m. het 
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geval in artikel 19 van de modelovereenkomst van verzekeringen inzake motor
rijtuigen. Door een (voorzover ons bekend, onuitgegeven) vonnis van de recht
bank van koophandel te Sint-Niklaas werd de geldigheid van deze clausule 
betwist op grond van de overweging dat de erkenning van aansprakelijkheid niet 
geldig is vermits zij de vrijheid van de rechter zou beperken om de feiten te 
beoordelen en omdat deze erkenning op een dwaling berustte en nietig was. Het 
hof van cassatie oordeelde dat een erkenning van aansprakelijkheid op zichzelf 
geen ongeoorloofde oorzaak heeft en derhalve niet wegens strijdigheid met de 
open bare orde of goede zeden dient nietig verklaard te worden ( Cass. , 15 decem
ber 1967,Arr. Cass., 1968, 549;Pas., 1968, I, 513). 
Van hun kant oordeelden de rechtbank van koophandel en het hof van beroep te 
Brussel zonder enige aarzeling dat de clausule in een polis B.A. prive-leven die 
aan de verzekerde verbiedt zijn aansprakelijkheid te erkennen en een dading aan 
te gaan betreffende andere rechten dan zijn eigen rechten, geoorloofd is en dat bij 
overtreding van dit verbod door de verzekerde de contractueel voorziene sanctie 
van vervallenverklaring toepassing moet vinden (Kh. Brussel, 28 maart 1967 en 
Brussel, 28 oktober 1968,Bull. Ass., 1969, metnootR.V.G. ;R.G.A.R., 1969, 
8336, met noot). 
In elk geval is de aansprakelijkheidsverzekeraar niet verplicht de schadelijdende 
derde te vergoeden op basis van een blote betekenis van schuld van zijn verze
kerde wanneer de omstandigheden van het ongeval onbepaald blijven. Wel kan de 
verzekerde zelf gehouden zijn te betalen op grond van zijn bekentenis die een 
contractuele verplichting tot betalen kan uitmaken (Kh. Leuven, 16 februari 
1971, B.R.H., 1971, 870). 
Om tot sancties aanleiding te geven moet de erkenning van aansprakelijkheid van 
de verzekerde zelf uitgaan zodat de erkenning gedaan door de persoon voor wie de 
verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk is niet tot sanctionering aanleiding 
geeft (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1162). 
Door een vonnis van de vrederechter te Kapellen wordt aangenomen dat de 
aansprakelijkheidsverzekeraar het recht om erkenning van aansprakelijkheid 
door de verzekerde tegen deze laatste in te roepen verliest, zo hij niet tijdig 
reageert (Vred. Kapellen, 3 februari 1971, T. Vred., 1972, 184). 

_/ 

39. - VERPLICHTING TOT AANGIFfE VAN HET ONGEV AL- Ook de verplichting 
tot tijdige aangifte van het schadegeval, die door artikel 17 van de verzekerings
wet eveneens door schadeloosstelling wordt gesanctioneerd, wordt in de polis
praktijk vaak door de radicale sanctie van vervallenverklaring beteugeld (vgl. 
Vandeputte, Inleiding, 93; Fontaine, Precis, nr. 18, blz. 83). Ook hier weer 
heeft het hof van cassatie zich verzet tegen pogingen om deze contractuele sanctie 
ongeldig te doen verklaren in de gevallen waarin niet bewezen is dat de verzeke
raar door de laattijdigheid van de aangifte schade heeft geleden, in de kiem 
gesmoord (Cass., 8 mei 1971,Pas., 1971, I, 819;R.W., 1971-1972, 147;J.T., 
1972, 85). Men zal wei bemerken dat het hof van cassatie de uitspraak van de 
feitenrechter sanctioneert waarin de contractueel bedongen vervallenverklaring 
ongeldig wordt verklaard maar waarin geen reden wordt opgegeven waaruit zou 
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blijken dat de feitenrechter de door partijen ondertekende akte heeft gei:nter
preteerd (vgl. Fontaine, Precis, biz. 83, voetnoot 62). 
Aan het drastisch karakter van de sanctie van vervallenverklaring werd nochtans 
in recente jaren aanstoot genomen door rechtsleer en rechtspraak. In de model
polis motorrijtuigen blijft de sanctie wegens laattijdige mededeling beperkt tot de 
betaling van schadevergoeding (artikel 16 en 26 van de modelpolis). Er wordt 
o.m. verwezen naar de Franse wetgeving (art. L. 113-11 van de Code des 
Assurances) die dit soort vervallenverklaringen nietig verklaart. De vraag wordt 
gesteld of in deze vervallenverklaring geen strafbeding kan gezien worden, dat in 
de huidige opvattingen sedert het cassatiearrest van 24 november 1972 (Pas., 
1973, I, 297; R.C.J.B., 1975, 530) nopens overdreven strafbedingen als nietig 
dient beschouwd te worden (zie Vandeputte, Inleiding, 93, noot 84 en het reeds 
vaker geciteerd artikel van deze schrijver, De lotsbestemming van de verval
lenverklaring in het verzekeringscontract, R.W., 1977-1978, 2049). 
In de lagere rechtspraak werd op verscheidene manieren gepoogd aan het als 
streng aangevoelde karakter van de contractuele sanctie van vervallenverklaring 
te verhelpen(Fredericq,Handboek, ll, nr. 1070, b;Zienochtans: Vred. Namen, 
20 juni 1975, Bull. Ass., 1975, 1083 waarin de vervallenverklaring van de 
verzekerde wordt uitgesproken o.m. op grond van de overweging dat de verze
kerde in een aansprakelijkheidsverzekering alle schadegevallen moet aangeven 
en niet alleen deze waarvoorhij zich aansprakelijk acht; Rb. Hasselt, 10 novem
ber 1969, R. G .A .R., 1973, 9066 waarin wordt gesteld dat de afwezigheid van 
bewezen schade in hoofde van de verzekeraar er niet kan toe leiden om, buiten de 
gevallen van overmacht of toeval, geen uitwerking te geven aan een clausule van 
vervallenverklaring; de rechtbank laat gel den dat de rechter de draagwijdte van 
een overeenkomst die klaar en duidelijk is, niet mag wijzigen en de gevolgen 
ervan niet mag miskennen onder voorwendsel van billijkheid). 
In een nog van v66r het cassatiearrest van 1972 daterend arrest van het hof van 
beroep te Luik werd de besproken clausule onwerkzaam verklaard op grond van 
de overwegingen dat de overeenkomsten te goeder trouw moeten uitgelegd 
worden en dat het niet van goede trouw getuigt de clausule toepasselijk te 
verklaren in omstandigheden waarin de verzekerde niet kon voorzien dat een 
ongeval tot een door de verzekeringspolis gedekt overlijden aanleiding zou 
geven, waarin de rechten van de verzekeraar door de laattijdigheid van de aangifte 
in genendele bedreigd werden al kon weliswaar niet betwist worden dat het 
ongeval het later overlijden veroorzaakt had (Luik, 17 december 1969, Pas., 
1970, II, 69). 

Van zijn kant komt het hof van beroep te Bergen tot het besluit dat, door te 
bedingen dat de verzekerde zijn recht op waarborg verliest bij niet-aangifte van 
het ohgeval binnen de 10 dagen die volgen op het ogenblik dat hij er kennis van 
heeft, de verzekeraar het verval van de waarborg heeft willen afhankelijk maken 
van de kennis die de verzekerde zou hebben van het bestaan van het (niet-aange
geven) ongeval (Bergen, 24januari 1977,R.G.A.R., 1978, 9839). 
Het uitgangspunt van de vervaltermijn, met name het schadegeval, zal door de 
rechter gei:nterpreteerd worden: in een professionele aansprakelijkheidsverzeke-
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ring van een geneesheer is dit niet de datum van het stellen van een delicate 
diagnose maar de datum waarop de geneesheer aansprakelijk wordt gesteld (Rb. 
Hasse It, 10 november 1969, geciteerd hierboven - over het be grip schadegeval in 
de aansprakelijkheidsverzekering, zie o.m. Vemimmen, noot in R.G.A.R., 
1977, 9743, 2 en 3). 
Waar het verantwoord is verzwijgingen of valse verklaringen bij de omschrijving 
van het risico te sanctioneren door vervallenverklaring, is zulks niet het geval 
voor wat betreft onjuiste aangifte van het ongeval: het behoort aan de verzekeraar 
aan te tonen dat de juiste oorzaken en omstandigheden van het ongeval geen 
verplichtingen voor hem meebrachten (Luik, 27 mei 1970,1. Liege, 1970-1971, 
129; het hof neemt aan dat in dit geval het oorzakelijk verband moet bewezen 
worden opdat het rechtsverval zou intreden). 
Er weze tenslotte niet uit het oog verloren dat de verzekeraar desgevallend zal 
geacht worden afgezien te hebben van zijn recht om de vervallenverklaring in te 
roepen wanneer hij door zijn houding stilzwijgend aan dit recht heeft verzaakt 
(Cass., 30 juni 1972, Bull. Ass., 1974, 697, met noot A.T.). 
Voor de toepassing van artikel 17 van de verzekeringswet zal anderzijds het 
bewijs van schade door de verzekeraar moeten geleverd worden. Dit bewijs werd 
niet geleverd wanneer bij diefstal van een postzending met diamanten niet 
bewezen werd dat bij tijdige aangifte van het verzekerde verlies, de dieven 
gei:dentificeerd zouden zijn (Scheidsr. besliss., I maart 1974,R.H. Antw., 1974, 
65). Hierdoor rijst de vraag van het bewijs van geleden nadeel, ook in het volgend 
nummer behandeld. 

40. - VERPLICHTING TOT HET OVERMAKEN VAN DE STUKKEN- Luidens artike
len 16 en 17 van de modelpolis motorrijtuigen moet de verzekerde aile gerech
telijke en buitengerechtelijke stukken die hij ontvangt aan de verzekeraar over
maken en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een strafvervolging en 
een burgerlijke vordering (Luik, 18 oktober 1971 ,J. Liege, 1971-1972, 105). Dit 
arrest van het hof van beroep te Luik bevestigt eveneens dat de sanctie die door de 
model polis motorrijtuigen is voorzien niet de vervallenverklaring is maar wei de 
schadevergoeding is (in dezelfde zin: Rb. Mechelen, 27 november 1968, R. W., 
1969-1970, 576). Ten onrechte wordt door de rechtbank van koophandel te 
Doomik het tegenovergestelde gesteld (Kh. Doomik, 15 juni 1967, B.R.H., 
1970, 273). Over de (moeilijke) vraag van het bewijs van het door de verzekeraar 
geleden nadeel, zie Gent, 24 mei 1976, Bull. Ass., 1977, 81, met noot S. 
Zoals men weet wordt, in andere polissen, de verplichting tot overmaken van 
stukken door vervallenverklaring gesanctioneerd (bijvoorbeeld door artikel 27 
van de Brandverzekeringspolis (1936-1960). Ook hier wordt door de rechtsleer 
kritiek uitgeoefend op de strengheid van de clausule (Vandeputte,lnleiding, 95). 

41. - VERPLICHTING TOT HET OVERMAKEN VAN DE STUKKEN. VERVOLG

Artikel 14 van de Brandverzekeringspolis 1936 (herzien in 1960) verplicht de 
verzekerde binnen vijfenveertig dagen na het schadegeval een omstandige staat 
van de schade en van de geredde verzekerde goederen aan de verzekeraar over te 
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maken. De niet-nakoming van deze verplichting brengt, overeenk:omstig ar
tikel 27 van dezelfde polis, verval van het recht op vergoeding mee, zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is. In een arrest van het hof van beroep te Gent werd 
geoordeeld dat de verzekeraar stilzwijgend afstand had gedaan van zijn recht om 
de bepaling van artikel 27 in te roepen: na herhaaldelijk de verzekerde om de 
ontbrekende staat verzocht te hebben had de verzekeraar, to en het document hem 
uiteindelijk meer dan twee jaar na de brand werd bezorgd, geen voorbehoud 
gemaakt en zelfs de aanstelling van een expert benaarstigd. Zodoende had hij de 
indruk gewekt geen gebruik te zullen maken van zijn recht om de vervallenver
klaring in te roepen (Gent, 30 juni 1970, Bull. Ass., 1974, 697). In de voor
ziening in cassatie tegen dit arrest werd aan het arrest een schending van de 
bewijskracht van artikel 27 van de polis verweten: dit middel werd door het hof 
van cassatie afgewezen (Cass., 30 juni 1972, Pas., 1972, I, 1027, met noot; 
J.T., 1973, 25;R.W., 1971-1972, 855;R.G.A.R., 19,9039, metnootFagnart, 
J.L.; Bull. Ass., 1974, 701, met noot A.T.). 

42.----'- ANDERE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE- Een polisclausule in de 
verzekering arbeidsongevallen en B.A. exploitatie die de verzekeringnemer 
verplicht het verzekeringscontract verder te zetten bij overdracht van de onder
neming, vindt toepassing wanneer een venootschap opgericht wordt die de 
activiteit van de verzekeringnemer op dezelfde plaats, onder dezelfde leiding en 
bij dezelfde clientele voortzet (Luik, 19 november 1976, 1. Liege, 1976-1977, 
153). 
Over de getrouwheidsverplichting in de B.A. motorrijtuigenverzekering: zie 
verder nrs. 133 e.v. 

§ 2. Verplichtingen van de verzekeraar 

43.- UITSLUITING VAN DE RISICO'S VAN OORLOG EN OPROER- Enkele beslis
singen in de besproken periode geven nadere toelichting bij de interpretatie van 
artikel 19 van de verzekeringswet. Dit artikel voorziet zoals men weet dat de 
verzekering niet de oorlogsrisico's omvat noch het verlies en de schade veroor
zaakt door oproer, tenzij het tegendeel bedongen is. (Een recent samenvattend 
overzicht omtrent de begrippen oorlog en oorlogsrisico vindt men in de noot van 
Bonheure-Fagnart, M., inR.G.A.R., 1977, 9806 onder het hierna besproken 
arrest van hethof van beroep te Brussel, van 22 september 1976). In de polissen 
wordt een verscheidenheid van termen aangewend ter nadere omlijning van de 
uitgesloten risico' s. In een polisclausule waarover het hof van beroep te Brussel te 
oordelen had werden met name uitgesloten het verlies en de schade veroorzaakt 
<<par tous evenements prevus a l'alinea 2 de I' article 1 de la police d'Anvers, y 
compris guerre sans declaration, guerre civile, revolution, rebellion, insurrection 
ou troubles civils en provenant » : deze clausule vindt toepassing op gewapende 
opstanden die in 1964 in de streek van Kalundu (Zai:re) plaats grepen en gericht 
waren op omverwerping van de bestaande regering en de vervanging ervan door 
een revolutionair bewind (Brussel, 1 februari 1971, Pas., 1971, II, 151). 
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De gebeurtenissen die zich in augustus 1971 in Oost-Pakistan hebben voorgedaan 
maakten een bevrijdingsoorlog uit, die overigens het ontstaan heeft gegeven aan 
een nieuwe Staat, Bangia Desh. De bij die gebeurtenissen door de troepen 
gestichte branden maken oorlogsfeiten uit die niet bedoeld worden door de 
clausule risques de greve et emeutes . Aldus werd beslist door een vonnis van de 
rechtbahk van koophandel te Antwerpen (Kh. Antwerpen, 13 december 1976, 
R .H. Antw., 197 5, 4 79) die te oordelen had over een clausule in een transport
verzekeringspolis waarin de tekst van de Waterborne Agreement was overgeno
men (Over de zgn. Waterborne Agreement, en Airborne Agreement, zie o.m. 
Van Barneveld, Algemene Assurantiekennis, Den Haag, 1978, p. 106). 
In een uitvoerig gemotiveerd arrest (Arbh. Brussel, 25 oktober 1976,Pas ., 1977, 
II, 124) had het arbeidshofte Brussel van zijn kant te oordelen over de vraag ofhet 
gooien van twee granaten door twee jonge Palestijnen in de lokalen van El AI 
Israel Airlines Ltd. te Brussel onder het begrip oorlogsrisico viel. Volgens de 
eerste rechter (Arbrb. Brussel, 17 januari 1975, J.T., 1975, 265) dient aan dit 
begrip een restrictieve interpretatie gegeven te worden en doelt het enkel op , ,des 
operations de guerre, la lutte entre armees belligerantes et les evenements qui s'y 
rattachent etroitement, ce qui implique un etat de guerre comportant une per
manence et une generalite des operations militaires ainsi que des risques de guerre 
nombreux ruinant 1' equilibre financier des assurances''. De geisoleerde daad van 
agressie begaan op het grondgebied van een Staat die noch rechtstreeks noch 
indirect in het Israelo-Arabisch conflict betrokken is, was derhalve volgens de 
eerste rechter niet als oorlogsrisico te beschouwen. Volgens het arbeidshof komt 
aan de. begrippen armees belligerantes en operations militaires een ruimere 
betekenis toe dan deze die er door de eerste rechter gegeven werd en dienden 
onder oorlogvoerende Zegers ook georganiseerde guerilla groepen en onder 
militaire operaties ook aile bijkomende operaties van voorbereiding, medewer
king en uitvoering begrepen te worden. Niettemin maakt, volgens het arbeidshof, 
niet elk risico dat verb and houdt met militaire opera ties een oorlogsrisico uit. Het 
oorlogsrisico van artikel 19 van de verzekeringswet veronderstelt een toestand 
die de normale risicocalculus van de verzekeraar onderste boven haalt. Zulks is 
niet het geval wanneer een feit dat verband houdt met een ververwijderde oorlog 
zich toevallig in een ander land voordoet en derhalve deel uitrnaakt van de 
toevallige omstandigheden waarmee de verzekeraar rekening houdt. Om deze en 
andere redenen (waaronder het feit dat op dat ogenblik de Israelo-arabische 
oorlog door een staakt-het-vuren onderbroken was en het feit dat, in elk geval, er 
op dat ogenblik geen militaire operaties gaande waren en het feit dat het gooien 
van granaten niet als oorlogsfeit maar wei als propagandaactie was bedoeld) komt 
het arbeidshof tot het besluit dat de kwestieuze feiten in casu niet onder het begrip 
oorlogsrisico vielen. 
Tenslotte stond de interpretatie van het begrip burgerlijke onlusten aan de orde in 
de uitspraak van het hof van beroep te Brussel (Brussel, 22 september 1976, 
R.G.A.R., 1977, 9805, met noot Bonheure-Fagnart). 

V olgens dit arrest maakt een alleenstaande agressie gepleegd door een met 
ordehandhaving belast militair, die zich aan drankmisbruik schuldig had ge-
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maakt, geen ongeval uit veroorzaakt door oorlogsdaden of tijdens burgerlijke 
onlusten, staking en of opstanden. Niet aile ongevallen die het gevolg zijn van 
agressies of aanslagen gepleegd tijdens een periode van burgerlijke onlusten, 
maar aileen feiten die er nauw mee verband houden, vallen volgens dit arrest 
onder het toepassingsgebied van de genoemde clausule. 
Een interpretatie van de begrippenoproer en oorlogsrisico in de Engelse tekst van 
de Lloyds Policy vindt men in een arbitraie uitspraak van 15 december 1970 
(R.H. Antw., 1970, 471). 

§ 3. Rechten van de verzekeraar 

44. - WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING VAN ARTIKEL 22 - Overeenkomstig 
artikel 22 van de verzekeringswet treedt de verzekeraar die de schade heeft 
betaald, in al de rechten van de verzekerde tegenover derden ter zake van die 
schade. 
Algemeen wordt aangenomen dat de regel van artikel 22 aileen toepasselijk is op 
die verzekeringen die een indemnitair karakter vertonen, dus op de zakenverze
kering en desgevallend ook op de aansprakelijkheidsverzekering (zie voor wat dit 
laatste betreft: Cass., 22 november 1965, Pas., 1966, I, 334 besproken in het 
vorig overzichtsub nr. 36, T.P.R., 1969, 278). In de personen- of sommenver
zekering, die geen indemnitair karakter vertonen is er in principe geen sprake van 
subrogatie, hetgeen tot gevolg heeft dat de verzekerde aldaar de door de verzeke
raar uitbetaaide sommen zai mogen cumuleren met de hem door een derde-aan
sprakelijke verschuldigde schadeloosstelling (zie vorig overzicht, nr. 1, T.P .R., 
1969, 259; vgl. Schuermans e. a., Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige 
daad. Schade en schadeloosstelling (1969-1976), T.P.R., 1977, 558, nrs. 67 
e.v.). 
Om uit te maken of men met een schadeverzekering of personenverzekering te 
maken heeft, dient men volgens de rechtspraak van het hof van cassatie de 
verbintenissen na te gaan die daadwerkelijk door partijen werden aangegaan (zie 
Cass., 9 november 1959, en Cass., 31 oktober 1966, besproken in het vorig 
overzicht, sub nr. 1). Men zal derhaive moeten onderzoeken of de door de 
verzekeraar beloofde prestaties volgens de bedoeling van partijen ai dan niet een 
indemnitair karakter vertonen. Zo gebeurt het nogal vaak dat een collectieve 
verzekering tegen ongevailen het karakter aanneemt van een schadeverzekering, 
al is het zo dat een dergelijke collectieve verzekering slechts een groepering is van 
een aantal individuele verzekeringen tegen ongevallen en deze laatste in principe 
een personenverzekering is (zie vorig overzicht, T.P.R ., 1969, 316, nr. 107, ). 
Het is daarbij overigens niet uitgesloten dat in eenzelfde polis tegelijk vergoedende 
en forfaitaire schikkingen voorkomen (Cass. , 22 november 1944, Pas . , 1944, I, 67 
o.m. besproken door Schuermans e.a., o.c., T.P.R., 1977, 558, nr. 68). De 
kwalificatie van het verzekeringscontract ais personen- (of sommen-)verzekering 
heeft voor gevolg dat artikel 22 van de verzekeringswet geen toepassing zal 
vinden. 
Het is voorts niet uitgesloten dat zelfs in een verzekering waarin de uitbetaling 
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door de verzekeraar van forfaitaire bedragen wordt voorzien, toch een ,subro
gratie" van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde tegen de aansprake
lijke derden wordt voorzien. In een dergelijk geval rijst de vraag over wat soort 
subro gatie het hier gaat. Vermits het per hypothese niet gaat om een verzekering 
met indemnitair karakter, vindt de regel van de wettelijke subrogatie geen 
toepassing. Evenmin vindt de figuur van de conventionele subrogatie (ar
tikel1250, 1° B.W.) toepassing vermits de verzekeraar enkel zijn eigen schuld 
betaaide en niet die van de derde aansprakelijke en de verzeketde uit de handen 
van de verzekeraar de door deze verschuldigde betalingen ontvangt en niet de 
door de derde-aansprakelijke verschuldigde schadevergoeding. Blijft dan de 
constructie van een overdracht van (toekomstige, zelfs eventuele) rechten, waar
van niet de geldigheid (zie Vandeputte, Inleiding, 118) doch wei de tegenstel
baarheid (De Page, Traite, III, nr. 528; doch zie Van Gompel, noot onder 
Brussel, 16 februari 1965, Bull. Ass., 1966, 76) wei eens in twijfel werd getrok
ken wegens niet-naieving van de regel van artikel 1690 B.W. 

In het ook om andere reden (zie verder onder dit randnummer) belangwekkend 
cassatiearrest van 20 december 1971 (Arr. Cass., 1972, 382 ;Pas., 1972, I, 382; 
J.T., 1972, 300) was de interpretatie van een subrogatieclausule in een col
lectieve ongevailenverzekering aan de orde. Luidens het in het arrest weergege
ven eetste cassatiemiddel bevatten de algemene bedingen van dit contract een 
clausule volgens dewelke , ,de begunstigde zich in ieder geval het recht ontzegt de 
vergoedingen die door een derde verschuldigd zijn, te cumuleren en zich daaren
boven verbindt tot beloop van de door de maatschappij X. betaaide sommen, aan 
deze laatste zijn rechten tegen deze derde over te dragen", en luidens dewelke 
,de bepalingen van artikel1251 B.W. en van artikel 22 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen toepasselijk zijn, dienvolgens de maatschappij gesub
rogeerd is in aile rechten en vorderingen die aan de ondertekenaar, verzekerden of 
begunstigden behoren tegenover de derden ( ... ) en in ieder gevai de onderteke
naar, verzekerden of begunstigden zich verbinden ten belope van de door de 
maatschappij betaalde of verschuldigde sommen, aan deze laatste hun rechten 
tegen deze derden over te dragen". Volgens eiseres in cassatie bleek uit deze 
clausule niet dater overdracht van schuldvordering was geweest, maar enkel dat 
de begunstigde zich ertoe verbonden had haar rechten aan de verzekeraar over te 
dragen. Op nogal summiere wijze en zonder zich expliciet over het al dan niet 
indemnitair karakter van het kwestieuze contract uit te spreken, beslist het hof van 
cassatie dat, aangezien artikel 22 van de verzekeringswet door de contractpolis 
toepasselijk wordt verklaard op de betrekkingen tussen de begunstigde en de 
verzekeraar, de schuldvordering van de verzekerde zelf in het vermogen van de 
verzekeraar is overgegaan. Men kan zich afvragen of uit deze beslissing kan 
afgeleid worden dat door de opname van verwijzing naar artikel 22 in de polis 
deze laatste moet geacht worden een indemnitair karakter te vertonen, dan wei of, 
onafgezien van het al dan niet indemnitair karakter van het verzekeringscontract 
in kwestie, een uitdrukkelijke contractuele verwijzing naar artikel 22 volstaat om 
de subrogatie met aile aan de wettelijke subrogatie verbonden gevolgen tot stand 
te brengen. 
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De wettelijke subrogatie van artikel 22 heeft ten gevolge dat de schuldvordering 
zelf van de verzekerde tegen de voor bet ongeval aansprakelijke derde ten belope 
van de door de verzekeraar uitbetaalde vergoeding overgedragen wordt van bet 
vermogen van de verzekerde naar dat van de verzekeraar. Het hof van cas sa tie had 
de gelegenheid deze regel nogmaals te bevestigen in een arrest van 17 april1972 
(Arr. Cass ., 1972, 768 ;Pas., 1972, I, 754). Nude feitenrechterhad vastgesteld 
dat de verzekerde, in casu de gemeente Feluy, door haar personeelslid in geval 
van arbeidsongeschiktheid te bezoldigen, slechts haar eigen verplichtingen heeft 
vervuld die voortvloeien uit bet statuut van bet gemeentepersoneel, dat dit statuut 
niet bepaalt dat de gemeente in de rechten treedt van haar personeel, en dat de 
gemeente derhalve tegen de dader van bet ongeval geen schuldvordering had, had 
de feitenrechter, aldus bet hof van cassatie, terecht beslist dat de verzekeraar van 
de gemeente tegenover de aansprakelijke derde over niet meer rechten beschikte 
dan de gemeente zelf. 
De wettelijke subrogatie plaatst evenwel de verzekeraar in aile rechten van de 
verzekerde jegens derden, onafgezien of deze nu ex delictu dan wel ex contractu 
zijn ontstaan (Fontaine, Precis, nr. 33, blz. 136). Hetis niet vereist dat de derde 
voor de schade aansprakelijk zou zijn; bet volstaat dat ·de verzekerde naar 
aanleiding van bet schadegeval aanspraken op de derde kan Iaten gelden. Dit 
principe werd bevestigd door een arrest van bet hof van beroep te Brussel 
(Brussel, 9 mei 1977, R.G.A.R., 1978, 9923, met goedkeurende noot Fagnart, 
J.L. ;R.H. Antw., 1978, 23). In deze zaak had de glasbraak-verzekeraar van de 
huurder aan deze laatste de herstelkosten van een door een inbraak gebroken ruit 
uitbetaald. Het hof van beroep verklaart de subrogatievordering van de verzeke
raar tegen de eigenaar die, ofschoon hij zelf niet de schade veroorzaakt had, toch 
op grond van artikel 1720, lid 2 B. W. tot hers telling gehouden is, gegrond. Deze 
oplossing, hoe onbillijk ook, lijkt goed te keuren omdat de polis geen afstand van 
verhaal inhield tegen de eigenaar, en deze niet de hoedanigheid had van verze
kerde b.v. krachtens een contract gesloten voor wie het aangaat. In dit verband 
weze opgemerkt dat de Franse wet enkel de subrogatie van de verzekeraar 
voorziet tegen de derden die de schade hebben veroorzaakt (,,contre les tiers qui, 
par leur fait, ont cause le dommage": artikel 36, Wet van 13 juli 1930; ar
tikel 121-12, Code des assurances; zie aangehaalde noot Fagnart). 

W at gebeurt er wanneer de verzekerde niet een recht op betaling van een geldsom 
heeft maar wel een revindicatierecht heeft op een goed, zoals bij voorbeeld in 
geval van diefstal of verlies ? 
Beweerd wordt dat in een dergelijk geval de subrogatie niet speelt (Van Ryn en 
Heenen, Principes de droit commercial, IV, 2481 ; zie evenwel Monette, De 
Ville & Andre, Traite des assurances terrestres, I, 85, voetnoot 1), op grond van 
de overweging dat bet revindicatierecht van de eigenaar-verzekerde niet een recht 
zou zijn dat in hoofde van deze laatste ontstaat door oorzaak van bet schadegeval. 

Door een arrest van het hofvan beroep te Brussel (Brussel, 17 maart 1971,Pas., 
1971, II, 192) wordt aangenomen dat een (subrogatie) vordering tot schadever
goeding door de verzekeraar tegen de heler van de gestolen goederen ontvankelijk 
is. 
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Er zij in dit verband op gewezen dat in de polissen doorgaans wordt gestipuleerd 
dat de verzekerde aan wie de schadevergoeding werd uitbetaald afstand mag doen 
van de teruggevonden goederen aan de maatschappij en bij gebreke daarvan de 
uitbetaalde schadevergoeding aan de verzekeraar moet terugbetalen. 

Over de vraag in welke mate elke toegelaten bestuurder als verzekerde kan 
worden beschouwd in een verzekering stoffelijke schade aan het voertuig die aan 
een aansprakelijkheidsverzekering is gehecht, met rus gevolg dat de verzekeraar 
die de schade aan de eigenaar zelf betaalt geen subrogatoire vordering tegen de 
bestuurder kan instellen, wordt hierna verder uitgewijd (zie nr. 79). 

Samenvattend kunnen uit de zoeven besproken arresten o.m. de volgende vuist
regelen worden afgeleid, die trouwens de algemene principes, toepasselijk op 
aile vormen van subrogatie bevatten (vgl. Fontaine, Precis, nr. 33, blz. 135): de 
verzekeraar is slechts gesubrogeerd nadat hij uitbetaald heeft en ten gevolge van 
die uitbetaling; de door de verzekeraar ingevolge subrogatie uitgeoefende vor
dering is deze van de verzekerde zelf, (en we kunnen hieraan toevoegen: met al 
haar elementen en accessoria, zie vorig overzicht, nr. 36). De aansprakelijke 
derde kan derhalve tegen de rechtsvordering van de in de rechten van het 
slachtoffer getreden verzekeraar aile verweermiddelen en excepties, inzonder
heid de exceptie van het gewijsde, aanvoeren die hij aan de persoonlijke rechts
vordering van het slachtoffer had kunnen tegenwerpen (Cass., 26 april 1974, 
R.W., 1974-1975, 419;Arr. Cass., 1974,926;Pas., 1974, I, 873;R.G.A.R., 
1975, 9426) .. 

Ter vervollediging kunnen ook nog volgende regels in herinnering worden 
gebracht. 
Het behoort aan de verzekeraar die er zich op beroept, te bewijzen dat hij in de 
rechten van de verzekerde is gesubrogeerd (zie hierover Kh. Brussel, 4 februari 
1978, R.H. Antw., 1977-1978, 278). 

Indien de verzekeringswaarborg lager is dan het door de derde verschuldigde 
bedrag behoudt de verzekerde zijn overige rechten en geniet bij de uitoefening 
daarvan de voorkeur boven de verzekeraar. Deze gemeenrechtelijke regel wordt 
door artikel 22, lid 3, onder verwijzing naar artikel 1252 B. W., in herinnering 
gebracht. Voor een toepassing in verband met de subrogatie van de ongeval
lenverzekeraar zie Brussel, 28 november 1968 (Pas., 1969, Il, 36; R.G.A.R., 
1970, 8469). Een toepassing van deze regel op de samenlopende vorderingen van 
de eigenaar en de (gedeeltelijk) in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar, vindt 
men in Gent, 10 februari 1972,Bull. Ass. 1974,419, met noot A.T. (zie ook nr. 
45 en 71). 

De aandacht moet gevestigd worden op het reeds eerder vermelde cassatiearrest 
van 20 december 1971 (zie nr. 43) in de mate dat daarin uitspraak werd gedaan 
over de subrogatie van de verzekeraar in gevallen van verdeling van aansprake
lijkheid tussen de verzekerde zelf en een derde. Het hof besliste dat in een 
dergelijk geval de schuldvordering van de verzekerde tegen de voor de schade 
aansprakelijke derde aan de verzekeraar wordt overgedragen ten belope van de 
betaalde schadevergoeding en niet naargelang van de rechten van de verzekerde 
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tegen de aansprakelijke derde. Het hof steunt daarbij op de overweging dat de 
rechtsoorzaak van de rechten van de ovememende maatschappij verschillend en 
onafhankelijk is van de oorzaak van het recht van de verzekerde ten aanzien van 
de derde die voor de schade aansprakelijk is. 
Men weet dat de vraag naar de subrogatie van de ziekteverzekeraar bij gedeelde 
aansprakelijkheid van de schadeverwekker, in de rechtspraak een heftige twist
vraag heeft ontketend, die ondertussen door een tussenkomst van de wetgever 
werd beslecht. In de zogenaamd Amaury-arresten (Cass., 11 juni 1974, Arr. 
Cass., 1974, 119;R.W., 1974-1975, 1312, metnootLumay;J.T., 1974, 690; 
J.T.T., 1974,231, metnootLumay; Cass., 1 juni 1976,R.W., 1976-1977,528, 
met noot C.) was de stelling aangekleefd geworden dat de verzekeringsinstelling 
gehouden blijft tot de uitbetaling van het gedeelte dat evemedig is met het deel 
van de aansprakelijkheid dat niet op de derde berust (voor een uitvoerige bespre
king en appreciatie van de Amaury-arresten en de lagere rechtspraak, raadplege 
men Schuermans, e.a., o.c., nr. 80 e.v., T.P.R., 1977, 569; Simoens, D., 
,Samenloop van gemeenrechtelijke schadeloosstelling met sociale zekerheids
uitkeringen: problemen van cumulatie en subrogatie' ', in Raakvlakken tussen 
sociale zekerheid en strafrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, aansprakelijkheids
recht, Brussel, 1979, 261 e.v., speciaal288 e.v.). 

Zoals men weet heeft de wetgever zelf de opgeworpen twistvraag beslecht en nog 
wei in een met de cassatierechtspraak strijdige zin. In uitvoering van de , ,anti-cri
siswet" van 5 augustus 1978 werd de tekstvan artikel 70, § 2 van 9 augustus 
1963 gewijzigd door het K.B. m. 19 van 4 december 1978 (Staatsbl., 14 
december 1978). 
Volgens het nieuwe wettelijk systeem geldt de indeplaatsstelling van de verzeke
ringsinstelling tot beloop van bet bedrag van de verleende prestaties voor het 
geheel van de sommen die de schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (zie over de 
wetswijziging: Caeyers-Dhondt, H et subrogatierecht van het ziekfinfonds, R. W., 
1978-1979, 1673). 
Een andere vraag in verband met verdeling van aansprakelijkheid stond aan de 
orde in een vonnis van de vrederechter Brussel dd. 28 januari 1974 (Bull. Ass., 
1977, 805, met noot S). De zaak betrof een verzekering , , eigen schade auto'' met 
een vrijstelling van 3.000 F. De verzekerde ontvangt het bedrag van de herstel
lingen verminderd met de vrijstelling. Wanneer later de verzekeraars het eens 
worden de zaak te regelen op basis van in helften verdeelde aansprakelijkheid 
bekomt de verzekerde nogmaals 1.500 F. van zijn verzekeraar. Ervan uitgaande 
dat de verzekerde die slechts gedeeltelijk werd vergoed, voor de uitoefening van 
zijn overige rechten, voorrang geniet boven de verzekeraar vordert de verzekerde 
de betaling van de resterende 1.500 F. van ... zijn eigen verzekeraar! Terecht 
wordt deze vordering door het besproken vonnis afgewezen. Zoals in de noot 
wordt opgemerkt kan uit de bepaling van artikel22, lid 3 verzekeringswet enkel 
afgeleid worden dat de indeplaattstelling van artikel22 niet nadelig mag zijn voor 
de verzekerde die slechts gedeeltelijk werd vergoed , ,door de aansprakelijke 
derde''. In bet beschouwde geval had de verzekerde van de aansprakelijke derde 
alles bekomen waar hij jegens deze recht op had. Van zijn verzekeraar kon hij niet 
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meer bekomen dan wat hem toekwam op basis van het verzekeringscontract 
(vgl. noot S., Bull. Ass., 1977, 808). 

45. - REELE SUBROGATIE- Ret in vorig randnummer besproken arrest van het 
hofvan beroep teGentvan 10februari 1972 (Bull. Ass., 1974, 419) bevatookeen 
interessante probleemstelling in verband met de reele subrogatie. 
Artikel1 0 van de hypotheekwet voorziet zoals men weet dat door de verzekeraar 
verschuldigde vergoedingen aangewend worden tot betaling van de hypothecaire 
en bevoorrechte schuldeisers. 
Bevoorrechte schuldeisers op roerende goederen zullen bij toepassing van artikel 
7 van de verzekeringswet verzet moeten doen bij de verzekeraar van die goede
ren. In het besproken geval was de verzekeraar van de verhuurder er van 
uitgegaan dat hij als gesubrogeerde in de rechten van zijn verzekerde, bevoor
rechte schuldeiser was op de huisraad die het gesinistreerde goed stoffeerde 
(artikel 20 hypotheekwet). 
Nu de huurrisicoverzekering van de huurder ontoereikend dreigde te zijn om de 
schuldvordering van de verzekeraar van de verhuurder en deze van de verhuurder 
zelf (die wegens onderverzekering niet volledig was vergoed en derhalve zelf het 
niet gedekte gedeelte van de schade van de huurrisicoverzekeraar wilde bekomen) 
te voldoen, wenste de verzekeraar van de verhuurder op de voor de huisraad 
verschuldigde verzekeringsvergoedingen aanspraak te maken. Rij deed dus ver
zet bij de huurrisiCoverzekeraar van de huurdertegen de uitbetaling aan deze 
laatste van de hem voor de inboedel toekomende verzekeringsbedragen. 
Ret arrest van het hof van beroep te Gent van 10 februari 1972 verklaarde dit 
verzet evenwel onwerkzaam. W at de verzekeraar van de verhuurder hier deed 
was volgens het arrest, het uitoefenen van een zijdelingse vordering die wegens 
het niet passief blijven van de debiteur (huurder) niet kon slagen. Voor een 
commentaar bij het arrest, waarin de besproken beslissing ons inziens terecht 
wordt bekritiseerd raadplege men de noot A.T. in Bull. Ass., 1974, 432. 

46. - SUBROGATIE. vARIA- De verzekeraar die, op grond van een clausule van 
bijzondere tegenverzekering, aan zijn client de sommen voorschiet die aan deze 
toekomen wegens materiele schade aan zijn voertuig, stelt een handeling die het 
kader van het verzekeringscontract te buiten gaat en geniet terzake niet van de 
wettelijke subrogatie, noch van conventionele subrogatie bij gebrek aan het 
akkoord van de verzekerde (Kh. Verviers, 9 januari 1969, J. Liege, 1968-1969, 
206). 
Over de op de wettelijke indeplaatsstelling toepasselijke wet, raadplege men, 
Schuermans, L. en Van Eupen, P., Onrechtmatige daad en schadeloosstelling, 
T.P.R., 1974, 667; Cass., 23 oktober 1969,R.W., 1969-1970, 1083;R.C.J.B., 
1971, 345, met noot Rigaux; en de commentaren bij dit arrest: Vander Elst, R., 
Regles generales des conflits de lois dans les differentes matieres de droit prive, 
Rep. Not., T. XV, Livre XIV, nr. 25; Schuermans, Verzekering en internatio
naal privaatrecht, R.W., 1979-1980, 2209, speciaa12216-2217. 
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47. - PROCEDUREMOEILIJKHEDEN- Betwistingen nopens de vraag of er al dan 
niet subrogatie is betreffen, volgens een vonnis van de rechtbank te Brussel (Rb. 
Brussel, lOmei 1972,R.G.A.R., 1975, 9422)dehoedanigheid waarvansprakein 
artik:el17 Ger. W. en dus de ontvankelijkheid van de eis. Het hof van beroep te 
Brussel oordeelde in dezelfde zaak evenwel dat dit soort betwistingen de ge
grondheid en niet de ontvankelijkheid van de vordering betreffen (Brussel, 29 
maart 1974, R.G.A.R., 1975, 9423). 

48. - RECHTSTREEKSE DAGING VOOR DE STRAFRECHTSMACHT- Op de vraag of 
de wettelijk gesubrogeerde verzekeraar tot rechtstreekse daging van de dader voor 
de correctionele rechtbank kan overgaan werd door het hof van beroep te Brussel 
positief geantwoord (Brussel, 4 oktober 1968, Pas., 1968, II, 296). Hetzelfde hof 
bevestigde dat ook de conventioneel gesubrogeerde verzekeraar gebruik kan 
maken van de rechtstreekse daging (Brussel, 21 april1967, R.G.A.R., 19699, 
8312, met noot Rosin, R.). Deze rechtspraak moet worden goedgekeurd (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1977, 278, nr. 38). 

49.- HET VOORRECHT VAN DE VERZEKERAAR- Voor de toepassing van het 
voorrecht dat aan de verzekeraar van zaken ten be lope van twee jaarpremies wordt 
toegekend door artikel 23 van de verzekeringswet heeft het licharnelijk of onli
chamelijk karakter van de zaak geen belang. Ret volstaat dat de verzekerde zaak, 
zij weze licharnelijk of onlichamelijk, bestaa,t en bepaald is. 

Derhalve is de schuldvordering van de kredietverzekeraar op de gefailleerde 
verzekeringnemer ten belope van twee niet betaalde jaarpremies bevoorrecht op 
de schuldvorderingen waarvan hij de betaling verzekert (Kh. Gent, 27 februari 
1973,B.R.H., 1973, 233 ;Bull. Ass., 1974, 307, met noot R.V.G.). Dit vonnis 
bevestigt terecht dat in de kredietverzekering het verzekerd risico de insolvabili
teit van de debiteur van de verzekerde is; de schuldvordering van deze laatste is de 
verzekerde zaak (zie ook verder, nr. 78). 

Afl>ELING 5 

EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT 
DE BEVRIJDENDE VERJARING VAN ARTIKEL 32 

SO. - TOEPASSINGSGEBIED- Artikel 32, lid 1, van de verzekeringswet bepaalt 
dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis verjaart door 
verloop vandrie jaren te rekenen van de gebeurtenis waarop zij is gegrond. Deze 
bepaling bleef in de besproken periode tot heel wat betwistingen aanleiding 
geven. 

Een eerste twistpunt betrof uiteraard de preciese interpretatie die aan het begrip 
,voortvloeien uit het verzekeringscontract" moet toekomen. 
W anneer een verzekeringspolis de betaling voorziet, bij wijze van voorschot, van 
een gedeelte van de jaarlijkse prernie en een afrekening op het einde van elk jaar, 
is de vordering van de verzekerde tot het terugbekomen van het te veel gestorte 
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een vordering die haar juridische grondslag vindt in de verzekeringsovereen
komst (Cass., 14 maart 1968, Pas.; I, 877). 
Een vonnis vim de handelsrechtbank te Brussel besliste evenwel dat de vordering 
tot terugbetaling van een wegens berekeningsfout te hoog gestelde premie niet uit 
het verzekeringscontract voortvloeit doch gesteund is op artikel 1376 B.W. 
betreffende de niet verschuldigde betaling en zodoende niet onderworpen is aan 
de driejarige verjaringstermijn van artikel 32 (Kh. Brussel, 22 februari 1969, 
Pas., 1969, ill, 84;R.G.A.R., 1969,8316 metnoot;B.R.H., 1969, 1; vgl. vorig 
overzicht, T.P.R., 1969, 280, nr. 40). 
De op grond van artikel38 van de verzekeringswet door de eigenaar van een door 
brand gesinistreerd gebouw of door de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar 
ingestelde (rechtstreekse) vordering tegen de verzekeraar van de huurder, die zijn 
huurrisico ·liet · verzekeren, is geen vordering die uit deze verzekeringspolis 
voortvloeit, en is derhalve niet onderworpen aan de aldaar voorziene driejarige 
verjaringstermijn (Cass., 14 september 1972, R.C.J.B., 1975, 40, met noot 
Vemimmen-Van Tiggelen, G.; J.T., 1973, 24; Pas., 1973, I, 54, met noot; 
R.G.A.R., 1973, 9240;R.W., 1972-1973, 15197, met noot Seghers, H. ;Bull. 
Ass., 1973,215, met noot A.T. ;Arr. Cass., 1973, 59; ook besproken ondernr. 
74). 

Het cassatiearrest, dat op dit punt het arrest a quo van het hof van beroep te 
Brussel bevestigt (Brussel, 1 april1971, Pas., 1971, II, 211 ;Bull. Ass., 1973, 
215; R.G.A.R., 1972, 8165 en 8783) maakt aldus een einde aan een voorheen 
betwiste aangelegenheid. De Belgische rechtsleer bleek over het algemeen de 
mening toegedaan te zijn dat de rechtstreekse vordering van de eigenaar wel 
degelijk voortvloeit uit het verzekeringscontract (zie de noot: Pas., 1973, I, 53 
waarin eveneens verwezen wordt naar de Franse rechtsleer die op haar beurt de 
andere, thans door het Belgische hof van cassatie aangehangen opvatting verde
digt). Het besproken cassatiearrest steunt zijn mening op de overweging dat de 
directe vordering die door artikel 38 aan de eigenaar van een onroerend goed en 
aan de in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar tegen de verzekeraar van de 
huurder wordt toegekend, niet het produkt is van de wil van partijen, maar een 
schepping is van de wet, zodat niet kan gezegd worden dat zij uit een verzeke
ringspolis voortvloeit .. 

Dit arrest heeft een belangrijke principiele betekenis. Wegens identiteit van 
redenering zou hieruit kunnen afgeleid worden dat onderworpen is aan de dertig
jarige verjaring deeis van een gebuur tegen de verzekeraar van het risico van het 
verhaal der buren (artikel 38, 2e lid van de wet van 1874). 

Zo deze oplossing door hetarrest aangenomende lege lata vaststaat, kan men zich 
afvragen of de wetgever niet zou moeten tussenkomen om de eisen, die voort
spruiten uit een eigen recht van de benadeelde persoon tegen de verzekeraar, aan 
de dertigjarige verjaring te doen ontsnappen. 

Wanneer de feitenrechter oordeelt dat de in een expertise proces-verbaal vervatte 
raming van de schade niet een eenvoudige tegensprekelijke schatting van de 
schade uitrnaakt maar een tussen partijen gesloten transactie, kan hij wettelijk 
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besluiten dat partijen de wil hadden een nieuwe verbintenis aan te gaan die 
verjaart door verloop van dertig jaar (Cass., 11 maart 1976, R.W., 1976-1977, 
77; ook besproken onder nr. 58 in fine en 71). 
Ook in de lagere rechtspraak hadden een paar uitspraken be trekking op het juiste 
toepassingsgebied van de driejarige verjaringstermijn van artikel 32. 

Traditioneel wordt bevestigd dat artikel 32 niet geldt voor de vordering van de 
tussenpersoon, strekkende tot betaling van zijn provisie (zie o.m. Vandeputte, 
Inleiding, 177). Dit is evenmin het geval voor de vordering van de verzekeraar 
tegen de tussenpersoon tot betaling van de door deze laatste te innen premies (Kh. 
Brussel, 20 maart 1969, J.T., 1969, 497). 
De vordering van de verzekerde tegen een medeverzekeraar tot uitbetaling van 
zijn aandeel in de waarborg is onderworpen aan de driejarige verjaringstermijn, 
het uitgangspunt zijnde het ongeval (Kh. Antwerpen, 26 paril 1973, R .H. Antw., 
1972, 173 , betreffende de toepassing van de Rotterdamse casco-polis). 
Merkwaardig is daarentegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Bergen (Kh. Bergen, 30 oktober 1910,Bull. Ass., 1972,67, metnootV.H.; ook 
besproken doorSchuermans, e. a., o.c., T.P.R., 1977,560, nr. 70). Daarin werd 
beslist dat wanneer de zakenverzekeraar afstand doet van zijn verhaalsrecht 
(abandon de recours) tegenover (o.m.) een onderaannemerbehalve in geval van 
zware fout, deze clausule te beschouwen is als een beding ten behoeve van derde 
en de onderaannemer als een soort verzekerde te beschouwen is, zodat het tegen 
deze onderaannemer ingestelde verhaal te beschouwen is als een bij toepassing 
van artikell6 van de verzekeringswet ingestelde vordering, die aan de driejarige 
verjaringstermijn van deze wet onderworpen is. 

Over de toepasselijke verjaringstermijn op de vordering van de verzekeraar tegen 
zijn vroegere verzekerde die de hem door artikel 34 modelpolis opgelegde 
getrouwheidsplicht heeft miskend, zie Rb. Aarlen, 11 maart 1969, J. Liege, 
1968-1969, 262 (zie ook verder, nr. 134). 

51. - AANV ANG VAN DE TERMIJN - Artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 
bepaalt dat, in algemene regel (d.i. behoudens de uitzondering voorzien door 
artikel 32, lid 2, waarover straks meer), de driejarige verjaringstermijn een 
aanvang neemt vanaf de gebeurtenis waarop de rechtsvordering, die uit een 
verzekeringspolis voortvloeit, is gegrond. 
In een belangrijk arrest van 20 november 1970 (J.T., 1971, 290;Pas., 1971, I, 
241;Arr. Cass., 1971,261 ;R.W., 1970-1971,1239, nootC, 1555, nootW.G.; 
R.G.A.R., 1971, 8695) besliste hethofvan cassatie datde gebeurtenis waarop in 
geval van grove fout van de verzekerde de terugvordering gegrond is van de 
verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen welke hij aan 
het slachtoffer van een ongeval heeft uitgekeerd en vanaf welke de driejarige 
verjaringstermijn begint te lopen, niethet schadegeval is. Die verjaring kan, aldus 
het arrest, niet lopen voordat de verzekeraar over een vordering beschikt om de 
verzekerde tot terugbetaling te dwingen. Vermits de rechtsvordering tot terug
betaling een voorafgaande betaling veronderstelt, is in de regel de gebeurtenis, 
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welke tot zodanige vordering aanleiding geeft, de betaling welke de verzekeraar 
doet nadat het is komen vast te staan dat hij wettelijk ertoe gehouden is de 
benadeelde derde te vergoeden. Het arrest bevestigt aldus het standpunt van het 
arrest a quo van het hof van beroep te Brussel (Brussel, 19 december 1969, Bull. 
Ass., 1972, 1245, met noot R.V.G.). 
In verscheidene latere arresten heeft het hof van cassatie deze regel bevestigd en 
ietwat ruimer geformuleerd als hebbende betrekking op alle gevallen van vor
deringen tot terugbetaling van de verzekeraar die een in de polis bepaalde reden 
van verval, ook andere dan de grove fout van de verzekerde, tegen zijn verzekerde 
inroept. Zie: Cass., 9 november l972,Arr. Cass., 1973, 240;Pas., 1973, I, 235, 
metnoot;J.T,, 1973, 111 ;R.G.A.R., 1973,9035 (uithetcassatiearrestblijktniet 
overwelkereden van vervalhethier ging); Cass., 9 november 1973,Arr. Cass., 
1974, 289; Pas., 1974, I, 276 (de door de verzekeraar ingeroepen reden van 
verval betrof hier een valse verklaring afgelegd bij het sluiten van de overeen
komst); Cass., 17 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 234; Pas., 1975, I, 215; 
R. W., 197 4-197 5, 1579, impliciter (de door de verzekeraar ingeroepen reden van 
verval betrof hier het feit dat de verzekerde op het ogenblik van het ongeval niet in 
het bezit was van een dekkingskaart waaruit moest blijken dat het beperkt aantal 
verzekerde voertuigen niet gelijktijdig in omloop was). 
De door het cassatiearrest van 20 november 1970 onderschreven regel vond reeds 
bevestiging in de lagere rechtspraak (Brussel, 19 december 1969, R. W., 1969-
1910, 1193 ~R.(J~A~-8., 1970, 8479)_en_werdna<:liellooknagevolgci(QeQt,27 juni 
1972,J.T., 1973, 166;Luik, 10oktober1972,Bull.Ass., 1972, 1267;J.Liege, 
1972-1973, 74 (het arrest wordt onnauwkeurig samengevat in het caput); Brus
sel, 24 december 1974, Pas., 1975, II, 93). 

Een enigszins andere opvatting, volgens dewelke de verjaringstermijn begint te 
lopen vanaf de definitief geworden penale veroordeling van de verzekerde, zijnde 
de dag waarop de verzekeraar moest weten dat hij minstens in een te bepalen mate 
de burgerlijke aansprakelijkheid van zijn verzekerde tegenover de derden zou 
dienen te dragen, werd in de aan het cassatiearrest van 20 november 1970 
voorafgaande rechtspraak verdedigd (zie o.m. Luik, 3 april 1968, R.G.A.R., 
1969,8139, metnoot; Luik, 21 oktober 1969,R.G.A.R., 1970,8543 ;Bull. Ass., 
1970, 100; Brussel, 5 november 1970,R.G.A.R., 1971, 8590) en bleefooknahet 
cassatiearrest van 1970 in sommige lagere rechtspraak navolging vinden (zie Rb. 
Dinant, 6 januari 1971, J. Liege, 1970-1971, 268, vernietigd door Luik, 10 
oktober 1972, gecit.; Brussel, 15 juni 1972, R.G.A.R., 1973, 8962, met noot; 
J.T., 1972, 729; Rb. Dinant, 4 oktober 1973, J. Liege, 1973-1974, 93). 
Luidens een vonnis van de rechtbank van Antwerpen, neemt de verjaringstermijn 
van een regresvordering van de B.A. motorrijtigenverzekeraar die gesteund is op 
een verzwijging of valse verklaring van de verzekerde een aanvang op het 
ogenblik dat hij kennis had van de verzwijging, basis van de regresvordering (Rb. 
Antwerpen, 18januari 1973,Bull. Ass., 1973,857, metnootR.V.G.; vgl. Vred. 
Ronse, 25 februari 1969, T. Vred., 1972, 107 waarin gesteld wordt dat het 
uitgangspunt te situeren is op het ogenblik van de verzwijging). In zijn algemeen
heid geformuleerd is deze stelling achterhaald door het cassastiearrest van 9 
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november 1973 (gecit.) waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat in geval van 
regresvordering wegens valse verklaring bij het afsluiten van de overeenkomst, 
de gebeurtenis waarop die vordering is gegrond, noch die valse verklaring is, 
noch de kennisneming ervan door de verzekeraar. De feitensituatie die aan het 
vonnis van de rechtbank van Antwerpen ten grondslag lag kenmerkte zich 
evenwel hierdoor dat de uitbetalingen aan de derde geschied waren v66rdat de 
verzekeraar kennis had gekregen van de verzwijging of valse verklaringen. In een 
dergelijk geval, aldus de rechtbank te Antwerpen, neemt de verjaring pas een 
aanvang van de kennisname door de verzekeraar, ook al is de uitbetaling reeds 
eerder geschied. 
Deze rechispraak is goed te keuren: de verjaring kan geen aanvang nemen zolang 
de verzekeraar, door onwetendheid, in de feitelijke onmogelijkheid is te han
delen. 
Volgens een arbitrale uitspraak van 8 december 1970 is het uitgangspunt van de 
verjaring van de vordering van de verzekerde wegens blijvende arbeidsonge
schiktheid tegen de ongevallenverzekeraar noch het ongeval, noch de weigering 
van de verzekeraar tot uitbetalen maar wel de consolidatie van de toestand van de 
verzekerde (Scheidsr. besliss., 8 december 2970, R.G.A.R., 1971, 8666). De
zelfde beslissing bevestigt dat, voor wat betreft de vordering tot terugbetaling der 
geneeskundige kosten, de verjaring een aanvang neemt vanaf de betaling ervan 
door de verzekerde. 
Over het uitgangspunt van de rechtstreekse vordering van de eigenaar tegen de 
huurrisicoverzekeraar van de huurder, zie Brussel, 1 april1971, gecit. sub. nr. 
50. 
Over de verjaring van de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar motorrijtuigen wordt hieronder teruggekomen in 
het hoofdstuk over de motorrijtuigenverzekering (zie nr. 113). 

52. - AANV ANG VAN DE TERMIJN. VERVOLG- Artikel32, lid 2 van de verzeke
ringswet, zoals gewijzigd door de wet van 30 mei 1961, voorziet dat in geval van 
regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar, de verjaringstermijn 
(van drie jaar) eerst loopt vanaf de gerechtelijke eis van het slachtoffer, onver
schillig of het gaat om een oorspronkelijke eis tot schadeloosstelling dan wel om 
een latere eis als gevolg van verergering van de schade ofhet optreden van nieuwe 
schade. 
Vol gens een cassatiearrest van 22 juni 1972 (Pas., I, 985, met noot; Arr. Cass., 
1972, 1005) was dit, ook reeds v66r de inwerkingtreding van artikel2 van de wet 
van 30 mei 1961, de interpretatie die aan het begrip ,gebeurtenis" in het 
toenmalig artikel 32 moest toekomen. 
De regel van artikel 32, lid 2 vindt toepassing op het geval waarin een eis tot 
gedeeltelijke terugbetaling tegen de verzekerde wordt ingesteld door de verzeke
raar van een derde die met de verzekerde in solidum aansprakelijk is verklaard na 
uitbetaling door deze verzekeraar van de volledige schadevergoeding aan de 
getroffenen. In een dergelijk geval loopt de termijn van verjaring van de re-
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gresvordering van de verzekerde tegen zijn verzekeraar slechts vanaf.de door de 
verzekeraar van de derde ingestelde gerechtelijke eis (Cass. , 3 oktober 197 5, Arr. 
Cass., 1976, 150;Pas., 1976,I,141;Bull.Ass., 1975,627,metnootS.;R.W., 
1975-1976, 1300; J.T., 1976, 226). 

53. - VERJARING- GRONDSLAG- Onder verwijzing naar het cassatiearrest van 
29 juni 1961 (Pas., I, 1195 ;R.G.A.R., 1962, 6899 ;J.T., 1961, 665 ;Bull. Ass., 
1963, 43, met noot R.V.G.) wordt bevestigd dat de grondslag van de driejarige 
verjaringsterririjn niet te vinden is in een vermoeden van'betaling en derhalve door 
geen enkel bewijsmiddel kan bestreden worden, zelfs niet door de betekenis van 
de debiteur (Vred. Beringen, 26 maart 1971, J. Liege, 1971-1972, 8; Vred. 
Messancy, 21 februari 1973,1. Liege, 1973-1974,8; vgl. Fredericq,Handboek, 
II, nr. 1087). 
De algemene grondslag van de verjaring geldt voor de verzekering: praktische 
beschouwingen en de billijkheid maken het wenselijk dat, na het verstrijken van 
een zekere tijd, de vorderingsmogelijkheid uitgedoofd is ( aldus letterlijk Vande
putte, Inleiding, 176). 
De verjaring van artikel 32 wordt dus niet als een korte verjaringsterririjn in de 
burgerrechtelijke zin van het woord beschouwd, d.i. een verjaringstermijn die 
gesteund is op een vermoeden van betaling ( omtrent het begrip van korte verja
ringsterririjn, zie De Page, Traite, VII, nr. 1343). De algemeeh gemeenrech
telijke regden worden derhalve toepasselijk geacht (zie b.v. Brussel, 24 maart 
1971, R.G.A.R., 1972, 8935 betreffende de toepasselijkheid van artikel2248 
B. W. luidens hetwelk de verjaring gestuit wordt door de erkenning door de 
debiteur gedaan). Men houde evenwel voor ogen dat de op korte verjaringen 
toepasselijke regel van artikel 2278 (de verjaringsterririjn loopt tegen minderjari
genenis nietgeschorst) sederteen cassatiearrestvan21 april1961{Pas., 1961, I, 
896 ;J.T., 1961, 668 ;R.G.A.R., 1968, 7088) ook op de driejarige verjaringster
mijn van artikel 32 wordt toegepast. 
Overeenkomstig de gemeenrechtelijke principes wordt aanvaard dat verzaking 
door de debiteur aan verkregen verjaring geldig is. Zij moet nochtans zeker en 
onbetwistbaar zijn en mag niet worden vermoed (Scheidsr. besliss., 7 juli 1972, 
R.H. Antw., 1972, 254). 

54. - KORTE VERJARINGSTERMIJN - INTERPRET A TIE VAN DE POLISSEN - De 
geoorloofdheid van een conventionele inkorting van de wettelijke verjaringster
mijn wordt thans niet meer betwist (voor bevestiging zie o.m. Cass., 25 januari 
1968, hierna besproken; Rb. Luik, 10 januari 1973,Bull. Ass., 1974, 175, met 
noot A.T.; J. Liege, 1973-1974, 139; Kh. Brussel, 8 oktober 1974, B.R.H., 
1974, 580). 
Toch is, voornamelijk in de lagere rechtspraak, een duidelijke strekking merkbaar 
om de nadelige gevolgen van de korte verjaringsterririjnen voor de verzekerde 
zoveel mogelijk af te zwakken. Talrijk zijn de daartoe door de rechtbank aange
wende mechanismen. 
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Op de vraag of een in algemene termen gestelde clausule die voorziet dat alle 
vorderingen uit een verzekeringspolis verjaren door verloop van een ( conventio
neel) ingekorte termijn tevens betrekking beeft op de vordering van de verzeke
raar tot betaling van de premie werd bevestigd geantwoord (Rb. Tongeren, 6 juni 
1968,Pas., 1969, II, 40, metnoot;R.G.A.R., 1971, 8591), docb bij wijlen ook 
al eens ontkennend (Rb. Gent, 11 juli 1966, R.G.A.R., 1971, 8592). 

Gesteld wordt dat de polisclausules die de driejarige termijn van artikel 32 
verzekeringswet vervangen door een kortere termijn, beperkend moeten gelnter
preteerd worden (zie o.a. Gent, Ver. Kam., 16 oktober 1969, R.G.A.R., 1970, 
8371). 

De restrictieve interpretatie van clausules van verkorting van de verjaringstermijn 
kreeg verder concrete gestalte in een ruime aanvaarding van de stuitings~ en 
scborsingsgronden en in de zgn. constructie van de interversie na stuiting van de 
conventionele verkorte verjaringstermijn in de wettelijke driejarige verjarings
termijn. Een en ander komen bieronder ter sprake. 

55. - STUITING VAN DE VERJARING - Stuiting van de verjaring impliceert dat 
bepaalde gebeurtenissen in de loop van de verjaring bet reeds verkregen gedeelte 
van de verjaring ongedaan maken en een nieuwe verjaringstermijn doen lopen. 
Het burgerlijk wetboek kent drie stuitingsdaden toe aan de scbuldeiser: de 
dagvaarding voor bet gerecbt, bet bevel tot betaling en bet beslag (artikel 2244 
B.W.) (vgl. Brussel, 24 november l961,Pas., 1968, II, 104;R.G.A.R., 1969, 
8270). De scbuldenaar kan de verjaring stuiten door een (zelfs stilzwijgende) 
bekentenis af te leggen nopens bet bestaan van zijn scbuld ( artikel 2248 B. W.). 
Voor een toepassing zie Kh. Antwerpen, 26 apri11973, R .H. Antw., 1972, 173. 

Pogingen werden gedaan in de lagere recbtspraak om stuitende werking toe te 
kennen aan bandelingen die met een dagvaarding kunnen worden gelijkgesteld. 
Zo werd, bij toepassing van de policlausule luidens dewelke , ,elke recbtsvorde
ring tot betaling van de scbadevergoeding verjaart na zes maand, te rekenen met 
ingang van de dag van bet schadegeval of van de laatste gerecbtelijke vervol
ging", de ,minnelijke vordering" met een recbtsvordering gelijkgesteld in een 
arrest van bet bof van beroep te Luik, dd. 17 juni 1970. Het bof van cassatie 
oordeelde evenwel dat een dergelijke assimilatie geen steun vond in de wet en dat 
deze interpretatie van de feitenrechter evenmin verantwoord werd door diens 
overweging dat de bedoelde polisclausule restrictief, en, in geval van twijfel,.in 
bet nadeel van de verzekeraar moest worden uitgelegd (Cass., 9 november 1972, 
Arr. Cass., 1973, 238; Pas., 1973, I, 233). 

Het bof van beroep te Gent oordeelde van zijn kant dat geen stuitende werking 
toekomt aan een dagvaarding in kort geding, wanneer niet tegelijkertijd een eis 
wordt ingesteld tot erkenning van bet recbt dat door verjaring bedreigd wordt. Een 
dagvaarding strekkende tot benoeming van een deskundige die de waarde van de 
gebouwen en bet bedrag van de scbade moet vaststellen beeft derbalve, volgens 
dit arrest geen stuitende werking, ook al zegt bet dispositief van de dagvaarding 
dat , ,de dagvaarding geldt als stuiting tegen de verzekeraar'' (Gent, 29 april 
1968, R.G.A.R., 1970, 8372 Pas., 1968, II, 257; R.G.A.R., 1969, 8271). 

427 

····~_!_ 



Een compromissoire clausule, waarin noch bet voorwerp van de betwisting noch 
de scheidsrechters worden aangeduid, is, bij afwezigheid van een getekende 
dading, niet gelijk te stellen met een dagvaarding in rechte en heeft derhalve op 
zichzelf geen stuitende werking (Scheidsr. besliss., 7 juli 1972, R.H. Antw., 
1972, 254). 

Over bet algemeen wordt aangenomen dat stuitende werking toekomt aan de 
aanduiding van deskundigen belast met bet vaststellen van de schade (zie bijvoor
beeld artikel 15 van de Brandpolis, Algemene voorwaarden 1936, herzien in 
1960); zie o.m. Les Novelles, Droit commercial, V, vol. I, Les assurances 
terrestres, nr. 621; Kluwer's Verzekeringshandboek, Tw. Brandverzekering, 
189 en 191. De vraag is of de aanduiding van experten als een erkenning van 
schuld in de zin van artikel2248 B. W. kan worden beschouwd. Daartoe moet de 
gemeenschappelijke wil van partijen onderzocht worden (vgl. de noot R. V .G., 
Bull. Ass., 1964, 909) hetgeen tot de bevoegdheid van de feitenrechter behoort. 
In de brandverzekering zijn de deskundigen, belast met de schadevaststelling, 
met een quasi-gerechtelijke opdracht gelast: hun rarning is definitief, zodat men 
soms de stelling heeft verdedigd dat zij niet als deskundigen, doch als 
scheidsrechters te beschouwen zijn (over dit probleem zie verder nr. 71). 
De clausule in een individuele verzekering tegen ongevallen luidens dewelke elke 
door de maatschappij niet aanvaarde eis tot uitbetaling verjaart door verloop van 6 
maand vanaf bet ongeval, indien zij niet voor de bevoegde rechtbank werd 
iilgeleid, n:loef restridiergei'nterpreteerd vvorden. Derhalve komt stuiten:de wer= 
king tot aan de mededeling van de maatschappij aan haar verzekerde luidens 
dewelke de verzekerde kan wachten met bet instellen van een gerechtelijke eis, 
zolang de maatschappij niet in bet bezit is van de besluiten van de door haar 
geraadpleegdedeskundige (Gent, Ver. Kam., 16 oktober 1969,R.G.A.R., 1970, 
8371). 
De gedeeltelijke regeling van de schade door de aperiteur met medeweten van de 
medeverzekeraars moet beschouwd worden als een erkenning van schuld en heeft 
derhalve stuitende werking (Kh. Antwerpen, 26 april1973, R.H. Antw., 1972, 
173). Deze beslissing moet goedgekeurd worden, hoewel een aperiteur in prin
cipe niet de bevoegdheid heeft om de medeverzekeraars tot betaling te verbinden. 
Wel wordt hij geacht een mandaat te hebben voor de behandeling van de 
schadegevallen (gestion des sinistres), tot aan de vasts telling van de verzeke
ringsvergoeding, doch een eis tegen de aperiteur kan niet gel den als een procedure 
ingesteld tegen de medeverzekeraars. Terzake is echter in de ogen van de 
rechtbank de omstandigheid, dat de aperiteur met medeweten van de medever
zekeraars had gehandeld, doorslaggevend geweest. 
Een recent arrest van het hof van cassatie van 6 april 1979 (R. W., 1980-1981, 
1484) herinnert er aan dat de aperiteur, behoudens strijdig beding in de polis de 
andere medeverzekeraars niet in rechte vertegenwoordigt, zodat de dagvaarding 
tegen deze laatste niet kan betekend worden op zijn adres. 

56. - STUITING VAN DE VERJARING- VERVOLG- Een cassatiearrest van 22 juni 
1972 (Pas., 1972, I, 985, met noot; Arr. Cass., 1972, 1005) had zich (onder-
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meer) uit te spreken over het principe van de relativiteit van de stuiting in de 
volgende omstandigheden. Een verzekeraar A wordt gedaagd door de auteur van 
een schadeverwekkende handeling tot dekking van de sommen waartoe hij 
aansprakelijk was verklaard. Verzekeraar A daagt op zijn beurt verzekeraar B die 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de auteur van het schadegeval verzekert, ten
einde hem tot terugbetaling van de door de auteur uitbetaalde sommen te doen 
veroordelen en teneinde zelf buiten de zaak gesteld te worden. Zonder het 
principe van de relativiteit van het stuitend karakter van een vordering in rechte te 
miskennen, kon de feitenrechter wettelijk beslissen dat de door verzekeraar A 
ingestelde vordering in tussenkomst de verjaring heeft gestuit van de vordering 
waarop auteur van de schade zich later tegen verzekeraar B beroept, vermits deze 
twee vorderingen op hetzelfde recht gesteund zijn en hetzelfde voorwerp hebben. 
In de noot bij het arrest in de Pasicrisie wordt er terecht op gewezen dat de 
uitzondering op het principe van de relativiteit niet mag veralgemeend worden en 
dat derhalve niet in algemene regel kan gesteld worden dat de stuiting van de 
verjaring van de vordering tot vrijwaring ook uitwerking heeft op de rechtstreekse 
vordering die de oorspronkelijke eiser tegen de in vrijwaring opgeroepene zou 
hebben. Normaal immers hebben de oorspronkelijke vordering en de vordering in 
vrijwaring niet dezelfde grondslag en ook niet hetzelfde voorwerp. In het bijzon
der geval waarover het hof van cassatie uitspraak heeft gedaan, was zulks 
uitzonderlijk wei het geval, zodat het hof terecht het principe van de relativiteit 
kon ter zijde stellen. 
In een (reeds hierboven, sub nr. 50 besproken) arrest van het hof van beroep te 
Brussel, wordt nochtans beslist dat de dagvaarding in rechte van de eigenaar (of 
van de in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar) tegen de huurder een 
stuitende werking heeft ten aanzien van de verzekeraar van deze laatste (Brussel, 
1 april 1971, Bull. Ass., 1973, 215; R.G.A.R., 1972, 8765 en 8783). 
Bijzondere regelen gelden voor de stuiting en schorsing van de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar B. A. motorri j tuigen: artikel1 0 
van de wet van 1 juli 1956 voorziet, zoals men weet, dat handelingen die de 
verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekerde stuiten 
dezelfde werking hebben ten aanzien van de verzekerde tegen de verzekeraar en 
vice versa, en dat de verjaring ten opzichte van de verzekeraar worden gestuit 
door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde (voor een 
toepassing zie: Luik, Ver. Kam., 17 oktober 1972,R.G.A.R., 1974, 9232). 

57. - SCHORSING VAN DE VERJARING - Schorsing van de verjaring impliceert 
dat de verjaring gedurende zekere tijd niet loopt. Het reeds verworven deel van de 
verjaring gaat bier evenwel niet verloren. 
Artikel10 van de wet van 1 juli 1956 voorziet evenwel een bijzondere reden van 
schorsing van de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar 
B.A. motorrijtuigen: zij wordt ten opzichte van de verzekeraar geschorst door 
iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde. 
In principe hang en de redenen van schorsing (en stuiting) niet af van de duur van 
de verjaring (Carton de Tournai en Van der Meersch, Precis des Assurances 
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Terresters, I, 1970, nr. 409 en 416; Monette, De Ville & Andre, Traite des 
Assurances Terrestres, IT, nr. 488). Toch blijkt de rechtspraak gemakkelijker 
geneigd redenen van schorsing (en stuiting) te onderkennen in geval van korte 
verjaringstermijn, en vooral in geval van contractueel verkorte verjaringster
mijnen (zie nochtans Kh. Antwerpen, 26 april 1973, R.H. Antw., 1972, 173 
waarin wordt gesteld dat de redenen van schorsing van de verjaring opgesomd in 
de artikelen 2251 tot 2259 B.W. beperkend moeten worden gei:nterpreteerd, ook 
inzake verzekeringen). 

Talrijk zijn de vonnissen en arresten waarin schorsende werking wordt toegekend 
aan de onderhandelingen die tussen verzekeraar en verzekerde plaatsvinden bij de 
regeling van een schadegeval vooral wanneer de houding van de verzekeraar de 
verzekerde ertoe aanzet een gerechtelijke vordering uit te stellen (Carton de 
Tournai en Vander Meersch, o. c., nr. 417). Voor een omstandig overzicht van de 
vroegere rechtspraak, zie de noot A.T. in Bull. Ass., 1974, 182-183. Voor de 
rechtspraakin de besproken periode zie o.m. Scheidsr. besliss., 5 augustus 1968, 
R.W., 1968-1969, 1431; Scheidsr. besliss., 7 juli 1972,R.H. Antw., 1972, 254; 
Rb. Luik, 10 januari 1973, Bull. Ass., 1974, 175, met noot A.T.; Kh. Ant
werpen, 17 februari 1974, E.V.R., 1974, 504; Kh. Brussel, 18 mei 1976, 
R.G.A.R., 1968, 9867; R.H. Antw., 1978, 28. 
Terecht werd opgemerkt dat wel eens ten onrechte van schorsing wordt gesproken 
daar waar het eigenlijk over stuiting gaat: onderhandelingen kunnen inderdaad 
geassimileerd worden met een erkenning van schuld en als zodanig een reden van 
stuiting uitrnaken op grond van artikel2248 B.W. (vgl. R.V.G. noot in Bull. 
Ass., 1964, 909). 
Zoals in het geval van stuiting lijkt het hof van cassatie geneigd te zijn inzake 
schorsing van verjaring een ruime appreciatiebevoegdheid toe te kennen aan de 
feitenrechter en slechts zeer moeilijk een miskenning van de bewijskracht van het 
verzekeringscontract te willen aannemen (zie b.v. Cass., 15 oktober 1971, 
R.G.A.R., 1972, 8889). 

58. - INTERVERSIE VAN DE VERJARINGSTERMIJN NA STUITING- Welke verja
ringstermijn is toepasselijk na stuiting van de oorspronkelijke conventioneel 
verkorte verjaringstermijn: dezelfde conventioneel verkorte verjaringstermijn, 
de driejarige termijn van artikel32 van de verzekeringswet (in die zin Brussel, 24 
maart 1971 ,R.G.A.R., 1972, 8935) of zelfs de gemeenrechtelijke verjaringster
mijn van dertig jaar? Ofschoon daaromtrent onenigheid bestaat in de doctrine 
(vgl. Les Novelles, Droit Commercial, T. V, Vol. I, Les assurances terresters, 
nr. 632; Kluwer' s verzekeringshandboek, 191; Vandeputte, R., Handboek voor 
verzekeringen en verzekeringsrecht, 1967, 128; noot R.H. onder Cass., 25 ja
nuari 1968, Arr. Cass., 1968, 702) schijnt bij recentere auteurs een aarzelende 
voorkeur te gaan naar de wettelijke verjaringstermijn van drie jaar (vgl. Vande
putte,Inleiding, 179; Fontaine, Precis, blz. 112;Rep. P. Dr. B., Tw.Assuran
ces Terrestres, Contrats en general, nr. 389). 

De vraag werd aan bet hof van cassatie voorgelegd. In zijn arrest van 25 januari 
1968 (Arr. Cass., 1968, 702;Pas., 1968, I, 655, met noot R.H. ;R.W., 1967-
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1968, 1493 ;J.T., 1968, 185) overwoog hethof dat ,aangezien partijen hetrecht 
hebben de bij artikel32 van de wet van 11 juni 1874 gestelde verjaringstermijn te 
verkorten, hun hetzelfde recht moet worden toegekend met betrekking tot de 
gevolgen die zij aan de stuiting van de verjaring willen toekennen, en dat bij 
gebrek aan een in uitdrukkelijke bewoordingen uitgedrukte wil dienaangaande, 
de rechter deze dient nate gaan door de overeenkomst uit te leggen''. In het aan 
het hof van cassatie voorgelegde. geval had de feitenrechter zijn interpretatie 
ondermeer gesteund op de overwegingen dat de conventioneel vastgestelde 
verjaringstermijn (in casu van een jaar) afwijkt van het gemeen recht, dat die 
clausule derhalve beperkend moet worden uitgelegd en in geval van twijfel moet 
worden uitgelegd tegen de eisende vennootschap die ze heeft bedongen. Men 
moet vaststellen dat het hof van cassatie zodoende de bal terugkaatst maar de 
feitenrechter, aan wie, mits eerbiediging van de regels van uitlegging van de 
overeenkomst, de vrijheid wordt gelaten. 
Opgemerkt moet worden dat de verjaringstermijn na stuiting eveneens aan eigen 
regels zal onderworpen zijn, wanneer blijkt dat ter gelegenheid van de stuiting 
schuldvernieuwing heeft plaats gegrepen. 
Aldus kan de feitenrechter aan een proces-verbaal van schatting opgemaakt door 
deskundigen van beide partijen, belast met het vaststellen van het bedrag van de 
schade, en gevolgd door partH~le uitbetalingen door de verzekeraar, een schuld
vernieuwend karakter toekennen, zodat de nieuwe daaruit ontstane vordering aan 
haar eigen verjaringstermijn van 30 jaar onderworpen is (Cass., 11 maart 1976, 
R.G.A.R., 1978, 9882; R.H. Antw., 1978, 26 reeds besproken sub nr. 50). 

AFDELING6 

BEVOEGDHEID 

59. - BEVOEGDHEID RATIONE MATERIAE- De algemene regelen inzake be
voegdheid werden in het vorig overzicht beknopt in herinnering gebracht (zie 
vorig overzicht, nr. 46 e.v.; zie ook Fredericq, Handboek, IT, nr. 1016 e.v.). 
In de besproken periode werden enkele uitspraken geveld die betrekking hadden 
op de bevoegdheid van de· rechtbanken ten aanzien van maatschappijen van 
onderlinge verzekeringen. Waar de verzekering tegen vaste premie een daad van 
koophandel uitmaakt (art. 2, lid 6 W. Kh.) is de onderlinge verzekering, in 
beginsel, van burgerlijke aard (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1018). Een vonnis 
van de arrondissementsrechtbank te Bergen bevestigt dat de onderlinge verzeke
ringsvereniging die verzekeringen tegen vaste premie sluit met openbare besturen 
en hun agenten en die luidens haar statuten aan haar verzekerden ristorno's kan 
geven, haar burgerlijk karakter behoudt zodat de rechtbank van eerste aanleg 
bevoegd is (Rb. Bergen, 22 januari 1971, R.G.A.R., 1971, 8646). In hetzelfde 
vonnis wordt overwogen dat de werkelijke toestand bepalend is en niet de 
juridische vorm: een onderlinge verzekeringsvereniging die winst nastreeft door 
bijvoorbeeld vaste premies zonder ristornomogelijkheid te innen, zou haar bur
gerlijke aard verliezen en derhalve voor de rechtbanken van koophandel kunnen 
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worden berecht (vgl. in dezelfde zin Kh. Namen, 26 maart 1970, J. Liege, 
1970-1971, 55). 

Oordelend over dezelfde maatschappij als de arrondissementsrechtbank van 
Bergen oordeelde de arrondissementsrechtbank te Oudenaarde van haar kant (18 
oktober 1972, B .R .H. , 1973, 5) dat een maatschappij van onderlinge verzekerin
gen die statutair naast onderlinge verzekeringen, een onderneming van verzeke
ringen met vaste premien heeft ingericht waarbij zij derden, niet-leden, tegen 
allerlei risico's verzekert, daden van koophandel stelt en dat een dergelijke 
maatschappij onder de bevoegdbeid valt van de rechtbank van koophandel, waar 
zij in gebreke blijft te bewijzen dat bij haar verzekeringen met vaste premie bet 
winstbejag ontbreekt en dat het commercieel doel ondergeschikt is aan haar 
burgerlijk doel (in dezelfde zin: Gent, 6 maart 1972, R.W., 1971-1972, 1548; 
Luik, 4mei 1972,R.G.A.R., 1972, 8904;1. Liege, 1972-1973, 260;J.T., 1972, 
611 ; vgl. Laenens, J., Overzicht van rechtspraak (1970-1978). De bevoegdheid, 
T.P.R., 1979, 310, nr. 123). 

Reeds in het vorig overzicht werd de aandacbt gevestigd op het feit dat artikel12 
van de wet van 27 maart 1891 op de bevoegdheid, datde uitsluitende bevoegdheid 
van de burgerlijke rechtbank voorzag wanneer de eis ertoe strekte schadevergoe
ding te bekomen ten gevolge van dood, kwetsuren of ziekte, door het gerechtelijk 
wetboek niet werd overgenomen (zie vorig overzicht, T.P .R., 1969, 286, nr. 51). 
De bevoegdbeid van de rechtbank van koopbandel wordt dus niet meer uitgeslo
ten- wanneer -de eis- tegen-de verzekeraar strekt-totvergoeding van de- schade 
veroorzaakt door lichamelijke letsels (vgl. Fredericq,Handboek, I, nr. 53 in fine 
en Handboek, IT, nr. 1016). Een vonnis van de arrondissementsrechtbank van 
Brussel (18 oktober 1971, B.R.H., 1972, 15, met conclusie van het openbaar 
ministerie; J.T., 1972, 322) bevestigt deze zienswijze en beslist dat de vordering 
wegens overlijden van een verzekerde, titularis van een bankrekening, tegen de 
ongevallenverzekeraar, bij toepassing van artikel 573 Ger. W., terecht voor de 
rechtbank van koophandel wordt gebracht (In dezelfde zin: Kh. Leuven, 1 
december 1970,B.R.H., 1971, 165; Brussel, 8februari 1972,R.H.Antw., 1972, 
320). Het bof van cassatie heeft de bier besproken regel nopens de bevoegdheid 
van de recbtbank van koophandel bevestigd met betrekking tot een vordering die 
door de benadeelde, of door de in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar 
rechtstreeks wordt ingesteld tegen de verzekeraar van de burgerlijke aansprake
lijkheid inzake motorrijtuigen van de auteur van de schade (Cass., 15 december 
1972,2 arresten,Arr. Cass., 1973, 389;Pas., 1973, I, 374;R.G.A.R., 1973, 
9136;J.T., 1973,330;B.R.H., 1973,509;R.W., 1972-1973, 1328;ziehierom
trent Laenens, J., Overzicht van rechtspraak (1970-1978), De bevoegdheid, 
T.P.R., 1979, 311, nr. 127). 

60.- BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- Voor wat de bevoegdheid ratione loci 
betreft is, zoals bekend, een bijzondere regel neergelegd in artikel628, 10° Ger. 
W., luidens hetwelk inzake geschillen over een verzekeringscontract, ongeacht 
bet voorwerp van het contract doch onverminderd de bepalingen tot regeling van 
de zeeverzekering en die welke betrekking hebben op de scbadevergoeding 

432 



I E~ - -- ------

wegens arbeidsongevallen, aileen de rechter van de woonplaats van de verzeke
ringnemerbevoegd is (voor een toepassing zie: Arrond. Brussel, 15 maart 1971, 
J.T., 1972, 231). De regel van artikel628, 10° Ger. W. is van gebiedende aard, 
en elke daarmee strijdige overeenkomst, gesloten v66r het ontstaan van het 
geschil is, van rechtswege nietig (art. 630 Ger.W.). 
Aanvaard wordt dat door de aldus ingevoerde bepalingen van het gerechtelijk 
wetboek geen afbreuk wordt gedaan aan de bepaling van artikel 7 van de wet van 
I juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1191; vgl. Laenens, o.c., T.P.R., 
1979, 351, nr. 244, ) . Zoals bekend voorziet deze bepaling dat voor de uitvoering 
van deze wet de verzekeraar door de benadeelde in Belgie kan worden gedag
vaard, hetzij voor de rechter van de plaats van het feit, waaruit de schade is 
ontstaan, hetzij voor de rechter van de woonplaats van de benadeelde, hetzij voor 
de rechter van de zetel van de verzekeraar. 
V erder dient de aandacht gevestigd te worden op het in werking treden van het 
verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (goedgekeurd 
bij de wet van 13 januai 1971, Staatsbl., 31 maart 1971). 
Mdeling 3, titel 3 van dit verdrag heeft betrekking op de bevoegdheid bij 
geschillen met intemationaal karakter inzake verzekeringen. Een samenvattend 
overzicht van desbetreffende bepalingen met verdere verwijzingen vindt men bij 
Fredericq,Handboek, IT, nr. 1021; zie ook Claassens, H. ,Hetverzekeringsrecht 
in de Europese Gemeenschappen, Huidige stand van zaken, R.W., 1978-1979, 
1537 e.v., nr. 35. Het verdrag van 8 oktober 1978 tussen de negen lidstaten, 
inzake de toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot het 
verdrag van 27 september 1968, is nog niet in werking getreden. · 
Tevens dient de aandacht gevestigd te worden op artikel19 § 3 van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondemerningen. Deze bepa
ling verklaart alle clausules en overeenkomsten nietig die, met uitsluiting van de 
Belgische rechter, aan de buitenlandse rechtbanken de bevoegdheid toekennen 
om kennis te nemen van alle geschillen die betrekking hebben op de verzeke
ringscontracten die in Belgie gesloten zijn of geacht worden te zijn (Zie hierover 
Claassens, H., De veralgemeende controle op het verzekeringswezen in Belgie, 
Bull. Ass., 1975, 1 e.v., speciaalnr. 142 e.v.). De bedoeling van de bepalingis te 
vermijden dat partijen een buiten1andse rechter bevoegd zouden maken in geval
lenwaarin normaal de Belgische rechter bevoegd zou zijn. Niets belet partijen de 
zaak voor de buitenlandse rechter te brengeri die bevoegd is bij toepassing van de 
gewone bevoegdheidsregelen en van het genoemde verdrag van 27 september 
1968 (vgl. Claassens, o.c., nr. 142, biz. 205). 
Over het begrip verzekeringscontracten die geacht worden in Belgie gesloten te 
zijn, zie Claassens, o.c., nr. 39, 42, 75,78 en 141;Adde: Schuermans, L., 
Verzekering en lnternationaal privaatrecht, R.W., 1979-1980, 2209 e.v .. 

61. - BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSRECHTERS - Volgens artikel 42 van het 
koninklijk besluit van 17 juni 1931 is het opnemen van scheidsrechtelijke clausu-
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les in levensverzekeringscontracten, onderworpen aan de toelating van de con
troleoverheid. Deze bepaling is vooralsnog niet opgeheven (zie artikel25 van het 
koninklijk besluit van 12 maart 1976, genomen in uitvoering van de controlewet 
van 9 juli 1975). Wei bevat artikel19, § 3 in fine van de controlewet een nieuwe 
bepaling luidens dewelke het beroep op een scheidsrechtelijke beslissing kan 
worden verboden bij verordening door de Controledienst voor de Verzekeringen. 

. Totnogtoe werden op dit punt geen verordenende bepalingen uitgevaardigd. 
Buiten de levensverzekering is de arbitrale clausule in verzekeringscontract in 
principe geldig (voor meer bijzonderheden, zie vorig overzicht, T.P.R., 1969, 
295, nr. 43; adde: Scheidsr. besliss., 7 juni 1972, R.H. Antw., 1972, 254). De 
materie wordt thans beheerst door de wet van 14 juli 1972 betreffende de arbitrage 
(artikel 1676-1723 Ger. W.). 

De gewone rechter is niet bevoegd kennis te nemen van een door gedaagde 
verzekerde tegen zijn brandverzekeraar ingestelde vordering wanneer in het 
verzekeringscontract een scheidsrechtelijk beding voorkomt. Het principe blijft 
gelden ook wanneer er samenhang (artikel 30 Ger. W.) is tussen de hoofdvor
dering en de vordering in vrijwaring. Enkel wanneer het geschil onsplitsbaar is, 
kan het scheidsrechtelijk beding geen toepassing vinden en blijft de gewone 
rechtbank bevoegd (Kh. Brussel, 9 augustus 1973, J.T., 1974, 623, met noot 
Marchal). Deze gevestigde regel (men raadplege hieromtrent de lezenswaardige 
noot van Marchal, E. onder het besproken vonnis) werd nogmaals bevestigd door 
Rb. Antwerpen, 30 juni 1972, Bull. Ass., 1973, 845, met noot R.V.G. (vonnis 
dat onder het regime van het gerechtelijk wetboek werd geveld). 

62.- VERV ALLENVERKLARING WEGENS BEROEP OP DERECHTBANK- Sommige 
verzekeringspolissen bevatten een clausule die aan de verzekerde, op straf van 
verval van de waarborg, verbiedt de aansprakelijkheidsverzekeraar in het geding 
te betrekken of hem in vrijwaring op te roepen. Aan de verzekerde is het, volgens 
deze clausule, alleen toegelaten zijn verzekeraar voor de rechter te dagen door 
rniddel van een , ,rechtstreekse en principale vordering'' (par voie d' action 
directe et principale). Zie hierover Malter, De la clause interdisant la mise en 
cause de l' assureur responsabilite dans les proces engages entre l' assureur et la 
victime, R.G.A.R., 1933, 1124. 
Deze clausule is naar verluidt o.m. ingegeven door de vrees van de verzekeraar 
dat de bekendheid van het feit van de verzekering aan rechtbank en wederpartij de 
uitslag van de procedure zou kunnen bei:nvloeden. In een stevig gemotiveerd 
arrest van het hof van beroep te Luik wordt de clausule (in casu in een polis 
aansprakelijkheid prive leven) ongeldig verklaard daar zij de rechten van de 
verdediging schendt, en strijdig is met de openbare orde (Luik, 26 februari 1970, 
Pas., 1970, ll, 118; Bull. Ass., 1970, 846, met noot V.H., alwaar ook het 
vernietigd vonnis a quo van de rechtbank te Nijvel, dd. 27 maart 1968, wordt 
afgedrukt). 
Een vonnis van de rechtbank te Nijvel van 18 december 1973 (R.G.A.R., 1974, 
9315, met noot; vgl. Kh. Brussel, 9 augustus 1973, gecit.) stelt evenwel zonder 
enige motivering dat de clausule die aan de verzekerde verbiedt zijn verzekeraar 
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in het geding te betrekken of hem in vrijwaring op te roepen, niet strijdig is met de 
openbare orde, indien de polis voorziet dat aile geschillen tussen partijen aan een 
scheidsgerecht moeten voorgelegd worden. 

Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik verklaart in nog meer 
algemene termen dat de bedoelde clausule ofschoon kritiseerbaar, niet strijdig is 
met de openbare orde (Kh. Luik, 5 december 1969,Bull. Ass., 1970, 825, met 
noot V.H.). 

HOOFDSTUK II 

DE VERZEKERING VAN ZAKEN 

AFDELING 1 

DE VERGOEDENDE REGEL 

63. - ALGEMEENHEDEN - De algemene beginselen nopens het vergoedend 
karakter van de schadeverzekering werden in het vorig overzicht, T.P.R., 1969, 
288, nr. 52) beknopt in herinnering gebracht (zie hieromtrent ook Fredericq, 
Handboek, IT, nr. 1093; Fontaine, Precis, nr. 9 en 31, blz. 41 e.v.; Vandeputte, 
Inleiding, 104 e.v.). De vergoedende regel (le principe indemnitaire) wil dat het 
schadegeval geen oorzaak van verrijking voor de verzekerde uitmaakt en dat de 
verzekerde dank zij zijn verzekering niet meer vergoeding ontvangt dan de 
werkelijk geleden schade. 
Om in de zakenverzekering toepassing te geven aan deze regel moet de waarde 
van de verzekerde zaak nauwkeurig worden bepaald, vermits het verzekerd 
bedrag in principe met deze waarde moet overeenstemmen. 
Luidens artikel 20 van de verzekeringswet moet rekening gehouden worden met 
de waarde van de zaak op het ogenblik van de ramp. Uiteraard dient deze waarde 
evenwel in eerste instantie geschat te worden bij het sluiten van de overeenkomst. 
W anneer die schatting onjuist gebeurt of wanneer zich een discrepantie voordoet 
tussen de geschatte waarde en de waarde op het ogenblik van de ramp, ontstaan 
problemen van over- en onderverzekering. 
Onderverzekering geeft in de regel aanleiding tot toepassing van de evenredig
heidsregel. Men kent de mechanismen die in de praktijk ontwikkeld werden om 
aan de onprettige gevolgen die onderverzekering voor de verzekerde met zich 
meebrengt tegemoet te komen (verzekering op eerste risico, verzekering van 
aangenomen of getaxeerde waarde, voorzorgskapitaal, indexering van het verze
kerd bedrag en premie). Ofschoon oververzekering niet uitdrukkelijk verboden 
wordt in de verzekeringswet kan uit artikel 20 en uit de gehele economie van de 
verzekeringswet nochtans afgeleid worden dat de uitbetaalde sommen de verze
kerde waarde (ten tijde van het schadegeval) niet mogen overschrijden. In de 
gepubliceerde rechtspraak worden nagenoeg geen toepassingen aangetroffen 
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(overdit alles, zie Fredericq;Handboek, IT, nr. 1092 e.v.; o.m. Fontaine,Precis, 
nr. 31 e.v.; Vandeputte, Inleiding, 104 e.v.). 

64.- WAARDE VAN DE VERZEKERDE ZAAK- Artikel20 van de verzekeringswet 
geeft geen definitie van de , waarde van de verzekerde zaak". De diverse 
bestaande waarderingsmechanismen worden hier slechts kort vermeld (zie Fre
dericq,Handboek, IT, nr. 1092 e.v.; Fontaine, Precis, nr. 32 en 55; Vandeputte, 
I nleiding, 1 05). 
De materie wordt door de polissen geregeld. Zo bijvoorbeeld voorziet artikel15 
van de brandverzekeringspolis (Algemene voorwaarden 1936, herzien in 1960) 
dat bij de vaststelling van de schade de goederen geschat worden volgens hun 
werkelijke waarde, d.i. hun wederopbouw- of wedersamenstellingswaarde na 
aftrek van de waardevermindering wegens vetusteit. Artikel17 van dezelfde polis 
voorziet dat de vergoeding volledig moet aangewend worden tot wederopbouw. 
Gebeurt deze laatste niet, zelfs wegens onmogelijkheid, dan zal de verzekerde 
slechts vergoed worden op basis van de liquidatiewaarde. Een vonnis van de 
rechtbank van Aarlen (Rb. Aarlen, 5 maart 1970, J. Liege, 1970-1971, 258) 
beslist dat deze bepaling ingegeven is door de bekommemis de verrijking van de 
verzekerde te veruiijden en dat zij derhalve geen toepassing kan vinden wanneer 
zij wegens bijzondere omstandigheden (het overlijden van de verzekerde die twee 
rninderjarige kinderen nalaat) tot resultaat zou hebben de verzekerde emstig te 
benadelen. Deze uitspraak is in overeenstemming metoudere rechtspraak luidens 
dewelke artikel 17 van de brandpolis niet tot gevolg mag hebben dat de ver
goeding waarop de verzekerde aanspraak maakt denkbeeldig zou worden (zie de 
noot A.T. bij Luik, 29 oktober 1970, Bull. Ass., 1971, 518, besproken onder 
nr. 74). 
Over de invloed van een devaluatie op het bedrag van de door de verzekeraar uit te 
betalen vergoeding in een diefstalverzekering waarin het verzekerd bedrag in 
dollars was uitgedrukt, raadplege men Brussel, 22 juni 1973, R. W, 1974-1975, 
477: wanneer de verzekeringswaarborg verschuldigd was maar de uitbetaling met 
vertraging geschiedde, draagt luidens dit arrest de verzekeraar het risico van de 
tussengekomen devaluatie. 

65. - PLURALITEIT VAN VERZEKERINGEN- De vergoedende regel in de zaken
verzekering heeft ook tot gevolg dat de verzekerde niet tot oververzekering mag 
komen door het afsluiten van meerdere verzekeringen. De verzekeringswet regelt 
de materie op uitvoerige wijze zonder echter tot duidelijke oplossingen aanleiding 
te geven (art. 12 en 14) (voormeeruitleg, zie o.m. Fredericq,Handboek, IT, nr. 
1105 en 1106; Fontaine,Pnicis, nr. 31, blz. 125 en 126). 
Opdat er werkelijk van pluraliteit of cumulatie van verzekeringen sprake zou zijn 
is vereist dat verschillende verzekeraars eenzelfde verzekerd belang dekken, 
gedurende eenzelfde tijdvak en tegen eenzelfde risico. Het is niet vereist dat de 
verschillende overeenkomsten door een en dezelfde persoon zijn gesloten (Cass., 
25 september 1975,Arr. Cass., 1976, 121;Pas., 1976, 113;R.G.A.R., 1976, 
9669). Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan speelt het systeem van 
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evenredigheid (door art. 13 voorzien voor verzekeringen met gelijke rang), of bet 
ordesysteem (door art. 12 voorzien voor opeenvolgende verzekeringen) (zie 
hierover Fredericq, Handboek, IT, nr. 1106). 
De wettelijke regeling van artikel 12 is naar de letter alleen toepasselijk op 
zakenverzekeringen. Over de toepasselijkheid van deze regeling op aansprake
lijkheidsverzekeringen wordt hiema gehandeld (zie nr. 66). 
Zeker is evenwel dat zij geen toepassing vindt bij een zuivere personenverzeke
ring, aangezien de vergoedende regel daar niet speelt ( zie V andeputte, I nleiding, 
145). Daarom baart bet arrest van bet hof van beroep te Brussel (20 maart 1968, 
Pas., 1968, II, 182) waarin bet ordesysteem wordt toegepast op twee opeen
volgende ongevallenverzekeringen (de eerste genomen door de exploitant van 
een manege voor rekening van de ruiters, de tweede door de ruiter zelf) zonder na 
te gaan of aan deze verzekeringen niet bet karakter van personenverzekering 
toekwam, op zijn minst verwondering. 

66.- PLURALITEITV AN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN- Ret lijdt thans 
geen twijfel meer dat de wettelijke regeling van artikel12 e.v. van de verzeke
ringswet van toepassing is op aansprakelijkheidsverzekering (voor nog een be
vestiging: Cass., 25 september 1975, J.T., 1976, 25; R.G.A.R., 1976, 9669; 
Pas., 1976, 113). 
Ret hof van cassatie bevestigt aldus de regel die reeds in een cassatiearrest van 
18 juni 1953 werd gesteld (Pas., 1953, I, 823, met nootP.M. ;Bull. Ass., 1953, 
570). 
Ret door artikel12 van de verzekeringswet ingestelde ordesysteem itnpliceert dat 
latere verzekeringscontracten slechts geldig zijn ten belope van bet bedrag waar
voor bet risico door eerdere verzekeringscontracten nog niet gedekt was. Toege
past op de aansprakelijkheidsverzekering heeft deze iegel voor gevolg dat wan
neer een eerste contract reeds dekking biedt voor een ongelimiteerd bedrag de 
gehele schade door dit eerste contract moet gedragen worden ook wanneer bet 
tweede contract eveneens onbegrensde dekking biedt (Kh. Gent, 23 december 
1967 ,Bull. Ass., 1969, 55, metnootR.V.G. ;R.G.A.R., 1969,8296, metnoot). 
Bij toepassing van dezelfde regel is verzekering waardoor de aansprakelijkheid 
ten belope van een bepaald bedrag wordt gedekt zonder voorwerp wanneer 
hetzelfde risico reeds eerder door een eerste contract werd gedekt voor eenzelfde 
bedrag. Een toepassing van deze regel treft men aan in een arrest van bet hof van 
beroepteBrussel van 19 december 1968 (R.W., 1968-1969, 1029) .. In de zaakdie 
tot dit arrest aanleiding gaf had de verzekeringsnenier bet eerste verzekerings
contract opgezegd, doch deze opzeg was ongeldig gebleken en er werd trouwens 
achteraf aan verzaakt. 
Voor meer gegevens over de bier behandelde vragen, raadplege men: Lienard, 
R., La double assurance de responsabilite civile et la repartition contributoire de 
la charge entre assureurs, R.C.J.B., 1954, 112-125. 
Onzekerheid blijft bestaan over de vraag welke van twee opeenvolgende aanspra
kelijkheidsverzekeringen als de oudste moet worden beschouwd. 
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Uiteenlopende stellingen worden bier verdedigd. Volgens een eerste stel~ing is de 
datum van de polis doprslaggevend (in die zin Vandeputte, Inleiding, 144; zie 
ook Kh. Gent, 23 december 1967, gecit.). Volgens een andere stelling dient 
rekening gehouden met de datum waarop bet risico begint te lopen (zie hierover 
ook Fredericq, Handboek, II, nr. 1107). 

Een bekend toepassingsgebied van de geschetste problematiek wordt aangetrof
fen in de samenloop van de B.A. motorrijtuigenverzekering van de eigenaar van 
een motorrijtuig met de B.A. exploitatieverzekering aan wie de wagen werd 
toevertrouwd. Op de vraag welke van de twee polissen, de eigenaarspolis of die 
van de garagist de oudste is worden uiteenlopende antwoorden gegeven (voor een 
overzicht van de oudere rechtspraak, zie de noot R.V.G., in Bull. Ass., 1969, 
58). 

De eerste stelling wil dat de datum van de polis doorslaggevend is. Een vonnis van 
de handelsrechtbank te Leuven (Kh. Leuven, 5 maart 1968, B.R.H., 1970, 67) 
bevestigt aileen bet principe doch beslist in casu anders vermits er volgens de 
rechtbank geen sprake was van dubbele dekking. Uit de tweede stelling, volgens 
dewelke rekening dient gehouden met de datum waarop het risico begint te lopen, 
wordt de ene keer afgeleid dat de eigenaarspolis steeds de oudste is daar de polis 
van de garagist slechts uitwerking kan hebben vanaf bet ogenblik waarop de 
wagen hem wordt toevertrouwd (Brussel, 22 mei 1967,R.G.A.R., 1968, 8064) 
__:__ stelsel dat volgens ons de voorkeur verdient (Fredericq, Handboek, II, 
nr. 1107' blz. 408' noot 1) - terwijl volgens een andere keer uit diezelfde regel 
wordt afgeleid dat de garagehouderpolis de oudste is: de eigenaarspolis dekt de 
aansprakelijkheid van de garagist pas van zodra bet voertuig aan hem werd 
toevertrouwd, terwijl de garagehouderpolis reeds voordien uitwerking had (Rb. 
Charleroi, 14 januari 1966,R.G.A.R., 1966,7611 ;Kh. Verviers, 18juni 19674, 
R.G.A.R., 1965,7386; Vred. Brussel, 7 december 1978,Bull. Ass., 1979,443, 
met goedkeurende noot J.R.; Vred. Brussel, 26 oktober 1978,De Verzekerings
wereld, 1980, 91, met noot). 

Laatstgenoemde stelling wordt op grond van een eigen redenering verdedigd door 
Dirix, E., (Pluraliteit van verzekering in de W.A.M., J. Falc., 1978-1979, 
29-34). 

Het zou aanbeveling verdienen, mocht in deze wirwar van opvattingen meer 
zekerheid geschapen worden (over stappen in die richting lees de noot Andrien, 
A.,R.G.A.R., 1975, 9388). 

Opgemerkt moet worden dat bet probleem enkel rijst wanneer er werkelijk sprake 
is van pluraliteit van verzekering. Dit zal bijvoorbeeld niet bet geval zijn wanneer 
de twee ogenschijnlijk concurrerende polissen niet hetzelfde risico dekken. De 
rechter zal bet juiste toepassingsgebied zorgvuldig dienen te bepalen (voorbeeld: 
Luik, 26 februari 1970, Bull. Ass., 1970, 841 over bet onderscheiden toepas
singsgebied van de verzekering B.A. exploitatie en de farniliale aansprakelijk
heidsverzekering). Over de problemen die rijzen bij de preciese afbakening van 
de verzekering B.A. motorrijtuigen en de verzekeing B.A. exploitatie, zie bier
onder sub nr. 99. 
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Evenmin zal er sprake zijn van pluraliteit wanneer een van de twee verzekeringen 
geen uitwerking heeft, bijvoorbeeld wanneer de garagehouderpolis geen dekking 
biedt omdat een clausule van beperkt gebruik werd miskend of de formaliteiten 
vereist voor het in werking treden van de waarborg op een bepaald voertuig (zoals 
de invulling van een eenzelvigheidsboekje) werden verwaarloosd (Kh. Leuven, 
5 maart 1968, B.R.H., 1970, 67). 
Tenslotte zal het probleem van de samenloop van verzekering omzeild worden 
wanneer een der polissen slechts ten suppletieve titel, dit is bij ontstentenis van de 
dekking van het risico door een andere verzekering, dekking biedt. Zulks zal het 
geval zijn wanneer in een der polissen een subsidiariteitsclausule werd opgeno
men. In de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is, overeen
komstig artikel11 van de wet van 1 juli 1956 deze clausule niet tegenstelbaar aan 
derden (Cass., 11 juni 1971, Arr. Cass., 1971, 1017; Pas., 1971, I, 966; 
R.G.A.R., 1974, 9228; zie verder, sub., nr. 112). 
Wat gebeurt er wanneer in de beide concurrerende polissen subsidiariteitsclausu
les voorkomen? Gesteld kan worden dat zij alsdan mekaar a.h. w. neutraliseren 
(Vandeputte,Inleiding, 144; vgl. nootvanFagnart,R.G.A.R., 1973, 9084), of 
dat de preciese draagwijdte van de beide clausules moet onderzocht worden en dat 
de meer absoluut geformuleerde clausule het zal halen op de minder absoluut 
gestelde clausule (in die zin: Brussel, 18 december 1972,R.G.A.R., 1973, 9084, 
met noot Fagnart). 

AFDELING 2 

DE BRANDVERZEKERING 

67.- ALGEMEEN- Zie hierover Fredericq, Handboek, II, nr. 1112; Luik, 
18 mei 1967, R.W., 1968-1969, 747; R.G.A.R., 1969, 8166 en de bespreking 
ervan in het vorig overzicht, T.P.R., 1969, 290, nr. 50. 

68. - VERJARING- Artikel 21 van de Belgische brandverzekeringspolis (Al
gemene voorwaarden 1936, herzien in 1960) voorziet dat elke vordering tot 
betaling van schadevergoeding verjaart na een terrnijn van zes maanden, te 
rekenen met ingang van de dag van het schadegeval of van de laatste gerechtelijke 
vervolging. De problemen waartoe deze ,korte" verjaringstermijn aanleiding 
geeft kwamen reeds ter sprake bij de behandeling van de verjaring in het algemeen 
(zie nr. 54). 

69. -TOT STAND KOMEN VAN HET CONTRACT- Een vonnis van de rechtbank 
van koophandel te Hasselt oordeelde dat wanneer de brandverzekering gesloten 
wordt omdat zulks verplicht wordt gesteld in een financieringscontract, het tot 
stand komen van dit laatste als ,opschortende voorwaarde" voor het tot stand 
komen van de brandverzekeringspolis moet worden beschouwd (Kh. Hasselt, 
4 mei 1972,Bull. Ass., 1973, 1163, metnootA.T.). Menraadplegehieromtrent 
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de beschouwingen die in het vorig overzicht aan soortgelijke uitspraken werden 
gewijd: vorig overzicht, T.P.R., 1969, 290, nr. 58. 

70. - BEWIJSLAST - Het komt aan de verzekerde te bewijzen dat de geleden 
schade onder de waarborg valt van de ingeroepen (brand-)verzekeringspolis. Van 
deze regel werd toepassing gemaakt door een arrest van het hof van beroep te 
Brussel, waarin bovendien werd gesteld dat wanneer de schade door een verze" 
kerd alsmede dqor een niet verzekerd risico werd veroorzaakt, de verzekerde, op 
gevaar van afwijzing van zijn gehele vordering, de hoegrootheid moet bewijzen 
van de schade die het verzekerd risico toe te schrijven is (Kh. Brussel, 19 
november 1969 en 26 november 1970, Bull. Ass., 1972, 151, met noot A.T.). 

71. - SCHATTING DOOR DESKUNDIGEN IN DE BRANDVERZEKERING :-Artikel15, 
§ 3 van de brandverzekeringspolis (Algemene voorwaarden 1936, herzien in 
1960) voorziet dat bij gebreke aan rninnelijke regeling, de schatting van de schade 
en van de geredde goederen geschiedt door , ,deskundigen''. Zoals boger vermeld 
(zie nr. 55), is de schatting van die ,deskundigen" soeverein en onherroepelijk, 
zodat zij met scheidsrechters kunnen gelijkgesteld worden, wat deze opdracht 
betreft (zie hierover Fredericq,Handboek, IT, nr, 1125; Mirabelli, G., Procedu
res arbitrates et autres moyens extrajudiciaires de reglement des differends en 
matiere d'execution des contrats d'assurance, Bull. Ass., 1976, 322 e.v.). 
Luidens artikel 55, § 5 van de polis zijn zij van alle gerechtelijke formaliteiten 
ontslagen. Traditioneel wordt hieruit afgeleid dat hun beslissing niet moet gemo
tiveerd worden (zie vorig overzicht, nr. 54; vgl. Rep. D. Dr. B., Tw. Assurances 
Terrestres, Contrats particuliers, nr. 405 en 406; Kluwers Verzekeringshand
boek, Tw., Brandverzekering, 166; Les Novelles, Droit commercial, V, vol. I, 
Tw. Traite del' assurance contre l'incendie, nr. 513; Van Gompel, nootinBull. 
Ass., 1964, 149 met verdere verwijzingen}. Wel werd soms een voorbehoud 
gemaakt nopens de onherroepelijkheid van het ,deskundig verslag" voor het 
geval er een vergissing ofbedrog zou zijn gepleegd (zievorig overzicht, nr. 54). 

In een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 28 april 1976 
(B.R.H., 1980, 17) wordt deze stelling opnieuw aangevochten. Weliswaar is 
geen beroep mogelijk, aldus dit vonnis, maar dat impliceert juist dat het college 
van experten, die als rechters optreden, verplicht is zijn beslissing te motiveren 
teneinde de rechten van de verdediging te vrijwaren; de motivering moet de 
rechtbanken in staat stellen na te gaan of er geen vergissingen begaan werden en 
geen misbruik werd gemaakt van het vertrouwen dat de partijen in de experten 
gesteld hadden. 
In beroep werd dit vonnis bevestigd door een arrest van het hof van beroep te 
Brussel dd. 13 februari 1979 (onuitgegeven; tegen dit arrest werd luidens een 
noot inB.R.H., 1980, 21 cassatieberoep ingesteld). Gesteld kan worden dat de 
motiveringsplicht bestaat bij elke contentieuse rechtspleging ( zie Ganshof van der 
Meersch,Le droit de la defense, principe general de droit, Melanges Dabin, IT, 
609). Of het deskundig verslag als een contentieuse rechtspleging kan beschouwd 
worden, zal afhangen van de interpretatie die aan de wil van partijen wordt 
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gegeven (zie hieromtrent: Cass., 6 februari 1964, Pas., 1964, I, 597 nopens de 
expertise inzake huurschade, en Cass., 11 maart 1976,R. W., 1976-1977,76, dat 
betrekking heeft op het deskundig verslag in de brandverzekering, en waarover 
hierboven reeds werd gehandeld, sub nr. 50). 
In verband met de raming van de schade kunnen zich bijzondere problemen 
voordoen bij de huurrisicoverzekering ( waarover verder meer, zie nr. 73). Wan
neer de door de huurder afgesloteri aansprakelijkheidsverzekering ontoereikend is 
om de verhuurder geleden schade te · dekken, zal de huurder het ongedekte 
gedeelte zelf moeten dragen. Een arrest van het liof van beroep te Gent beslist dat 
in een dergelijk geval de huurder bij de schatting van de schade betrokken moet 
worden en dat de raming van de brandschade die gebeurde tussen zijn verzekeraar 
en de verhuurder eh diens verzekeraar hem niet tegenstelbaar is (Gent, 10 februari 
1972,Bull. Ass., 1974,419, met nootA.T.; dit arrest, waaraan een vrij ingewik
kelde feitensituatie ten grondslag lag, kwam reeds eerder ter sprake in nr. 45). 

72. - VERHAAL vAN DE BUREN - Artikel 38 voorziet een rechtstreekse vor
dering van de eigenaar of bewoner van een gesinistreerd gebouw tegen de 
brandverzekeraar van de buur bij wie de brand is ontstaan en die verzekerd is voor 
het risico van het verhaal der buren (zie art. 1, § 2 van de Algemene voorwaarden 
1936, herzien in 1960). Men Iette wei dat het hier om een aansprakelijkheids
verzekering gaat en dat derhalve de aansprakelijkheid van de buur op grond van 
artikel 1382 en 1383 B.W. ofvan artikel1384, lid 1 B.W. (volgens ommige 
polissen ook op grond van artilel 1386 en 1386bis B.W.) zal moeten bewezen 
worden door de benadeelde (vgl. Fredericq, Handboek, II, nr. 1120 en 1121). 
Een correcte toepassing van deze principes wordt gemaakt door de rechtbank te 
Luik (Rb. Luik, 10 januari 1973, J. Liege, 1973-1974; Bull. Ass., 1973-1974, 
17 5, met noot A. T.), dater terecht op wijst dat het bewijs van de fout kan geleverd 
worden door middel van gewichtige en overeenstemmende vermoedens. (Over de 
verzekering van het verhaal der buren, zie recentelijk, Vandeputte, Het on
roerend goed in de praktijk, Tw. Verzekering, Kluwer, Antwerpen). 

73. - VERZEKERING VAN HET HUURRISICO - Het. begrip huurrisico en de 
beginselen die toepasselijk zijn op de verzekering ervan werden in het vorig 
overzicht (nr. 60) beknopt in herinnering gebracht (zie ook in de recente litera
tour, Fredericq,Handboek, II, nr. 1117 e.v.; Vandeputte,Hetonroerendgoed in 
de praktijk, Tw. Verzekering, v.e. 4, Kluwer, Antwerpen). 
In de besproken periode werd een belangrijk cassatiearrest geveld betreffende de 
interpretatie van artikel 38 van de verzekeringswet. Zoals men weet voorziet dit 
artikel dat de schadeloosstelling verschuldigd door de huurrisicoverzekeraar, te 
beurt valt aan de eigenaar van het onroetend 'goed, met uitsluiting van de 
schuldeisers van de verzekerde. De vraag rees aan wie de schadeloosstelling 
toekomt wanneer de eigenaar inactief blijft en de curatoren van de gefailleerde 
(voor de brand aansprakelijke) huurder deze schadeloosstelling van de huurrisi
coverzekeraar opeisen. Het hof van beroep te Gent had de vordering van de 
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curatoren toegestaan, daarbij voomamelijk steunend op de overweging dat geen 
rekening kan gehouden worden met het voorrecht dat de eigenaar bezit doch niet 
heeft uitgeoefend. Deze beslissing wordt verbroken door een cassatiearrest dd. 30 
juni 1972 wegens schending van artikel 38 van de verzekeringswet: nu de 
feitenrechter had vastgesteld dat de eigenaar niet geheel schadeloos was gesteld, 
kon hij niet zonder de genoemde bepaling te schenden beslissen dat de door de 
huurrisicoverzekeraar verschuldigde schadeloosstelling kon aangewend worden 
om het actief van de gefailleerde huurder ten voordele van diens schuldeisers te 
vermeerderen (Cass., 30 juni 1972, R.G.A.R., 1973, 9039; Bull. Ass., 1974, 
697;J.T., 1973, 25;Pas., 1972, I, 1027, met noot ;R.W., 1972-1973, 855). 
Deze beslissing dient te worden goedgekeurd. Zoals in de noot van Fagnart, J. L. , 
bij dit arrest (R.G.A.R., 1973, 9039) wordt opgemerkt lijkt het arrest a quo 
aangetast door enige verwarring nopens het verschil tussen het voorrecht van de 
benadeelde op de door de verzekeraar verschuldigde vergoeding (art. 20, 9° 
Hypotheekwet) en het eigen recht op de vergoeding dat door artikel 38 van de 
verzekeringswet aan de eigenaar van het goed wordt toegekend. De eigenaar 
beschikt op grond van artikel 38 over een eigen recht (en een rechtstreekse 
vordering) tegenover de verzekeraar, terwijl de benadeelde onder artikel20, 9° 
van de hypotheekwet slechts beschikt over een voorrecht op een schuldvordering 
jegens de verzekeraar in het patrimonium van de aansprakelijke. Het is niet 
doordat de eigenaar zijn eigen recht niet uitoefent dat er in hoofde van de huurder 
een recht zou ontstaan. Bij stilzitten van de eigenaar, titularis van de schuld
vordering tegen de verzekeraar, is deze laatste niets verschuldigd en is er gewoon 
geen schadegeval. 

74. -.VERZEKERING VAN HET HUURRISICO- VERVOLG- Zoals gezegd kent 
artikel 38 van de verzekeringswet aan de verhuurder (of de in diens rechten 
gesubrogeerde verzekeraar) een , ,rechtstreekse vordering'' toe tegen de huurrisi
coverzekeraar ( voor een recente bevestiging : zie Cass. , 14 september 1972, Arr. 
Cass., 1973, 59; ook besproken ondernr. 50). Een arrest van hethofvan beroep 
te Luik beslist zonder verduidelijkende motivering dat de huurder en diens 
verzekeraar niet hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de verhuurder maar slechts 
voor het geheel en de ene bij gebrek aan de andere (Luik, 29 oktober 1970, Bull. 
Ass., 1971, 518, met noot A.T.). Deze uitspraak gaat in tegen de heersende 
mening (zie o.m. Les Novelles, Droit commercial, V, vol. I, Tw. L'assurance 
contre l'incendie, nr. 490; vgl. noot A.T. in Bull. Ass., 1971, 529), die nog 
bevestigd werd door een vonnis van de rechtbank te Antwerpen, 1 april 1971, 
Bull. Ass., 1972, 515, met noot A.T. 
De huurrisicoverzekering is een aansprakelijkheidsverzekering. De door artikel 
17 van de brandverzekeringspolis (Algemene Voorwaarden 1936, herzien in 
1960) voorziene verplichting tot wederopbouw (clausule van ,niet wederbeleg
ging" of ,niet herbesteding") kan niet tegen de huurder ingeroepen worden, 
vermits niet hij maar de eigenaar kan beslissen over de wederopbouw van het 
beschadigde goed (Luik, 29 oktober 1970, Bull. Ass., 1971, 518, met noot A.T. 
Over deze clausule, zie ook hierboven, sub nr. 64). 
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Toch gaat het in de huurrisicoverzekering om een aansprakelijkheid van een 
bijzonder type: wat verzekerd wordt is de (contractuele) verplichting van de 
huurder tot teruggave van het gehuurde goed, zodat de aansprakelijkheid een 
bepaalbare waarde heeft. Er kan derhalve sprake zijn van onderverzekering en 
dus van toepassing van de evenredigheidsregel. Men kent de problemen waartoe 
in dit verband aanleiding gegeven wordt door de draconische bepaling van artikel 
1734 B. W. die de huurder die slechts een gedeelte van een onroerend goed 
betrekt, onder bepaalde omstandigheden doet instaan voor het gehele goed 
(Fredericq,Handboek, IT, nr. 1119;Rep. P. Dr. B., Tw. Assurances terrestres, 
Contrats particuliers, nr. 412 e.v.). 
Aan deze problemen wordt (slechts gedeeltelijk) verholpen door artikel16 van de 
Polis 1936-1960 waarin de verzekeraar zich het recht ontzegt om onderverzeke
ring in te roepen indien de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker verzekerd is 
voor een bedrag dat overeenstemt met tenrninste vijftienmaal de jaarlijkse 
huurprijs, verhoogd met de las ten, of vijftienmaal de jaarlijkse huurwaarde van de 
door de verzekerde gehuurde of gebruikte lokalen. Een toepassing van deze 
clausule treft men aan in een vonnis van de rechtbank te Oostende van 14 maart 
1968 (Bull. Ass., 1971, 501, met noot A.T.). 

75. - OVERDRACHT VAN HET GEHUURDE GOED- W anneer bij verkoop van een 
onroerend goed de eigendomsoverdracht werd uitgesteld tot bij het verlijden van 
de authentieke akte, valt een schadegeval dat zich nog v66r het verlijden van de 
akte voordoet ten laste van de verzekeraar van de verkoper. Deze verzekeraar zal 
als gesubrogeerde in de rechten van zijn verzekerde verhaal kunnen uitoefenen 
tegen de verzekeraar van de huurder die ook de koper was, maar, wegens de 
uitgestelde eigendomsoverdracht huurder gebleven was (Rb. Turnhout, 26 no
vember 1976, Bull. Ass., 1977, 167, met noot A.T.). 

AFDEUNG 3 

DIVERSE VERZEKERINGEN 

76. -DE VERZEKERING TEGEN DIEFSTAL- De diefstalverzekering strekt ertoe 
de verzekerde te vrijwaren tegen het verlies dat hij lijdt tengevolge van de 
verdwijning door diefstal van een deel van zijn vermogen. Een arrest van hethof 
van beroep te Brussel dd. 17 maart 1971 bevestigt dat de waarborg zich uitstrekt 
tot de gevolgen van de diefstal, en inzonderheid tot de heling die er het gevolg van 
is (Brussel, 17 maart 1971, Pas., 1971, IT, 192; R.G.A.R., 1973, 8936). De 
diefstalverzekeraar die zijn verzekerde heeft vergoed kan de volledige schade die 
door de diefstal en de heling veroorzaakt werd verhalen op de heler aileen 
wanneer blijkt dat tussen dief en heler medeplichtigheid bestond (zelfde arrest). 
Aangenomen wordt dat de oplichting en misbruik van vertrouwen niet worden 
gedekt (zie vorig overzicht, nr. 62; zie nochtans Brussel, 22 juni 1973, R.W., 
1974-1975, 477). 
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Luidens een bij diefstalverzekering gebruikelijke, ,mysterious loss'' clausule zijn 
de onverklaarde verdwijningen niet ten laste van de verzekeraar. Wanneer deze 
clausule voorziet dat bet aan de verzekerde toekomt de niet-toepasselijkheid van 
deze uitsluiting tebewijzen, gaat de verzekeraar vrijuit zolang de verzekerde geen 
verklaring voor de verdwijning heeft geleverd (Scheidsr. besliss., 18 juni 1971, 
R .H. Antw., 1971, 40). Van zijn kant stelt een arrest van bet hof van beroep te 
Brussel, dat zich over een soortgelijke clausule uit te spreken had, dat de 
verzekerde kan volstaan met bet bewijs van een of meer positieve feiten die van 
aard zijn om de verdwijning uit te leggen. Van de verzekerde mag geen onbeperkt 
bewijs gevraagd worden. Het arrest wijst er op dat de dausule bet inderdaad heeft 
over ,onverklaarde" (unexplained) en niet over ,onverklaarbare" verdwijnin
gen (Brussel, 19 maart 1973, R.G.A.R., 1973, 9038). 
Door een arbitrale uitspraak van 26 oktober 1967 (R.H. Antw., 1969, 246) werd 
beslist dat bet feit dat de (bestolen) verzekerde zich een diamant had laten 
overhandigen door iemand die niet bet recht had zulks te doen zonder betaling 
verkregen te hebben, voor de toepassing van de diefstalverzekering niet als 
risicoverzwaring kon beschouwd worden. 

77. - DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING - In de rechtsbijstandverzekering 
neemt de verz~keraar de verplichting op zich om tegen betaling van een forfai
taire, meestal jaa:rlijkse, prernie de kosten te dragen ter gelegenheid van proce
dures die door of tegen de veriekerde worden gevoerd (Fredericq, H andboek, IT, 
nr. 1148). De verstrekte waarborg omvat hetzij de terugbetaling van kosten van 
de procedure ( erelonen, expertisekosten, kosten van onderzoek en van de andere 
uitgaven gedaan ter vermijding of ter gyrechtelijke of rninnelijke regeling van bet 
geschil), hetzi j de bijstand in natura ( tussenkomst van advocaten, lei ding van bet 
proces) (Fredericq, Handboek, IT, gecit.; vgl. Fontaine, Precis, blz. 161, 
voetnoot 23 ;Rep. P. Dr. B., Tw. Assurances Terrestres, Contrats Particuliers, 
nr. 515). Men verwarre de bier bedoelde verzekering niet met de clausule Ieiding 
van bet verweer die in iedere aansprakelijkheidsverzekering voorkomt (Elvinger, 
La clause de direction du prods inseree dans les contrats d' assurance de 
responsabilite, J.T., 1960; 589). Voor de. aansprakelijkheidsverzekeraar is de 
Ieiding van bet proces dat tegen zijn verzekerde wordt ingespannen een plicht 
maar ook een recht, verrnits hij door de verdediging van de verzekerde, zijn eigen 
belang behartigt (zie hierover verder , ,Ieiding van bet verweer'' onder de verze
kering burgerrechtelijke aansprakelijkheid). Het voorwerp van de rechtsbijstand
verzekering is ruimer (bier omvat de waarborg ook de kosten verbonden aan 
procedures waarin de verzekerde als eiser optreedt; zij omvat tevens zekere 
kosten van verdediging van de verzekerde die niet begrepen zijn in de aansprake
lijkheidsverzekering). En de rechtsbijstandverzekering heeft ook een ander doel 
vermits bier de belangen van de verzekerde worden behartigd. De mogelijke 
strijdigheid van belangen heeft de aansprakelijkheidsverzekeraars niet weer
houden om een rechtsbijstandverzekering te koppelen aan een aansprakelijk
heidsverzekering : de aansprakelijkheidsverzekeraar draagt alsdan niet aileen de 
kosten verbonden aan de verdediging van zijn verzekerde maar ook deze verbon-
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den aan de vervolging van derden tot vergoeding van eigen schade. Deze bijko
mende waarborg wordt dan ,Terugvordering van schade" of ,Bijzondere 
Tegenverzekering, B. T.V.'' genoemd. De verzekerde kan even wei een , ,bijzon
dere tegenverzekering'' bij een andere maatschappij dan zijn aansprakelijkheids
verzekeraar afsluiten. Luidens een vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Brussel zou in een dergelijk geval de tegenverzekeraar als gesubrogeerde in de 
rechten van zijn verzekerde de tot diens verdediging tegen de eisen van het 
slachtoffer gemaakte normale kosten verhalen op de aansprakelijkheidsverzeke
raar (Kh. Brussel, 28 november 197 5 B .R .H., 1977, 6). 

De mogelijke strijdigheid van belangen wordt wei ingeroepen door gespeciali
seerde maatschappijen voor rechtsbijstandverzekering, die naast de andere zgn. 
gemengde onderilerningen, deze tak naast andere beoefenen:. Men weet dat 
omtrent het gestelde ,specialisatieprobleem" op 23 juli 1979 een voorstel van 
coordinatierichtlijn door de E.E.G.-Comrnissie bij de Raad werd ingediend 
(Publ. Eur. Gem., nr. C 198, 7 augustus 1979). 

Een van de regels die in dit voorstel van richtlijn werd neergelegd betreft de vrije 
keuze van de advocaat die aan de verzekerden moet gegeven worden. Dit principe 
werd ook in ons land sinds geruime tijd beklemtoond vanuit de hoek van de 
balie-autoriteiten (zieFredericq,Handboek, II, 1150, met verdere verwijzingen). 

Meerdere polissen voorzien even wei dat de advocaat zal gekozen worden door de 
verzekeraar. Een arrest van hethofvan beroep teBrussel van 11 juni 1968 (Pas., 
1968, II, 254) beslist dat in een dergelijk geval de verzekeraar mag weigeren de 
kosten te dragen van een door de verzekerde zelf gekozen advocaat, temeer, zo 
zegt het arrest, dater in dit geval een tegenstrijdigheid van belangen was tussen 
verzekeraar en verzekerde (V gl. even wei een vonnis van de rechtbank van 
koophandel te Brussel, 9 december 1969,R.G.A.R., 1970, 8374, dat terzake een 
veel soepeler houding aanneemt). 

Een andere delicate vraag betreft deze wie beslissingsbevoegdheid heeft omtrent 
de te nemen proceduremaatregelen. In principe rust deze beslissing bij de verze
kerde (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1149). De polissen voorzien even wei dat de 
verzekeraar aan zijn tussenkomst een einde mag stellen wanneer hij de procedure 
kansloos acht, met dien verstande dat de verzekerde het recht behoudt om op 
eigen kosten te procederen en de normale kosten kan recupereren wanneer hij in 
zijn actie slaagt (voor een toepassing hiervan zie: Vred. Borgloon, 24 oktober 
1974,R. W., 1974-1975, 1193-voor een geval waarin de verzekerde zijn eigen 
raadsman toevoegt aan die van de verzekeraar, zie Brussel,24 juni 1969, J.T .. , 
1969, 603; R.G.A.R., 1969, 8356). 

De praktijk bestaat waarbij de rechtsbijstandverzekeraar aan zijn verzekerde 
tegen kwijting de bedragen voorschiet die hem door een derde aansprakelijke 
verschuldigd zijn. Een vonnis van de rechtbank te Verviers beslist dat een 
dergelijk voorschot een lening uitmaakt en dat deze betaling derhalve de vetie
keraar niet subrogeert in de rechten van de verzekerde jegens de derde (Rb. 
Verviers, 9 januari 1969, R.G.A.R., 1972, 8785 en Luik, 17 maart 1970, Bull. 
Ass., 1971, 236, met noot V.H.). 
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De rechtsbijstandverzekeraar is aansprakelijk voor de schade die hij door een fout 
aan zijn verzekerde berokkent. Een arrest van het hof van beroep te Brussel past 
deze regel toe op een geval waar de verzekeraar naliet de persoon, aansprakelijk 
voor een aan de verzekerde overkomen auto-ongeval, te betrekken bij de ex
pertise van de schade aan het voertuig, ook al had de verzekerde niet deze maar 
een derde als mogelijk aansprakelijke aangewezen (Brussel, 4 november 1969, 
Pas., 1969, II, 24). 

78. -DE KREDIETVERZEKERING- De kredietverzekering was de wetgever van 
1874 niet onbekend: artikel6 van de verzekeringswet verklaartdat een schuldei
ser de gegoedheid van zijn schuldenaar kan laten verzekeren. De klassieke 
kredietverzekeringspolis waarborgt het risico van de niet-betaling van een 
schuldvordering ten gevolge van de insolvabiliteit van de schuldenaar (assuran
ce-insolvabiliu?). Een meer recente variante is de a val-verzekering of verzekering 
als borg (assurance-aval) waarin de verzekeraar tussenkomt, zodra de schuld niet 
betaald werd op de vervaldag. Een tussenvorm is de insolvabiliteitsverzekering 
waarbij de insolvabiliteit vermoed wordt bij niet-betaling een zekere tijd na de 
vervaldag (assurance-credit avec delai de carence). 

Dat aan al deze vormen wel degelijk het karakter van verzekering toekomt wordt 
thans niet meer betwijfeld (men raadplege hieromtrent de diepgaande studie van 
Fontaine, Essai sur la nature juridique de !'assurance-credit, Brussel, 1966). 
Een arrest van het hofvan-beroep te-buik van 21-novembeF1968 had zieh evenwel 
nog uit te spreken over de vraag of de overeenkomst waarbij de niet-betaling op 
een zekere tijd na de vervaldag een verzekering uitmaakte in de zin van artikel 6 
van de verzekeringswet (Luik, 21 november 1968,R.G.A.R., 1970, 8455, met 
noot Mahieu; J.T., 1969, 137). Het hof te Luik oordeelde terecht van wel op 
grond van de overweging dat de niet -betaling op of een zekere ti jd na de vervaldag 
aan de verzekerde-schuldeiser onbetwistbaar schade berokkende en een verze
kerbaar risico uitmaakte. Zodoende karakteriseerde het hof van beroep de kre
dietverzekering meteen als een schadeverzekering waarop de regel van artikel22 
inzake subrogatie toepassing vindt. 
In een arrest had het hof van beroep te Gent over dezelfde vraag te oordelen maar 
het hof ontweek deze vraag door erop te wijzen dat in dit geval de verzekeraar zich 
in de clausules van het contract eigenlijk hoofdelijk borg had gesteld met de 
debiteur van zij:Itverzekerde tot betaling van de kwestieuze schuld. Derhalve was 
de verzekeraar reeds op grond van artikel2029 B. W. gesubrogeerd in de rechten 
van zijn verzekerde (Gent, 16 juni 1970, J.T., 1970, 190, met noot Fontaine). In 
de noot van Fontaine bij dit arrest wordt er op gewezen dat het arrest ten onrechte 
de kredietverzekering als een contract van borgtocht beschouwt. 
Over de vraag of de kosten van de kredietverzekering al dan niet begrepen zijn in 
het wettelijk lastenpercentage in de wetgeving (9 juli 1957, 5 maart 1965) 
betreffende de afbetalingsovereenkomsten, zie Gent, 4 januari 1972, (J. T., 1972, 
373). 
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent analyseert de kredietver
zekering (in casu een kredietverzekering van het klassieke type , ,assurance-in-
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solvabilite' ' ) als een zakenverzekering met als voorwerp de verzekerde schuld
vordering en als verzekerd risico de insolventie van de schuldenaar van de 
verzekerde. Het onlichamelijk karakter van bet voorwerp v1;1n de verzekering (de 
schuldvordering) belet niet dat bij faillissement van de verzekerde, artikel23 van 
de verzekeringswet toepassing moet vinden en de verzekeraar in bet faillissement 
van zijn verzekerde derhalve beschikt over een bevoorrechte schuldvordering ten 
belope van twee jaarpremies (Kh. Gent, 27 februari 1973, B.R.H., 1973, 233; 
Bull. Ass., 1974, 307, met noot R.V.G.; zie boven, nr. 49). 
Inzake kredietverzekering bestaan twee richtlijnen betreffende de invoering van 
een gemeenschappelijke kredietverzekeringspolis voor transacties op mid
denlange en lange termijn (Richtlijnen nr. 70/509/EEG en nr. 70/510/EEG van 
27 oktober 1970, Publ. Eur. Gem., 23 november 1970) en een richtlijn tot 
harmonisatie van de essentiele bepalingen voor de dekking van transacties op 
korte termijn (Richtlijnnr. 71/85/EEGvan 1 februari 1971,Publ. Eur. Gem. van 
13 februari 1971) (zie verder Claassens, Het verzekeringsrecht in de Europese 
Gemeenschappen- Huidige stand van zaken, R.W., 1978-1979, 1558). 

79. -DE VERZEKERING STOFFELIJKE EIGEN SCHADE AAN HET MOTORRIJTUIG

Beschikt de verzekeraar die een voertuig inzake ,materiele schade" en ,bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid'' verzekert over een vordering tot terugbetaling 
van wat hij aan de eigenaar van bet voertuig heeft uitbetaald tegen de (toegelaten) 
bestuurder niet-verzekeringnemer die bet ongeval veroorzaakt heeft? 

Op deze vraag werden door de lagere rechtspraak uiteenlopende antwoorden 
gegeven. Door een gedeelte ervan werd de vraag bevestigend beantwoord: (zie 
o.m. Brussel, 22 mei 1967,R.G.A.R., 1968, 8064; Kh. Antwerpen, 15 januari 
1965, R. W., 1964-1965, 1522; Corr. Brussel, 18 maart 1966, Bull. Ass., 1966, 
468; Antwerpen, 14 april 1976, Limb. Rechtsl., 1976, 79; Luik, 24 februari 
1969,Bull. Ass., 1969, 411: in dit laatste geval was de eigen schadeverzekeraar 
niet dezelfde als die welke de B.A. voor bet voertuig verzekerd had). 
Een gedeelte sprak zich nochtans, op grond van uiteenlopende redenen, uit voor 
de andere opvatting luidens dewelke een dergelijke subrogatoire vordering niet 
kan worden aangenomen (Zie o.m. Rb. Verviers, 9 januari 1969, J. Liege, 
1968-1969, 206; Pol. Beauraing, 12 maart 1972 en Corr. Dinant, 7 mei 1974, 
Bull. Ass., 1974, 573, met noot R.V.G.; Corr. Turnhout, 21 november 1971, 
Turnh. Rechtsl., 1973-1974, 73105; Gent, 28 juni 1974,Bull. Ass., 1974, 581, 
met noot R.V.G.). 
Een cassatiearrest van 12 maart 1976 (Arr. Cass., 1976, I, 768; Pas., 1976, I 
768 ;R.G.A.R., 1978, 9838, met noot) beeft thans de knoop door gebakt in bet 
voordeel van de tweede genoemde opvatting : bet bof overweegt dat de feiten
recbter heeft kunnen oordelen dat de toegelaten bestuurder van bet voertuig, 
wiens aansprakelijkheid door bet contract gedekt is, ook ten aanzien van de 
verzekering van de stoffelijke scbade, verzekerde en geen derde is, zodat bet 
subrogatoir verbaal van de verzekeraar der stoffelijke scbade niet tegen de 
bestuurder kon worden ingesteld. 

447 



80. - DE OMNIUM-REISVERZEKERING - Bij bet sluiten van een ,omnium
reisverzekering'' is de verzekeringnemer gedekt van zodra hij aan de maatschap
pij de strook van de publicitaire folder terugstuurt en de premie betaalt, zonder dat 
hij verplicht is melding te maken van de staat van bet te verzekeren motorrijtuig 
(Rb. Aarlen, 26 februari 1970, J. Liege, 1970-1971, 68). 
Over de interpretatie van de draagwijdte van de waarborg van een reisverzeke
ringspolis (meer bepaald over de vraag of de schade aan bet verzekerd voertuig 
veroorzaakt door abnormaal vriesweer in Italii~. onder de dekking viel) raadplege 
men Rb. Turnhout, 20 maart 1968, Turnh. Rechtsl., 1969,719. Over de preciese 
afbakening van de duur van reisverzekering, aan de hand van, onder andere, de 
door de verzekeraar uitgegeven publicitaire documenten, raadplege men Kh. 
Bergen, 15 oktober 1974 (B.R.H., 1975, 109; geciteerd sub m. 20). 

AFDELING 4 

DE VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

81. - TOEPASSINGSGEBIED VAN DE POLISSEN- Doorgaans wordt aangenomen 
dat de waarborg van verzekerihg der burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waarin 
uitdrukkelijk gerefereerd wordt naar de aansprakelijkheid op grond van dear
tikels 1382 e. v. B. W:, zich niet uitstrekt tot de contractuele aansprakelijkheid van 
de verzekerde (Brussel, 25 april 1968, Pas., 1968, II, 203; Kh. Luik, 24 juni 
1969 en Luik, 15 april1970, Bull. Ass., 1970, 483). Een nog beperkter inter
pretatie van bet toepassingsgebied van de bedoelde verzekering wordt aangetrof
fen in een arrest vim bet hof van beroep te Gent van 1 oktober 1973 : daarin wordt 
gesteld dat door de verzekering burgerrechtelijke verzekering exploitatie enkel de 
aansprakelijkheid wordtgedekt voor schade die berokkend wordt aan de persoon 
of de goederen van derden, te we ten aan de person en of goederen die , , toevallig'' 
blootgesteld zijn aan bet risico van beschadiging en dus niet aan de goederen die 
bet voorwerp uitmaken van de professionele activiteit van de verzekerde. Zulks 
geldt evenzeer, aldus bet arrest, wanneer de opgelopen aansprakelijkheid stoelt 
op de artikelen 1382 B.W. e.v. (Gent, 1 oktober 1973,Bull. Ass., 1973, 1115, 
met noot R.V.G.). Zoals in de noot bij bet besproken arrest wordt opgemerkt, 
dreigt een dergelijke restrictieve interpretatie bet nut van de bedoelde verzekering 
te ondermijnen. In sommige polissen wordt trouwens uitdrukkelijk de schade aan 
goederen die door de verzekerde werden ,,verwerkt'' uit de dekking uitgesloten 
(zie bijvoorbeeld Kh. Doomik, 10 juni 1969, Bull. Ass., 1971, 231, met noot 
V.H.; Gent, 3 maart 1972, R. W., 1973-1974, 1661). Begrijpelijkerwijze wordt 
in recente polissen de waarborg, mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere 
voorwaarden, uitgebreid tot de schade aan'goederen die aan de verzekerde (zelfs 
contractueel) werden toevertrouwd. Wel wordt vereist dat de schade op ,acciden
tele" wijze berokkend werd (zie hierover m. 82). 
Het toepassingsgebied van. de verzekering ,B.A. exploitatie" stond ook aan de 
orde in een zaak waarin een ondememing aansprakelijk was gesteld jegens bet 
bestuur van de polder voor de schade die door de vrachtwagens van de ondeme-
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ruing aan bet wegdek was berokkend: zij kon hiervoor geen beroep doen op de 
exploitatieverzekering omdat het gebruik van vervoermiddelen voor professio
nele doeleinden behoudens voorafgaandelijke aanmelding (die terzake niet was 
gebeurd) door de polis uitdrukkelijk uit de waarborg werd uitgesloten (Kh. 
Dendermonde, 18 januari 1974 en Gent, 4 maart 1976, B.R.H., 1977, 13). 
Luidens dit arrest kon de ondememing evenmin beroep doen op haar verzekering 
B.A. motorrijtuigen aangezien de schade het gevolg was van een vrijwillige en 
derhalve onverzekerbare gedraging. 

Het toepassingsgebied van de aansprakelijkheidsverzekering prive-leven stond 
aan de orde in een paar uitspraken waarin moest geoordeeld worden over de 
draagwijdte van de clausules die ,,gevaarlijke ofroekeloze handelingen'' (actes 
perilleux ou temeraires) (Kh. Dinant, 10 december 1974,Bull. Ass., 1975,709, 
met noot S; Luik, 9 mei 1977, J. Liege, 1977-1978, 97; zie ook de rechtspraak 
geciteerd onder nr. 36) en ,wedstrijden, weddenschappen" (competitions, pa
ris, defis et actes notoirement temeraires) (Brussel, 5 april 1971 , Pas., 1971 , ll, 
219) uitsloten. Verder besliste een vonnis van de rechtbank te Luik dat de 
familiale aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt voor de aansprake
lijkheid die door de huisvader werd opgelopen wegens de door zijn minderjarig 
kind vrijwillig toegebrachte slagen (Rb. Luik, 11 februari 1975, J. Liege, 1975-
1976, 13). Men kan zich afvragen of deze oplossing weljuist is. Zo de gevolgen 
van de slagen, die vrijwillig door een verzekerde worden toegebracht zonder het 
inzicht om te kwetsen of te doden - b. v. tijdens een twist in een herberg - niet 
door zijn B.A.-verzekeraar moeten gedragen worden, geloven wij integendeel 
dat indien de vader persoonlijk gehouden is voor de daden van zijn kind, de 
verzekeraar wel gehouden is tot dekking van deze aansprakelijkheid (Fredericq, 
Handboek, II, nr. 1062infine): defouten van een derde, zelfs eenkind, zijn geen 
fouten van de verzekerde zelf, die tot rechtsverval aanleiding kunnen geven (zie 
boven, nr. 3). 

Tenslotte kwam de juiste afbakening van het onderscheiden toepassingsgebied 
van de familiale en exploitatieverzekering ter sprake in een tweetal arresten van 
hethofvan beroep teLuik(29 mei 1968,Bull. Ass., 1969,567, metnootR.V.G. 
en26 februari 1970,Bull. Ass., 1970, 841). Hetgingtelkens om betwistingen van 
feitelijke aard nopens de vraag te weten of de opgelopen aansprakelijkheden 
verband hielden met de professionele dan wei private activiteiten van de verze
kerde. 

82. - HET BEGRIP ONGEV AL IN DE AANSPRAKELUKHEIDSVERZEKERING- Zoals 
in het vorig randnummer reeds ter sprake kwam, is het in de verzekering B.A. 
exploitatie gebruikelijk te stipuleren dat de waarborg zich ( enkel) uitstrekt tot de 
aansprakelijkheid voor accidenteel berokkende schade. V anzelfsprekend wordt 
bier niet bedoeld het begrip ,lichamelijk ongeval" dat het voorwerp heeft 
uitgemaakt van rechtspraak inzake arbeidsongevallen en ongevallenverzekering. 
Waar bet begrip ,ongeval" in de polissen B.A. exploitatie niet nader wordt 
omschreven, wordt de feitenrechter vaak geconfronteerd met de taak dit begrip 
nader te definieren en toe te passen. Begrijpelijkerwijze moeten in een dergelijke 
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aangelegenheid van feitelijke aard weinig richtlijnen verwacht worden vanwege 
de cassatierechtspraak. Wel werd een arrest van het hof van beroep te Luik dd. 
16 februari 1972 verbroken wegens gebrek aan antwoord op een middel in de 
conclusie van de verzekeraar waarin deze inriep dat de schade in casu niet door 
een toevallige, accidentele, onzekere gebeurtenis veroorzaakt was, doch zich op 
geleidelijke en aanhoudende wijze had voorgedaan. Het arrest van het hof van 
beroep had immers volgens het hof van cassatie onzekerheid laten bestaan over de 
vraag of de schade afhing van toevallige omstandigheden die zich zouden kunnen 
voordoen dan wel of de schade onvermijdelijk was zodra het contract werd 
uitgevoerd (Cass., 4 oktober 1973,Arr. Cass., 1974, 135 ;Pas.; 1974, I, 124). 
Het ongeval wordt in de lagere rechtspraak omschreven·als een plotse, onvoor
zienbare en onvrijwillige gebeurtenis in tegenstelling tot een vrijwillig en bewust 
gestelde handeling (Kh. Leuven, 10 januari 1969,Bull. Ass., 1970, 87 ;B .R.H., 
1970, 209; Kh. Luik, 23 april1971, R.G.A.R., 1971, 8667; J. Liege, 1971-
1972, 22, 209) of als een toevallige gebeurtenis (Kh. Namen, 12 december 1968, 
Bull. Ass., 1970, 81, met noot R. V. G.) of als een plotse en abnormale gebeurte
nis die rechtstreeks en uitsluitend veroorzaakt wordt door de plotse werking van 
een · uitwendige oorzaak die vreemd is aan · de wil van het slachtoffer (Kh. 
Antwerpen, 10 maart 1969 en Brussel, 23 maart 1971, Bull. Ass., 1973, 91, met 
noot R.V.G.) of als een plotse en abnormale gebeurtenis in tegenstelling tot een 
gebeurtenis waaraan men zich kan verwachten gezien zij zich eerder vaker heeft 
voorgedaan (Brussel, 23 maart 191J,R.G.A.R., 1971,8721 ;R.W., 1970-1971, 
1907, met noot) of als een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis (Kh. Verviers, 
16 oktober 1969, J. Liege, 1969-1970, 198). 

Op grand van deze definities komen de lagere rechters nieestal tot het besluit dat 
niet elke door onvoorzichtigheid of nalatigheid veroorzaakte schade onder de 
waarborg valt: het vereiste accidenteel karakter van de schadeverwekkende 
gebeurtenis geeft immers, volgens deze rechtspraak, een veel beperkter draag
wijdte aan het toepassingsgebied van de verzekering B.A. exploitatie (zie de 
hiervorengeciteerde uitspraken waarin vrijwillige ofherhaaldelijk gestelde scha
deverwekkende handelingen uitgesloten worden; zie nochtans Gent, 3 maart 
1972, R.W., 1973-1974, 1661 waarin wordt gesteld dat het begrip ongeval in 
subjectieve zin moet begrepen worden, als schadeverwekkend feit dat veroor
zaakt wordt door toeval, door een onvoorzichtigheid van de verzekerde of zijn 
personeel en zelfs, behoudens afwijkende bepaling in de polis, door een vrijwil
lige daad van het person eel van de verzekerde). 

Met het zoeven gebruikte begrip ongeval mag uiteraard met het begrip , ,schade
geval" niet verward worden. Het schadegeval of sinister is de realisatie van het 
risico. In de aansprakelijkheidsverzekering zou het schadegeval bestaan van 
zodra er in hoof de van een derde een recht op vergoeding ontstaat, ook al 'Yerd de 
vordering nog niet uitgeoefend (aldus Vemimmen, G., Obligation de pre'l!ention 
et de sauvetage et prise en charge des frais par l' assureur, R.G.A.R., 1977, 
9743, 3) in die zin zie ook: Kh. Antwerpen, 25 april1974 (R.H; Antw., 1974, 
175): daarin wordtgestelddatbij toepassingvanartikel18 Ger. W. deverzekerde 
gerechtigd is van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar de uitvoering van diens 
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verplichtingen te vorderen ook nog v66rdat de verzekerde door de derde gedag
vaard werd. 

83.- OVER ARTIKEL 20, 9" HYPOTHEEKWET- Zoals bekend voorziet artikel20, 
go van de hypotheekwet dat de schuldvordering van de benadeelde van een 
ongeval of diens rechthebbende bevoorrecht is op de vergoeding die door de 
verzekeraar der burgerrechtelijke aansprakelijkheid verschuldigd is op grond van 
de verzekeringsovereenkomst en dat geen betaling aan de verzekerde de verze
keraar bevrijdt zolang de bevoorrechte schuleisers niet schadeloos zijn gesteld. 
Zeker is dat genoemd artikel aan de benadeelde geen rechtstreekse vordering 
tegen de verzekeraar toekent, zodat de excepties die de verzekeraar tegen zijn 
verzekerde kan inroepen tegenstelbaar zijn aan het slachtoffer (zie Fredericq, 
Handboek, II, nr. 1157). Het feit dat de verzekerde niet over een rechtstreekse 
vordering beschikt ontneemt hem evenwel niet het recht de betaling van zijn 
vordering (tegen de verzekerde) te vervolgen jegens de verzekeraar, binnen de 
perken van de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid en van de voor
waarden waarin het verzekeringscontract de verzekeraar de verplichting oplegt 
deze te vrijwaren. Het hof van cassatie kreeg de gelegenheid om deze gevestigde 
regel van zijnrechtspraak (twee arresten van 18 oktober 1g45,Pas., 1g45, I, 240 
en 247) nogmaals te bevestigen: Cass., 8 mei 1g71, Arr. Cass., 1g71, 886. 
In de lagere rechtspraak blijken omtrent de toepassing van deze regel even wei nog 
onduidelijkheden te bestaan. Een bevestiging van de genoemde regel vindt men in 
Kh. Brussel, 21 maart 1g67,B.R.H., 1g68, 683 enRb. Namen, 26 oktober 1g77, 
J. Liege 1g71-1g72, 164. Daarentegen stelt een vonnis van de rechtbank van 
Brugge dat artikel 20, go van de hypotheekwet, ,per se'' aan de benadeelde geen 
eigen recht geeft om betaling van door de verzekeraar verschuldigde vergoeding 
van deze laatsterechtstreeks te vorderen (Rb. Brugge, 17 maart 1g75,Bull. Ass., 
1g75, 745). Hetzelfde vonnis beslist ook afwijzend nopens de vraag of de 
benadeelde de zijdelingse vordering van artikel1166 B.W. tegen de aansprake
lijkheidsverzekeraar kan instellen. Wat dit laatste punt betreft is het vonnis wei in 
overeenstemming met de rechtspraak van het hof van cassatie dat in zijn arresten 
van 1g45 besliste dat de vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijk
heidsverzekeraar geen zijdelingse vordering is in de zin van artikel 1166 B. W., 
vermits de benadeelde niet optreedt in naam van de verzekerde, maar daarentegen 
in eigen naam zijn eigen vordering op de verzekerde tegen de verzekeraar 
uitoefent (zie nochtans Rb. Hasselt, 14 januari 1g6g, R.W., 1g6g-1g70, 434). 

84. - LEIDING VAN HET VERWEER - De leiding van het verweer van de 
verzekerde tegen de aanspraken van de derde is in hoofde van de verzekeraar niet 
aileen een plicht maar ook een recht (Vandeputte, Inleiding, 122). De efficiente 
verdediging van de verzekerde geschiedt immers mede en zelfs in de eerste plaats 
in het belang van de verzekeraar, die bij welslagen van de gevoerde verdediging 
niet tot uitbetaling zal gehouden zijn. De leiding van het verweer omvat meer dan 
de verdediging in rechte van de verzekerde (zie vorig overzicht, nr. 66). Aan het 
, ,recht' ' van de verzekeraar beantwoordt het verbod voor de verzekerde om zijn 
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aansprakelijkheid te erkennen of een dading aan te gaan met het slachtoffer en zijn 
verplichting om aile stukken en bescheiden betreffende de schadeeis aan de 
verzekerde over te maken (zie hierboven, nr. 38 en 40). 
De geldigheid van de clausule , ,Ieiding van het proces' ' wordt niet be twist. Wei 
wordt aangenomen dat bij strafrechtelijke procedures tegen de verzekerde reke
ning moet gehouden worden met het principe dat de betichte, wiens eerbaarheid 
en vrijheid in het gedrang kunnen komen, in de eerste plaats en bij voorkeur op de 
verzekeraar, beslist hoe hij zich zai verdedigen. 
Daarbuiten mag de verzekeraar van rechtswege de clausule Ieiding van het proces 
toepassen. Een arbitrale uitspraak van 15 januari 1969 oordeelde dat zulks ook 
geldt voor de verzekeraar die de beroepsaansprakelijkheid van een advocaat 
verzekert. Enkel indien de door de verzekeraar gebruikte argumenten onverenig
baar zouden zijn met de regels eigen aan het beroep van advocaat of strijdig 
zouden zijn met de eerbaarheid van de verzekerde, zou de clausule geen toepas
sing kunnen vinden (Scheidsr. besliss., 15 januari 1969, Bull. Ass., 1969, 578, 
met nootR.V.G.). 
De verdediging van de verzekerde is voor de verzekeraar ook een plicht. Een 
tekortkoming aan deze verplichting geeft aanleiding tot schadevergoeding, waar
van in de polissen soms een maximum bedrag wordt voorzien (zie Rb. Aarlen, 
zetelend in handelszaken, 18 januari 1968, B.R.H., 1969, 267; zie ook Rb. 
Brussel, 9 juni 1970, Pas., 1970, lll, 110). 
Uiteraard kan de besprokeri clausrile met tegengesteld worden aal1 de-fegehsttevet 
van de verzekerde: bijgevolg is de verzekerde persoonlijk gebonden door de 
conclusies die in zijn naam genomen werden en kan hij achteraf niet inroepen dat 
het geding destijds door zijn verzekeraar werd geleid (Brussel, 12 mei 1971, 
Pas., 1971, II, 261). Wanneer de verzekeraar de Ieiding van het verweervan zijn 
verzekerde op een bepaaid tijdstip in de procedure stopzet is de procedure tot aan 
dittijstiptegenstelbaaraandeverzekeraar(Rb. Brussel, 1 april1971,Pas., 1971, 
lll, 34) (zie verder sub nr. 139 e.v.). 

85. - DADING- TEGENSTELBAARHEID- In de verzekeringspolissen B.A. 
wordt vaak gestipuleerd dat aileen de verzekeraar het recht heeft om met de 
benadeelden een dading te sluiten. Aldus voorziet artikel18 van de modelpolis 
motorrijtuigen dat aileen de verzekeraar het recht heeft met de benadeelden te 
onderhandelen en hun de schade te vergoeden indien daartoe grond bestaat. 
Dezelfde bepaiing in de modelpolis stipuleert uitdrukkelijk dat de tussenkomst 
van de maatschappij geen erkenning van aansprakelijkheid met zich medebrengt. 
In het vorig overzicht reeds kwam de vraag ter sprake of de door de verzekeraar 
gesloten dading tegenstelbaar is aan de verzekerde, zo de verzekeraar tegen hem 
een regresvotdering instelt tot terugvordering van het uitbetaaide bedrag. Een 
arrest van het hof van beroep te Luik dd. 18 januari 1965 waarin op deze vraag 
bevestigend werd geantwoord, werd.aidaar bekritiseerd (vorig overzicht, nr. 67) 
op grond van de overweging dat de verzekeraar die een dading sluit enkel in zijn 
eigen belang handelt en dat de verzekerde steeds het recht heeft niet aileen de 
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aansprakelijkheid te betwisten (hetgeen uitdrukkelijk wordt voorzien in genoemd 
artikel 18 van de modelpolis) maar ook het bedrag dat uitbetaald werd door de 
verzekeraar (vgl. nopens deze kwestie: Fredericq, Handboek, IT, nr. 1167, 
waarin o.m. wordt verwezen naar de verschillende opvatting die in Frankrijk 
blijkt verdedigd te worden). 
Het hof van beroep te Luik heeft zijn stelling gehandhaafd in een arrest van 
27 oktober 1969 (1. Liege, 1970-1971, 51). 

De door ons verdedigde stelling (die door de meerderheid van de Belgische 
rechtsleer aangehangen wordt: zie o.m. Les Novelles, Droit commercial, V, Vol. 
I,L'assurance des vehicules automoteurs, nr. 374 en 398 ;Rep. P. Dr. B., Tw. 
Assurances terresteres, nr. 898; Janssens-Brigode, L' assurance de responsabi
lite, nr. 198; Cassart, Bodson en Pardon, L' assurance obligatoire des vehicules 
automoteurs, 78; Monette, De Ville & Andre, Traite des assurances terrestres, 
II, nr. 575) werd thans ook onderschreven door een degelijk gemotiveerd vonnis 
van de rechtbank van koophandel te Brussel van 6 januari 1971 (!J.R.H., 1971, 
237, met noot). In dit vonnis wordt er op gewezen dat de verzekeraar die in de 
voorwaarden verkeert om regresvordering tegen zijn verzekerde uit te oefenen 
niet bekwaam is om als lasthebber van die verzekerde op te treden wegens de 
tegenstrijdigheid van de belangen der betrokk:enen. De verzekeraar, aldus het 
vonnis, die buiten de medewerking van de verzekerde een dading treft moet 
geacht worden aileen in eigen naam en in I outer eigen be lang te handel en (over 
deze aangelegenheid, zie ook Rb. Luik, 6 februari 1978, 1.T., 1878, 230). 
Buiten de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen stelt de vraag 
naar de tegenstelbaarheid van de door de verzekeraar gesloten dading zich des te 
scherper, wanneer een uitdrukk:elijke bepaling zoals die van artikel18, laatste zin 
van de modelpolis motorrijtuigen ontbreekt. Zoveel is zeker dat, ingeval de polis 
beperkte dekking biedt, de door de verzekeraar gesloten transactie niet tegenstel
baar is aan de verzekerde voor wat betreft het gedeelte van de schade dat de 
verzekerde bedragen overschrijdt (aldus Brussel, 12 mei 1971, Pas., 1971, II, 
261). Overigens blijven o.i. dezelfde principes de materie ook buiten de motor
rijtuigenverzekering beheersen: de door de verzekeraar zonder medewerking van 
zijn verzekerde gesloten dading kan niet tot gevolg hebben dat de verzekerde zijn 
aansprakelijkheid niet meer kan betwisten, noch dat de verzekerde die zijn schade 
wil recupereren zou gehinderd worden door de houding van zijn verzekeraar (zie 
Fredericq, Handboek, IT, nr. 1167, met verwijzingen). 

86.- DADING.- BINDENDE KRACHT TUSSEN PARTIJEN- In principe zijn de 
beide partijen gebonden door een transactie. Wanneer een verzekeraar met het 
slachtoffer een dading sluit is de rechtpsraak gemakk:elijk geneigd deze overeen
komst te vernietigen, wanneer de toestemming van het slachtoffer aangetast is 
door wilsgebreken: aldus werden transacties vernietigd wegens bedrog in hoofde 
van de verzekeraar of diens vertegenwoordiger (Brussel, 18 oktober 1974, 
R.G.A.R., 1976, 9667, met noot Glansdorff, F.; Pol. Namen; 24 april1974, T. 
Vred. 1974, 257; 1. Liege. 1973-1974, 302; Pol. Namen, 7 maart 1975, 
R.G.A.R., 1976, 9665) of wegens dwaling in hoofde van het slachtoffer (Corr. 
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leper, 7 november 1972, R.G.A.R., 1973, 8980; Corr. Charleroi, 14 juli 1975, 
R.G.A.R., 1976, 9664; Brussel, 17 december 1974, R.G.A.R., 1976, 9666). 
Voor een overzicht van de vroegere rechtspraak, zie de geciteerde noot van 
Glansdorff, F., in R.G.A.R., 1976, 9667. Ret geciteerde vonnis van de cor
rectionele rechtbank te leper brengt in herinnering dat overeenkomstig artikel 
2052, 2de lid de geldigheid van een dading niet kan worden bestreden op grand 
van benadeling (noch op grand van dwaling in rechte). 
W at gebeurt er wanneer deB. A. verzekeraar, oordelend dat zijn client aanspra
kelijk is voor een ongeval, het slachtoffer van dit ongeval vergoedt door middel 
van een kwitantie die een definitieve regeling zonder voorbehoud inhoudt, en de 
verzekerde later wordt vrijgesproken en de derde aansprakelijk wordt gesteld? 
Op de vraag of in een dergelijk geval de verzekeraar terugbetaling kan bekomen 
van de aan de derde uitgekeerde sommen, werden eertijds uiteenlopende ant
woorden gegeven in de rechtspraak. Sommige rechtbanken waren de mening 
toegedaan dat het bier om een onverschuldigde betaling (Vred. Deume, 24 
december 1971, T. Vred., 1972, 164; R.W., 1971-1972, 1851, met noot C; 
R.G.A.R., 1972, 8884; vgl. Vred. Verviers, 23 juni 19721. Liege, 1972-1973, 
87; Kh. Antwerpen, 5 juni 1970, Bull. Ass., 1972, 1076 vemietigd door het hof 
van beroep te Brussel, zie hiema) of dat om een wegens gebrek aan voorwerp 
vemietigbare dading ging (Rb. Brussel, 12 maart 1970, Bull. Ass., 1970, 881, 
met nootR.B.; 1.T., 1970,415 ;R.G.A.R., 1970, 8518). Daarentegen werd de 
terugvordering door de verzekeraar in andere uitspraken afgewezen (Rb. Kor
trijk, 9 aprill968,Bull. Ass., 1970,279, metnootR.B. ;R.G.A.R., 1970,8519, 
op grand van het bestaan van een natuurlijke verbintenis; Vred. Brussel, 21 
januari 1972, T. Vred., 1972, 161, op grand van geldige dading; Brussel, 30 
maart 1971, Bull. Ass., 1972, 10809; Luik, 23 januari 1973,1. Liege, 1972-
1973, 177; Luik, 23 januari 1973,1. Liege, 1972-1973, 177; Rb. Antwerpen, 27 
april1973, R.W., 1973-1974, 2226, met noot; Vred. Beringen, 24 april1973, 
Limb. Rechtsl., 1975, 63, met noot). Ret hof van cassatie heeft thans geopteerd in 
de zin van de tweede genoemde opvatting. Een voorziening afwijzende tegen het 
geciteerde arrest van het hof van beroep te Brussel dd. 30 maart 1971 besliste het 
hof van cassatie dat wanneer de feitenrechter heeft vastgesteld dat de partijen 
bedoelden de zaak definitief te regelen door betaling van een vergoeding aan de 
benadeelde derde, hij kon beslissen dater wel een schuld bestond en de betaling in 
de getroffen regeling haar oorzaak vond (Cass., 2 juni 1972, Bull. Ass., 1972, 
1081, met noot R.B.). 

87. - OVER HET VERGOEDINGSKWIJTSCHRIFT - In verband met de zoeven ter 
sprake gebrachte problematiek kan ook de rechtspraak vermeld worden die 
betrekking heeft op de draagwijdte die moet toekomen aan het vergoedingskwijt
schrift (zie hierover Thijs, H., Het vergoedingskwijtschrift in de verzekerings
praktijk, Recht in Beweging, IT, 1007-1029). Doorgaans wordt aangenomen dat 
het toezenden van een vergoedingskwijtschrift aan de begunstigde een aanbod 
uitmaakt en derhalve na aanvaarding door deze laatste, de verplichting van de 
verzekeraar tot betaling met zich meebrengt (Rb. Luik, 30 november 1971,1. 
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Liege, 1971-1972, 284; Rb. Brusse1, 5 november 1975,R.G.A.R., 1976, 9655; 
Kh. Brussel, 2januari 1975,R.G.A.R., 1976, 9654; Kh. Brussel, 25 april1975, 
en Brussel, 10 november 1976, Bull. Ass., 1976, 803; Rb. Doomik, 13 januari 
1976, R.G.A.R., 1976, 9663, met noot; vgl. Van Ommeslaghe, Examen de 
jurisprudence, 1968-1973, Les obligations, R.C.J.B., 1975, 489). 
Zulk:s is ook het geval wanneer het kwijtschrift de vermelding bevat ,zonder 
erkenning van aansprakelijkheid' ' vermits een verbintenis niet verdwijnt wanneer 
haar oorzaak niet is aangeduid (aldus Rb. Brussel, 5 november 1975, gecit.). 
Aanvaard wordt dat de geldigheid van de onderliggende rechtshandeling kim 
aangevochten worden in geval van wilsgebrek (vgl. Fredericq, Handboek, IT, 
nr. 1165). Ret bewijs van dit wilsgebrek, bijvoorbeeld van de dwaling, wordt 
evenwel niet gemakkelijk aanvaard (zie bijvoorbeeld Kh. Brussel, 2 januari 
1975, gecit.). 
Wanneer de begunstigde in het kwijtschrift afstand doet van alle verder verhaal 
tegen de verzekeraar kan zulks een transactie uitmaken (Cass., 24 september 
1974,R.G.A.R., 1975, 9386). Retfeit dathetkwijtschrift (aldan niet uitdrukke
lijk) geen erkenning van de rechten van de begunstigde bevat, doet daaraan geen 
afbreuk, aldus het geciteerde cassatiearrest: weliswaar veronderstelt een dading 
dat de partijen wederzijdse toegevingen doen maar het bestaan van dergelijke 
toegevingen hangt niet af van een erkenning door een der partijen van de 
gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij. 
Aangenomen wordt dat, spijts de uitdrukkelijke afstand van alle vorderingen, de 
begunstigde toch nog zijn rechten behoudt betreffende schadeposten die op het 
ogenblik van de overeenkomst niet voorzienbaar waren (Brussel, 18 januari 
1969,R.G.A.R., 1969, 8315; Pol. Sint-Truiden, 24 september 1970,R.G.A.R., 
1971, 8609; vgl. Fredericq, Handboek, IT, nr. 1166). 
Melding zij tenslotte gemaakt van een vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Brussel, dd. 24 januari 1975 (Bull. Ass., 1975, 239) waarin werd geoordeeld dat 
in een geval waarin een vergoedingskwitantie een bepaald bedrag vermeldt ,tot 
slot van alle rekening'', vroegere voorschotten daarvan niet moesten afgetrokken 
worden. Ret ging hier duidelijk om een feitelijke appreciatie door de rechter die 
aan zijn beslissing geen principiele draagwijdte wenste toe te kennen. 

88.-vARIA- Over de voorwaarden waaronder de verzekeraar na een uitspraak 
in eerste aanleg, waarin zijn verzekerde veroordeeld wordt, aan de benadeelde 
uitbetaalde vergoedingen kan terugvorderen na een voor de verzekerde gunstiger 
uitspraak in beroep, zie Rb. Rasselt, 2 december 1974 en Rb. Rasselt, 20 mei 
1974, Bull. Ass., 1975, 213; Limb. Rechtsl., 1975, 61, met noot. 
Over de mogelijkheid voor de verzekeraar, die de benadeelde na veroordeling van 
zijn verzekerde in eerste aanleg, volledig heeft uitbetaald om, na een uitspraak in 
beroep waarin een ander persoon gedeeltelijk mede-aansprakelijk wordt ver
klaard, het overeenstemmend gedeelte van de uitbetaalde sommen te recupereren 
van deze mede-aansprakelijke of diens aansprakelijkheidsverzekeraar, zie Ber
gen, 8 januari 1976, R.G.A.R., 1977, 9822. 
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AFDELING 5 

DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN (WET VAN 1 JULI 1956) 

Zoais eerder in dit overzicht reeds gebeurde wordt hieronder kortheidshaive de 
term motorrijtuigenverzekering gebruikt ter aanduiding van de in deze afdeling 
besproken materie. 
Verwijzingen naar wetsartikelen hebben, behoudens specifiering, betrekking op 
de wet van 1 juli 1956. Het mode leon tract voor de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen wordt hiema kortweg modelpolis of model
contract genoemd. 

89.-VERZEKERINGSPLICHT- Lui dens artikel2, lid 2 rust de verplichting tot bet 
sluiten van de verzekering op de eigenaar van bet motorrijtuig. Indien een andere 
persoon de verzekering heeft afgesloten, wordt de verplichting van de eigenaar 
geschorst voor de duur van bet door die andere persoon gesloten contract. Het niet 
voldoen aan deze verplichting wordt strafrechtelijk beteugeld in artikel 18. 
Artikel18 bestraft niet aileen de eigenaar van bet niet verzekerde voertuig maar 
ook de bestuurder van dit rijtuig. Van strafbaarheid is aileen sprake wanneer bet 
rijtuig bestuurd wordt op de openbare weg, op terreinen die toegankelijk zijn voor 
bet publiek of voor een zeker aantai personen die het recht hebben er te komen 
~Cass., 26-november 1973, Al-r.-Cass., 1974, 346;-Pas., 1974,1,330;vgl. 
Cass., 12 september 1966, Arr. Cass., 1967, 49). 
Een cassatiearrest van 11 mei 1971 (Arr. Cass., 1971, 907;Pas., 1971, I, 837; 
R.W., 1971-1972, 511) had de gelegenheid te bevestigen dat bet misdrijf van 
artikel 18 strafbaar is zelfs wanneer bette wijten is aan naiatigheid of onacht
zaarnheid. Maar bet arrest dat om de veroordeling, voorzien in artikel18, uit te 
spreken uitsluitend steunt op de vaststelling dat de beklaagde de sleutels van bet 
voertuig aan een derde houder heeft overhandigd zonder de afwezigheid van 
verzekering aan deze derde te signaleren, is niet wettelijk gerechtvaardigd (Cass. , 
22 november 1976, Pas., 1977, I, 315). 

Zoals hiema ter sprake komt voorziet artikel 4 van de modelpolis in bepaaide 
omstandigheden een uitbreiding van de wettelijk verplicht gestelde waarborg tot 
de aansprakelijkheid die door bepaaide person en ( verzekeringnemer, diens echt
genote en kinderen) opgelopen wordt bij bet besturen van een occasioneel 
vervangingsvoertuig. De eigenaar van bet vervangingsvoertuig die dit voertuig in 
het verkeer brengt of laat brengen is nochtans verplicht zijn burgerlijke aanspra
kelijkheid tedekken (Cass., 22 oktober 1971,Arr. Cass., 1972, 193 ;Pas., 1972, 
I, 179; R.W., 1971-1972, 1117). lndien bet vervangingsvoertuig niet door een 
aan de wet beantwoordende verzekering is gedekt, vait ook de bestuurder onder 
toepassing van artikel18, § 1 en is dus strafbaar, zelfs wanneer zijn aansprake
lijkheid bij bet besturen van bet vervangingsvoertuig gedekt is door een contract 
waardoor bet hem toebehorend voertuig is verzekerd (Cass., 11 februari 1974, 
Arr. Cass., 1974, 632;Pas., 1974, I, 605;J.T., 1974, 350;R.W., 1973-1974, 
2437; R.G.A.R., 1974 9314). 
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V erder (nr. 133 e. v.) zal ook gehandeld worden over artikel33 van de modelpolis 
luidens hetwelk de verzekering, mits tijdige mededeling aan de verzekeraar 
verder loopt ten gunste van de verzekeringnemer die na overdracht (of definitieve 
buitengebruikstelling) van het in de polis omschreven rijtuig, dit onmiddellijk 
door een ander vervangt. De bestuurder van een ogenschijnlijk niet verzekerd 
motorrijtuig had voor de strafrechter ter zijner verdediging ingeroepen dat zijn 
rijtuig wel verzekerd was als vervangingsvoertuig voor zijn definitief buiten 
gebruik gesteld verzekerd rijtuig. Ten onrechte had de strafrechter aan de be
klaagde het bewijs opgedragen van de aldus ingeroepen omstandigheid en hem, 
bij niet-levering van dit bewijs, veroordeeld (Cass., 31 oktober 1972, R.W., 
1973-1974, 535; R.G.A.R., 1974, 9230). 
De· door artikel 33 van de modelpolis voorziene nawerking van de verzekerings
dekking in geval van een aan de verzekeraar tijdig meegedeelde vervanging van 
het verzekerd voertuig, heeft inderdaad tot gevolg dat het nieuwe voertuig 
verzekerd is en de eigenaar derhalve niet wegens niet-nakoming van zijn verze
keringsplicht kan veroordeeld worden. 

90. - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - De door de wet verplicht 
gestelde verzekering moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van de 
eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerd motor
rijtuig (artikel 3 van de wet). 
In overeenstemming met de thans gevestigde rechtspraak (zie vorig overzicht, 
nr. 68) hield de rechtspraak het in de besproken periode bij het standpunt dat de 
term , , burgerrechtelijke aansprakelijkheid'' in de wet van 1 juli 1956 ook betrek
king hebben op de verplichting tot vergoeding die krachtens artikell386bis rust 
op de persoon die aan een ander schade berokkent wanneer hij zich in staat van 
krankzinnigheid of in een staat van emstige geestesstoornis of zwakzinnigheid 
bevindt, die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt (zie o.m. 
Brussel, 5 mei 1972, J.T., 1973, 99; R.G.A.R., 1973, 9114, met noot; Pas., 
1972; II, 142; Bergen, 23 maart 1976, Pas., 1977, II, 50. Men raadplege 
hieromtrent Schuermans, L., Over artikel 1386bis B. W. en artikel 16 verzeke
ringswet, Verzekering en consument nu, Antwerpen-Amsterdam, 1980, 83-96). 
In verband met de toepassing van artikel13 86bis B. W. weze terloops de aandacht 
gevestigd op een paar recente cassatiearresten waarin gesteld werd dat een 
bewustzijnsverlies van voorbijgaande aard veroorzaakt door een plotse hartaan
doening niet kan beschouwd worden als de staat van krankzinnigheid of emstige 
geestesstoornisbedoeldinartikel1386bisB.W. (Cass., 20juni 1979,J.T., 1980, 
314; Cass., 24 april1980, J.T., 1980, 473). 
Over de vraag in welke mate het verzekeringsfeit een invloed kan hebben op de 
begroting van de schadevergoeding onder artikel1386bis, zie o.m. Brussel, 5 mei 
1972,R.G.A.R., 1973, 9114 en Luik, 5 februari 1975,R.G.A.R., 1975, 9474 en 
commentaar van Schuermans, L. en Simoens, D., Verkeersaansprakelijkheid en 
verzekering naar Belgisch recht, T.P.R., 1978, blz. 90 en 91. 
Aangenomen wordt dat de term burgerrechtelijke aansprakelijkheid een al
gemene draagwijdte heeft en derhalve betrekking heeft zowel op de quasi-delic-
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tuele als contractuele aansprakelijkheid (zie vorig overzicht, nr. 68; vgl. Fon
taine,Precis, nr. 65; zienochtans: Kh. Brussel, 7 december 1968,B.R.H., 1971, 
70). Een paar uitspraken bevestigen deze regel in verband met de dekking door de 
verplichte motorrijtuigenverzekering van de (contractuele) aansprakelijkheid die 
door de bestuurder van de ziekenwagen wordt opgelopen wanneer de vervoerde 
patient uit het voertuig valt (Rb. Turnhout, 27 februari 1974, R. W., 1975-1976, 
1516; Antwerpen, 6 december 1977,R.W., 1977-1978, 1892, met noot). 
Deze stelling is ongetwijfeld juist voor wat betreft de schade die aan yervoerde 
personen wordt toegebracht. Opgemerkt moet evenwe1 worden dat in over
eenstemming met artikel 3, lid 2 van de wet, de schade aan vervoerde zaken door 
artikel 8 van de modelpolis uit de verzekering gesloten wordt (met uitzondering 
van de stoffelijke schade aan vervoerde personen overeenkomstig artike16 van de 
modelpolis). Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brusselleidt daaruit 
af dat de modelpolis geen enkele contractuele aansprakelijkheid dekt behalve die 
welke naar aanleiding van bezoldigd personenvervoer wordt opgelopen (Kh. 
Brussel, 7 december 1968,B.R.H., 1971, 70). Op grond vandeze overwegingen 
besluit het besproken vonnis tot de niet toepasselijkheid van de verzekerings
waarborg op de (contractuele- en zelfs quasi-delictuele) aansprakelijkheid voor 
de schade toegebracht aan het gesleept voertuig door een professioneel depan
neur, naar aanleiding van een verkeersongeval, maar door oorzaak van een fout in 
het koppelen van het voertuig. 

91. - NIET-VERPLICHTE VERZEKERING DOOR DE STAAT- De Staat en een aantal 
met name genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen worden door artikel 14 
van de wet van 1 juli 1956 vrijgesteld van de verplichting om een verzekering aan 
te gaan voor hun motorrijtuigen, mits zij, onder de voorwaarden van dezewet, 
zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van alle houders en be
stuurders van die motorrijtuigen. 
Welk is de juridische natuur van de door artikel 14 aan de Staat (en andere 
publieke rechtspersonen) opgelegde verbintenis? Strekt artikel14 ertoe op de 
Staat dezelfde verbintenissen te leggen als die waartoe een verzekeraar gehouden 
is, of zijn de krachtens artikel14 op de Staat rustende verbintenissen qua bron en 
inhoud verschillend van die welke op een verzekeraar rusten? In andere bewoor
dingen luidt dezelfde vraag of de aan de Staat door artikel14 opgelegde verbin
tenis tot dekking van deburgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en 
houders van zijn motorrijtuigen enkel geldt in de rechtsverhouding van de Staat 
tegenover de derden-benadeelden of ook in de verhouding tussen de Staat en de 
bestuurders of houders van zijn voertuigen (zie hierover Mahieu, M., La nature 
juridique des obligations mises a charge de l' etat par l' article 14 de la loi du 1 er 
juillet 1956 sur ['assurance automobile obligatoire, R.G.A.R, 1972, 8832). 
Het antwoord op deze vraag vertoont een eminent praktisch be lang. Met name zal 
van het antwoord op deze vraag ondermeer afhangen of de Staat, die de derde 
benadeelde vergoed heeft slechts in die gevallen over een regresvordering tegen
over de aansprakelijke houder of bestuurder zal beschikken, waarin ook een 
verzekeraar daarover zou beschikken overeenkomstig artikel11, lid 2 van de wet, 
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dan wel of hij ook daarbuiten de aansprakelijke houder of bestuurder zou kunnen 
aanspreken, bijvoorbeeld op basis van de wettelijke subrogatie voorzien in artikel 
1251, lid 3 B.W., of de conventionele subrogatie. 
Op deze concrete vraag heeft het hof van cassatie een duidelijk aantwoord 
gegeven in het bekend arrest van 12 november 1970, (Arr. Cass., 1971, 236; 
Pas., 1971, I, 224; R.W., 1970-1971, 1235; Bull. Ass., 1971, 245, met noot 
R.V.G.; R.G.A.R., 1971, 8612; J.T., 1970, 744). Het hof van cassatie kiest 
duidelijk voor de ,Staat-verzekeraar" stelling. Uit artikel5 en artike111, lid 2 
van de wet van 1 juli 1956 volgt, aldus dit arrest, dat de dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de verzekerde, zoals de wetgever ze opvat, impliceert dat, 
behoudens andersluidend beding, de verzekerde in beginsel ontlast wordt van de 
verplichting persoonlijk bij te dragen in de vergoeding van de schade en dat de 
uitoefening van een recht van verhaal tegen de voor de schade aansprakelijke 
verzekerde aan beperkende voorwaarden onderworpen is. Anderzijds moet uit 
artikel 1 en artikel 14, lid 1 van de wet afgeleid worden dat de houders en 
bestuurders van de motorrijtuigen van de Staat, verzekerden zijn in de zin van de 
wet en dat zij, wanneer de Staat zelf hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt, een 
soortgelijke waarborg genieten als die welke een verzekering, die de staat daartoe 
zou hebben aangegaan, hun zou verschaffen. Wanneer derhalve de Staat, gebruik 
makend van de hem in artikel 14, lid 1 toegekende mogelijkheid, zelf de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders of houders van zijn motor
rijtuigen dekt, kan hij tegen deze , , verzekerden'' geen verhaal uitoefenen buiten 
de gevallen die beperkend in artikel 11' lid 2 van de wet worden opgesomd. 

Het vonnis a quo waartegen het cassatieberoep door het besproken arrest werd 
verworpen had reeds in dezelfde zin geoordeeld (Rb. Brussel, 14 november 1969, 
Pas., 1970, III, 101; Bull. Ass., 1971, 248). Het standpunt van het hof van 
cassatie werd onderschreven door een arrest van het hof van beroep te Gent van 
?december 1971 (G.R.A.R., 1972, 8845; R.W., 1971-1972, 1310) en werd 
goedkeurend beaamd in de rechtsleer, al wordt gewezen op de wenselijkheid van 
een meer preciese reglementering bij koninklijk besluit van de tussenkomst van 
de ,Staat-verzekeraar" (Malter, o.c., R.G.A.R., 1972, 8832). Er zij nochtans 
opgemerkt dat het cassatiearrest van 12 november 1970 werd gewezen op strij
dige conclusies van het openbaar ministerie (gedeelten van de conclusie van de 
heer Duman, F., toen advocaat-generaal, werden gepubliceerd in de noot onder 
het arrest, Bull. Ass., 1971, 258-259). Aan de con traverse werd recentelijk nieuw 
leven ingeblazen door de beslissing van het hof van cassatie in zijn arrest van 24 
januari 1980 (J. T., 1980, 358) om (onder meer) de vraag naar de toepasselijkheid 
van artikel 11, lid 2 van de wet op de Staat, die zelf geen verzekeringscontract 
gesloten heeft, voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof (Over de procedurale 
achtergronden van het verzoek tot uitlegging, raadplege men Cass., 29 juni 1979, 
R.W., 1979-1980, 386 en Benelux-Gerechtshof, 16 april 1980, R.W., 1980-
1981, 167, met conclusie van advocaat-generaal Duman en met nootMaes, B.). 

De kwalificatie van de door de Staat opgenomen verbintenissen heeft ook be
langrijke incidenties op het procedurale vlak. Zoals hiema ter sprake komt 
voorziet artikel 9 van de wet van 1 juli 1956 onder meer de mogelijkheid van 

459 

r--- -----------



vrijwillige of gedwongen tussenkomst van de verzekeraar voor het strafgerecht. 
De vraag werd gesteld of de Staat die overeenkomstig artikel 14 zelf de bur
gerlijke aansprakelijkheid dekt van de houders en bestuurders van zijn motor
rijtuigen, in die mate met een verzekeraar kan worden geassimileerd dat hij onder 
dezelfde voorwaarden als een gewoon verzekeraar voor de strafrechtsmachten 
kan ciptreden. Op deze vraag werd in de lagere rechtspraak geen eensluidend 
antwoord gegeven (voor een bevestigend antwoord zie: Brussel, 6 januari 1967, 
Bull. Ass., 1967, 821, metnootR.V.G.; Brussel, 6 mei l970,R.G.A.R., 1970, 
8476; dochcontra: Mil. Ger, 26 februari 1959,R.G.A.R., 1959, 6321;Pas., 
1959, II, 235; Luik, 25 september 1970, R.G.A.R., 1971, 8562). In hetzelfde 
verband kan verder de vraag gesteld worden of op de Staat onder de beschreven 
omstandigheden, de verplichting rust de verdediging in rechte waar te nemen van 
de houders of bestuurders van zijn motorrijtuigen (voor een negatief antwoord, 
zie Brussel, 6 mei 1970, gecit.). Wellicht zullen ook elementen als antwoord op 
deze vraag kunnen geput worden uit een der prejudiciele vragen die door het 
zoeven geciteerd cassatiearrest van 24 januari 1980 aan het Benelux-Gerechtshof 
werden gericht. Bedoeld worden de ( tweede) vraag nopens de draagwijdte van de 
verdediging in rechte van de verzekerde door zijn verzekeraar (of van de des
gevallend daarmee te assimileren Staat) (vraag naar de interpretatie van de 
artikelen 2, § 1, 3 en 6 van de Gemeenschappelijke bepalingen bij de Benelux
overeenkomst dd. 24 mei 1966) en de vraag naar het verval van de verzekeraar (of 
Vl!ll de desgf!yaJJen9 <iaarJI1ee_te a§J>Jll1ilf!ren Sta_at) _Vllll h_et r{!chtjotJ!itoefening 
van een verhaalrecht die de verzekerde (c.q. van de houder ofbestuurder van het 
aan de Staat toebehorend motorrijtug) verdedigd heeft in rechte (interpretatie van 
artikel 9 van de Gemeenschappelijke bepalingen). 
Wanneer de bestuurder zich de macht over een aan de Staat of een ander in artikel 
14 genoemde rechtspersoon toebehorend motorrijtuig verschaft heeft door 
diefstal of geweldpleging, dan hebben de Staat en de andere in artikel 14 
genoemde rechtspersonen ten aanzien van de benadeelde de verplichtingen die 
aan het Gemeenschappelijk W aarborgfonds toekomen ( artikel 14, lid 2 van de 
wet van 1 juli 1956; voor een toepassing zie Luik, 22 december 1971, J. Liege, 
1971-1972, 194). 

92. - DOOR DE WET TOEGESTANE illTSLillTINGEN- DIEFSTAL EN GEWELD

PLEGING- In overeenstemming met artikel 3, lid 1 van de wet wordt door artikel 
3, lid 1 van de modelpolis de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of 
geweldpleging de macht over het voertuig hebben verschaft, uit de waarborg 
uitgesloten. De aldus door de wet toegelaten uitsluiting uit de dekking is, zoals 
hiema nog ter sprake komt, tegenstelbaar aan de derden-benadeelden. De term 
diefstal moet begrepen worden in de zin van artikel461 van het Strafwetboek. 
Sedert de wijziging van artikel461 Sw. door de wet van 25 juni 1964 (Staatsbl., 
8juli 1964) staat vast dat, voor de toepassing van de modelpolis, diefstal de zgn. 
gebruikdsdienstal omvat. (Kh. Leuven, 23 maart 1967,B.R.H., 1969, 56; Kh. 
Leuven, 4 november 1967, B.R.H., 1969, 59; Corr. leper, 17 februari 1972, 
Bull. Ass., 1972, 783, met noot R.V.G.; Brussel, 30 september 1971, J.T., 
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1972, 86, metnoot; Luik, 15 maart 1973, J. Liege, 1972-1973, 265; Luik, 7 mei 
1913,Pas., 1973, ll, 147; Vred. Etterbeek, 13 oktober 1915,Bull. Ass., 1977, 
69, met noot). 
De door artikel3 van de wet voorziene uitsluitingen, moeten, zo wordt gezegd, 
strikt ge'interpreteerd worden (Luik, 3 juni 1971,1. Liege, 1971-1972, 41). Inhet 
zoeven geciteerd arrest wordt gesteld dat de uitsluiting van artikel3 niet toepasse
lijk is wanneer bet ongeval veroorzaakt werd door een bestuurder die zelf bet 
voertuig niet gestolen heeft, maar die van de dief de toelating bekwam om het te 
besturen. Ret hof van cassatie heeft nochtans beslist dat artikel 3 van de wet niet 
aileen doelt op de dief van bet gestolen voertuig, maar ook op de heler ervan 
(Cass., 6 december 191l,Pas., 1972, I, 338, metnootE.K. ;R.W., 1971-1972, 
1781; R.G.A.R., 1972, 8807 en 8891; J.T., 1972, 47). In de geciteerde noot 
E.K. bij dit arrest, wordt gesteld dat de verzekeraar van de eigenaar niet moet 
tussenkomen wanneer het ten tijde van bet ongeval bestuurd werd door een 
persoon, aan wie de dief bet had toevertrouwd, d.i. voomamelijk de heler. 
Vrij algemeen wordt aangenomen dat verduistering en oplichting niet met diefstal 
gelijkte stellen zijn (Vred. Etterbeek, 10 oktober 1915,Bull. Ass., 1977, 69, met 
noot; T. Vred., 1976, 108; Vgl. Vandeur, De verzekering van motorrijtuigen, 
1979, 124). Tevens wordt aangenomen dat de uitsluiting van artikel3 niet speelt 
bij misbruik van vertrouwen, aangezien, in dat geval, de eigenaar bet voertuig 
vrijwillig uit de hand gegeven heeft (Vred. Etterbeek, 13 oktober 1975, gecit.; 
Vandeur, o.c., 1979, 127, met verwijzingen. Zie nochtans Luik, 7 mei 1973, 
Pas., 1973, II, 14 7 dat de theoretische mogelijkheid aanvaardt van bet plegen van 
een gebruiksdiefstal door wie misbruik maakt van bet hem toevertrouwde voer
tuig). 

93. - ALGEMEEN KARAKTER VAN DE VERZEKERING- VERZEKERINGSPLICHT EN 

OMV ANG vAN DE WAARBORG- Voor de omschrijving van bet toepassingsgebied 
van de motorrijtuigenverzekering wordt vaak te rade gegaan bij de wettelijke 
omschrijving van de verzekeringsplicht. Zulks kan verklaard worden doordat de 
modelpolis bij de omschrijving van zijn toepassingsgebied naar de wet van 1 juli 
1956 verwijst. Toch moet bij bet voeren van een dergelijke redenering met de 
nodige omzichtigheid te werk gegaan worden. Aanvaard wordt immers dat 
onderscheid moet gemaakt worden tussen de draagwijdte van de verzekerings
plicht en de omvang van de in de overeenkomst gegeven waarborg (V andeur, De 
verzekering van motorrijtuigen, 1979, 50). 
Bij toepassing van dit principe werd aangenomen dat uit bet feit dat de verzeke
ringsplicht luidens artikel2, § 1 van de wet enkel bestaat voor motorrijtuigen die 
op de openbare weg of de daarmee gelijkgestelde terreinen in bet verkeer worden 
gebracht, niet mag worden afgeleid dat ongevallen die zich op prive-terrein 
zouden voordoen niet onder de verzekeringswaarborg zouden vallen (zie vorig 
overzicht, nr'. 69). 
De aandacht moet in dit verband nochtans gevestigd worden op een cassatiearrest 
van 22 januari 1970 (Arr. Cass., 1970, 456; Pas., 1970, I, 425, met noot) en 
vooral op een cassatiearrest van 24 juni 1971 (Arr. Cass., 1971, 1077; Pas., 
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1971, I, 1024). In dit tweede arrest wordt uitdrukkelijk gesteld dat de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering enkel de schade dekt die veroorzaakt wordt door 
het verkeer van het verzekerde motorrijtuig op de openbare weg en op de daarmee 
gelijkgestelde terreinen. In het aan het hof voorgelegde geval ging het om een 
ontploffing van het motorrijtuig die had plaatsgehad terwijl het motorrijtuig van 
verzekerde stilstond in een vertrek van een prive-woning: de feitenrechter kon 
wettelijk tot het besluit komen dat het hier geen ongeval betrof dat gedekt wordt 
door de wet van 1 juli 1956. De stelling van het hof van cassatie is verdedigbaar 
wanneer men voor ogen houdt dat de modelpolis nergens precisering bevat van de 
plaats waar de ongevallen moeten plaatsgrijpen om onder de waarborg te vallen, 
zodat hij ook wat dat betreft, geacht moet worden gerefereerd te hebben naar de 
wettelijke omschrijving van de omvang van de verzekeringsplicht. 
De cassatierechtspraak vond o.m. navolging in Gent, 2 oktober 1973, Bull. Ass., 
1975, 461. 

94. - TERREIN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK- Het in vorig randnummer 
geciteerde cassatiearrest van 22 januari 1970 geeft een interessante toelichting 
betreffende de interpretatie van het wettelijk begrip ,terreinen, die toegankelijk 
zijn voor het publiek of voor een zeker aantal person en die het recht hebben om er 
te komen'' . Uit de overwegingen van dit arrest kan afgeleid worden dat een 
garage-werkplaats, die geen parkeergarage is, niet mag gelijk gesteld worden met 
een terrein dat ,toegankelijk is voor een zeker aantal personen die het recht 
hebben er te komen" (zie omtrent dit begrip ook: Gent, 2 oktober 1973, Bull. 
Ass., 1975, 461; en verder Fontaine,Precis, nr. 62; Cassart, Bodson en Pardon, 
o.c., 12; Vandeur, o.c., 1979, 45). 

95. ~ CONTROLE OP NALEVING VAN DE VERZEKERINGSPLICHT- BEWIJS-Het is 
voldoende bekend dat artikel 17 van de wet van 1 juli 1956, dat aan de Koning 
opdraagt de modaliteiten van de aflevering en intrekking van een verzekerings
bewijs en de repertorisering van aangiften en verklaringen met betrekking tot de 
verzekering te reglementeren, totnogtoe geen uitvoering heeft gekregen. Buiten 
de gevallen van bezoldigd personenvervoer (zie artikel4 van het Regentsbesluit 
van 15 juni 1947) en van sommige gewoonlijk in het buitenland gestalde auto
voertuigen (namelijk deze voor dewelke de vereiste van voorlegging van een 
,intemationaal verzekeringscertificaat" na de uitvaardiging van het K.B. van 
24 juni 1973 is blijven bestaan) kan vooralsnog het bewijs van de verzekering 
jegens derden met alle middelen van recht geleverd worden. Gesteld wordt dat 
ook voor andere dan de hierboven bedoelde rijtuigen het , ,intemationaal verze
keringscertificaat" (de zgn. ,groene kaart") vrij algemeen aanvaard wordt als 
voldoende bewijsmiddel alhoewel dit certificaat voor andere doeleinden wordt 
afgeleverd (Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 93, nr. 18; Kluwer' s 
Verzekeringshandboek, Tw. Motorrijtuigenverzekering, 37-37; Vandeur, De 
verzekering van Motorrijtuigen, 1979, 66). De rechtspraak in de besproken 
peri ode laat zich hieromtrent op genuanceerde wijze uit. Het bezit van de , ,groene 
kaart'' bewijst inderdaad dat een verzekeringsovereenkomst gesloten werd, maar 
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niet dat deze overeenkomst nog steeds uitwerking heeft. Zo wordt aanvaard dat, 
wanneer de bestuurder in het bezit is van een , ,groene kaart'', waarvan de 
geldigheidsduur zich tot na het ongeval uitstrekt, de verzekeraar het recht behoudt 
om te bewijzen dat het contract v66r het ongeval verbroken of geschorst werd. 
(Luik, 28 januari 1970, R.G.A.R., 1970, 8430; Gent, 17 februari 1970, Bull. 
Ass., 1972,430, met noot R.V.G.; Luik, 17 november 1971, Bull. Ass., 1972, 
767, met noot R.V.G.; Rb. Luik, 21 september 1976, R.G.A.R., 1978, 9841, 
met noot; J. Liege, 1976-1977; Bergen, 28 februari 1975, R.G.A.R., 1976, 
9623). 

Deze rechtspraak vindt steun in een cassatiearrest van 1 februari 1968 (Arr. 
Cass., 1968, 735; Pas., 1968, I, 686) luidens hetwelk het vonnis dat een 
rechtstreekse vordering van een benadeelde tegen de verzekeraar gegrond ver
klaart op grond van het bezit door de verzekerde van een intemationaal verzeke
ringsbewijs en dat derhalve een eventueel rnisbruik van het bewijs als noodzake
lijk onverschillig beschouwt, niet wettelijk gerechtvaardigdis. Een cassatiearrest 
van 31 januari 1977 besliste van zijn kant dat hetverstrijken van de geldigheids
duur van het verzekeringsbewijs op zichzelf niet de verbreking of schorsing van 
het contract op die datum bewijst (Cass., 31 januari 1977, J.T., 1977, 502). De 
,groene kaart" wordt door dit attest ,een louter attest" (simple attestation) 
genoemd. 

Met betrekking tot het bewijs tegenover derden van de aanvang van de verzeke
ring moet rekening gehouden worden met artikel4bis, § 2 van de. wet van 1 juli 
1956 (ingevoerd door artikel4 van de wet van 4 juli 1972). Blijkens deze bepaling 
mogen de inschrijving bij de Dienst van het Wegverkeer en de uitreiking door 
deze Dienst van de zgn. kenmerkplaat als bewijs van de verzekerihg beschouwd 
worden. Geen motorrijtuig mag immers ingeschreven worden als het niet over
eenkomstig de wet van 1956 gedekt is tegen de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid waartoe het aanleiding kan geven. De immatriculatie van een motorrijtuig 
wordt ondergeschikt gemaakt aan een bevestiging door een toegelaten verzeke
raar dat hij de aansprakelijkheid dekt waartoe het motorrijtuig aanleiding kan 
geven (artikel25bis vanhetK.B. van 31 december 1953, ingevoegd bij K.B. van 
26 april1973). Genoemde bevestiging geschiedt door de stempeling en onderte
kening van het formulier, bestemdvoor de Dienst van het Wegverkeer met het 
oog op de aflevering van de kenmerkplaat. 

Vrij algemeen wordt aanvaard dat de verzekeraar door ondertekening en stem
peling van het aanvraagformulier tegenover derden de verplichting op zich neemt 
de slachtoffers te vergoeden vanaf de datum van de ondertekening (Kh. Leuven, 
27 mei 1969, B.R.H., 1970, 212; Kh. Verviers, 12 oktober 1968, J. Liege, 
1968-1969, 286; Brussel, 15 mei 1974, J.T., 1974, 587; Brussel, 1 oktober 
1975,Bull. Ass., 1976,457, metnootS. DochzieBrussel, 28 januari 1970,J.T., 
1970, 262; R.G.A.R., 1970, 8430, waarin wordt gesteld dat de ondertekening 
van het formulier wel het bestaan van een contract, maar niet de datum van 
inwerkingtreding van de waarborg bewijst). Sedert het K.B. van 26 april 1973 
zou over deze regel geen twijfel meer mogen bestaan (vgl. Fredericq, Handboek, 
n, nr. 1189). 
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Zeker is dat tussen partijen het bezit van de groene kaart geen bewijs van het 
bestaan van een verzekeringscontract uitmaakt (Cass., 26 juni 1964, R.G.A.R., 
1965, 7528; vgl. Luik, 5 februari 1970, R.G.A.R., 1970, 8431; Rb. Luik, 
14 februari 1975, Bull. Ass., 1975, 719, met noot S.). 

96.-MOTORRIJTUIG-IDENTIFICATIE-Het begrip motorrijtuig wordt in artikel 
1 van de wet omschreven als ieder rij- of voertuig dat bestemd is om zich over de 
grond te bewegen door middel van een mechanische kracht. Over enkele vragen 
die bij de toepassing van dit begrip rijzen: zie o.m. Schuermans en Simoens, 
Verkeersaansprakelijkheid en verzekering naar Belgisch recht, T.P.R., 1978, 
94, nr. 19. Over het be grip bromfietsen dat omschreven wordt door artikel 2 van 
het K.B. van 14 maart 1968, zie Brussel, 25 november 1915,R.G.A.R., 1977, 
9792. 
Luidens art~el 1 van de modelpolis wordt de waarborg verleend voor het 
motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden is omschreven. Aangezien de 
verzekering derhalve betrekking heeft op welbepaalde voertuigen wordt de om
schrijving ervan een wezenbestanddeel van de overeenkomst genoemd 
(Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 94, nr. 19). Wanneereen ongeval 
veroorzaakt wordt met een motorrijtuig dat niet het omschreven motorrijtuig is, is 
er derhalve sprake van niet-verzekering of afwezigheid van verzekering, die, 
zoals hiema (zie nr. 110 en 112) ter sprake komt, anders dan de nietigheden, 
excepile of-Ven1arwaarvan spra.Ke iii aifikel f1 van de wef,tegenstelbaar Is aande 
derde benadeelde (Cass., 9 november 1970, R.G.A.R., 1972, 8844; Luik, 
5 maart 1973, R.G.A.R., 1973, 9036; J. Liege, 1972-1973, 233; Brussel, 
7 januari 1970, J.T., 1970, 246; Corr. Hoei, 25 februari 1970, J.T., 1970, 246; 
Corr. Hoei, 25 februari 1970, J.T., 1970, 347; Kh. Hoei, 25 juni 1974, Bull. 
Ass., 1976, 431, met noot). 
De identificatie van het of de in de polis omschreven motorrijtuigen of motor
voertuigen geschiedt op verschillende wijzen. 

Het komt voor dat de identificatie van het verzekerd voertuig op abstracte wijze 
gebeurt in die zin dat de in de polis omschreven rijtuigen enkel gei:dentificeerd 
worden door referentie naar hun cylinderinhoud (Cass., 9 november 1970; Luik, 
5 maart 1973, gecit.). 
Sedert het cassatiearrest van 9 november 1971 moet aangenomen worden dat in 
deze omstandigheden de referentie naar de cylinderinhoud wel degelijk een 
identificatieelement uitrnaakt en dat derhalve het gebruik van een motorrijtuig 
met een cylinderinhoud, die de omschreven cylinderinhoud overschrijdt, niet
verzekering met zich meebrengt (Cass., 9 november 1970, Arr. Cass., 1971, 
221;Pas., 1971, I, 216;R.G.A.R., 1972, 8844). 
Over de onzekerheid die voorheen over deze vraag bestond en de tendens in de 
rechtspraak om een beperking van de toegelaten cyclinderinhoud onder het 
toepassingsgebied van de modelpolis te laten vallen, raadplege men o.m. de noot 
R.V.G. in Bull. Ass., 1970, 834. 
W anneer evenwel in de polis wordt gestipuleerd dat bij gebruik door de verze-
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kerde van een anders dan het door referentie naar de cylinderinhoud geidentifi
ceerd voertuig, de verzekeraar zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om tegen 
de verzekeringnemer het verhaal uit te oefenen dat voorzien is in artikel25, 2 van 
de modelpolis (waarin sprake is van verhaal wegens niet aan de verzekeraar 
meegedeelde wijziging van de essentiele kenmerken van het risico) moet deze 
clausule aldus opgevat worden dat er, in het beschouwde geval, volgens de 
bedoeling van partijen geen sprake is van het gebruik van een niet-verzekerd 
voertuig, maar wel van de schepping van een risico dat de verzekeraar bereid is te 
dekken, ofschoon dan alleenlijk tegenover de derde-benadeelden (in die zin: 
Brussel, 9 november 1971,R.G.A.R., 1972, 8937 ;J.T., 1972, 265, ook bespro
ken onder nr. 119). 
Ten behoeve van garagisten en andere personen die bedrijfsmatig van wisselende 
voertuigen gebruik maken wordt ook beroep gedaan op het procede van het 
gebruik van een bijzonder identificatiebewijs (bv. het identificatieboekje: Rb. 
Dinant, 4 oktober 1973, J. Liege, 1973-1974, 93; of de zgn. controlekaart: 
Brussel, 7 juni 1968,Bull. Ass., 1969,73; de handelaarsplaat: Rb. Hoei, 25 juni 
1974, gecit.). Over deze procedes raadplege men: Les Novelles, Droit Com
mercial, V, vol. I, Tw. L'assurance des vehicules automoteurs, nr. 279 e.v.; 
C.D.V. Ill: B.A. Auto, 1980, 137. . 

Ook hier was eertijds betwist of de afwezigheid van de bedoelde identificatiebe
wijzen niet-verzekering tot gevolg had (zie de noot R.V.G. in Bull. Ass., 1970, 
834). De tendens van de lagere rechtspraak blijkt duidelijk in de richting te gaan 
van een positief antwoord (zie bijvoorbeeld: Brussel, 7 juni 1968, Bull. Ass., 
1969,73, met noot R.V.G.; Rb. Tongeren, 18 oktober 1968 en Luik, 9 februari 
1970, Bull. Ass., 1970, 829, met noot R.V.G. en de verwerping van het cas
satieberoep door Cass. , 1 oktober 1971 , Arr. C ass., 1972, 123 ; Pas. , 1972, I, 
113; Brussel, 7 januari 1970,J.T., 1970, 246; Corr. Luik, 27 januari 1976,Pas., 
1976, Ill, 34, met noot; zie nochtans Kh. Namen, 10 maart 1972, J. Liege, 
1971-1972, 237). 

97. - AANHANGW AGEN- GESLEEPT VOERTUIG- De wet zelf voorziet in artikel 
1 dat de aanhangwagen, al dan niet met het motorrijtuig verbonden, als deel 
daarvan wordt aangemerkt. De wet heeft aldus betwistingen willen uitsluiten die 
zouden kunnen rijzen wanneer twijfel bestaat of het ongeval aan het motorrijtuig 
dan wei aan de aanhangwagen te wijten is en de aanhangwagen niet verzekerd is 
(Vandeur, De verzekering van motorrijtuigen, 1979, 33). 
Ret begrip , ,aanhangwagen'' moet begrepen worden in de zin waarin het ook in 
de wegverkeersreglementering wordt gebruikt: namelijk in de betekenis van een 
rijtuig dat bestemd, geconcipieerd en gemaakt is om door een ander voortgetrok
ken te worden, met uitsluiting derhalve van een motorrijtuig dat, al dan niet 
geaccidenteerd, occasioneel door een ander wordt gesleept (Cass., 3 april1975, 
Pas., 1975, I, 757; R.G.A.R., 1976, met noot Fagnart, J.L.; Bull. Ass., 1976, 
609, met noot S.; vgl. Kh. Brussel, 27 augustus 1968, B.R.H, 1969, 304). 
Men bemerke dat de schade die aan de aanhangwagen berokkend wordt uit de 
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dekking uitgesloten wordt krachtens de uitsluiting voorzien in artik:el8, 1 a van de 
modelpolis (Cass., 3 april1975, gecit.). 
Wanneer niet een aanhangwagen maar een voertuig dat bestemd is om zelf te 
rijden wordt gesleept is de toestand verschillend. Artik:el2, lid 2 van de model
polis voorziet dat de dekking aan de verzekerde verworven blijft wanneer het 
omschreven motorrijtuig, bij gelegenheid, een rij- of voertuig sleept om het te 
depanneren. Het accent moet gelegd worden op het vereiste occasioneel karakter 
van het slepen (Cassart, Bodson en Pardon,L' Assurance automobile obligatoire, 
116). De beroepsdepanneerder valt dus niet onder de uitbreiding van genoemd 
artik:el 3 (Vandeur, o.c., 1979, 108; vgl. het onklare arrest van Luik, 30 sep
tember 1969, J. Liege, 1969-1970, 129). Verder werd ookgeoordeeld dat artik:el 
3, lid 2 van de modelpolis geen toepassing vindt op een geval waarin het niet gaat 
om toevallige hulpverlening maar om een praktijk waarbij een vrachtwagen, 
onder voorwendsel van een niet controleerbaar motordefect, regelmatig van de 
ene werf naar de andere wordt versleept: in dergelijke omstandigheden is er 
immers geen sprake van een occasionele depannage die door artikel3, lid 2 van de 
modelpolis uitdrukkelijk wordt vereist (Rb. Kortrijk, 17 december 1970, Bull. 
Ass., 1971, 959, met noot R.V.G.; R.G.A.R., 1972, 8823). De omstandigheid 
dat de verzekeringsplicht m. b. t. het gesleepte voertuig niet werd nageleefd vormt 
op zichzelf geen reden om de toepassing van artik:el 3, lid 2 van de model polis af 
te wijzen (Brussel, 4 oktober 1972, J.T., 1972, 712). 

N atuurlijk heeft de verzekering van het slepend voertuig slechts uitwerking, voor 
zover de aansprakelijkheid van de bestuurder bewezen is. Wanneer de aanspra
kelijkheid gelegen is bij de bestuurder van het gedepanneerde voertuig zal de 
verzekeraar van deze laatste dekking moeten verlenen (Kh. Brussel, 4 oktober 
1972, J.T., 1972, 712; Vandeur, o.c., 1979, 109). 

98.- TOEPASSINGSGEBIED- GEBRillK VAN HET RIJTillG IN HET VERKEER

Luidens artik:el 2 van de wet moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verze
kerd worden ,waartoe (motorrijtuigen) aanleiding kunen geven". Artik:el1 van 
de modelpolis omschrijft het voorwerp van de verzekering als , ,de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade in Belgie veroorzaakt 
door het omschreven motorrijtuig''. Spijts deze mime omschrijvingen wordt 
aangenoinen dat de wet slechts toepassing vindt op ongevallen die veroorzaakt 
worden in het verkeer (Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 96, nr. 21; 
vgl. Fontaine, Precis, blz. 226). Beslist werd dat wanneer het in de polis 
omschreven voertuig niet in het verkeer werd gebracht het verzekeringscontract 
geen uitwerking kan hebben (Rb. Luik, 4 november 1976, R.G.A.R., 1978, 
9837). 
Zoals traditioneel wordt aangenomen, moet het begrip ,verkeer" echter ruim 
worden opgevat (zie o.m. Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 96, nr. 
21; Vandeur, o.c., 1979, 44; zie ook de noot inArr. Cass., 1970, 456; Pas., 
1970, I, 425). 
Uit artik:el2, § 1, lid 1 van de wet, dat de verzekeringsplicht uitbreidt tot rijtuigen 
die niet van de openbare weg gebruik maken, kan afgeleid worden dat de 
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verzekering zich uitstrekt tot feiten die geen verkeersongevallen zijn in de zin van 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (Cass., 27 februari 
1969, Arr. Cass., 1969, 610; Pas., 1969, I, 581; R.W., 1968-1969, 1613). 
Anderzijds kan uit het feit dat de verzekeringsplicht betrekking heeft op motor
rijtuigen die in het verkeer gebracht zijn, niet afgeleid worden dat niet in 
beweging zijnde voertuigen daardoor aileen worden uitgesloten (Cass., 8 maart 
1977,Arr. Cass., 1977, 735;Pas., 1977,1, 726). Welisvereist,aldusditzelfde 
arrest, dater een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en enig gebruik van 
het rijtuig in het verkeer. Zulks was niet het geval in de zaak waarover het hof van 
cassatie in het geciteerd arrest uitspraak deed en waarin het ging over een ongeval 
dat veroorzaakt werd door het gebruik, uitsluitend met bedijfsdoeleinden, van een 
op het voertuig gemonteerd werktuig of apparaat. 
In het geval waarin een ongeval veroorzaakt werd door een motorrijtuig toen het 
afgeladen werd van de vrachtwagen die het als koopwaar had vervoerd naar een 
garage waar het moest worden geleverd, kon de feitenrechter wettelijk tot het 
besluit komen dat dit motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval niet in het 
verkeer was in de zin van artikel2, § 1 van de wet (Cass., 18 februari 1972,Arr. 
Cass., 1972, 565; Pas., 1872, I, 562). 
Daarentegen kon de feitenrechter wei tot de aanwezigheid van het vereiste 
verband besluiten in een geval waar de door de bestuurder van een tractor begane 
onvoorzichtigheid bestond in het Iaten plaats nemen van een kind in een gevaar
lijke positie op het (verzekerde) landbouwwerktuig dat door de tractor voortge
trokken werd (Cass., 28 oktober 1971, Arr. Cass., 1972, 220; Pas., 1972, I, 
206; J.T., 1972, 169; R.G.A.R., 1972, 8843) en ook in een geval waarin het 
ongeval veroorzaakt werd doordat de bestuurder, die verwarming van het voer
tuig wou aanzetten, per vergissing de starttoets indrukte en zodoende het voertuig 
achteruit deed rijden (Cass., 23 oktober 1973, R.W., 1973-1974, 925). 
V olgens een vonnis van de politierechter te Seraing volstaat een indirect verband 
tussen het ongeval en de deelname van het rijtuig aan het verkeer zodat het voor de 
toepasselijkheid van de wet volstaat dat het rijtuig (in casu een bromfiets) aan de 
hand wordt geleid (Pol. Seraing, 14 maart 1969, J. Liege, 1968-1969, 247; vgl. 
Pol. Brussel, 7 maart 1968, Bull. Ass., 1969, 61, met noot R.V.G.). 
Een vonnis van de rechtbank te Nijvel oordeelde van zijn kant dat voor de 
toepasselijkheid van de verzekering niet volstaat dat het ongeval gebeurde ter 
gelegenheid van het gebruik van het motorrijtuig maar dat vereist is dat het 
ongeval gebeurde door het feit van het foutief gebruik ervan'' (Rb. Nijvel, 6 mei 
1970,Rec. Niv., 1971, 1). Aan deze vereiste was volgens dit vonnis niet voldaan 
in een geval waarin het ongeval veroorzaakt werd door de aanwezigheid van een 
olievlek op het wegdek, afkomstig van het verzekerd rijtuig dat eerder op die 
plaats in een ongeval betrokken was (vgl. evenwel de uitspraken in tegengestelde 
zin: vorig overzicht, nr. 75). 
De rechtbank te Turnhout formuleerde de regel aldus dat voor de toepasselijkheid 
van de verzekering volstaat dat het ongeval veroorzaakt werd door een fout van de 
verzekerde en door het gebruik van een motorrijtuig (Rb. Turnhout, 27 februari 
1973, Turnh. Rechtsl., 1973-1974, 73319). 
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Ofschoon noch in de wet noch in de modelpolis gezegd wordt dat de verzekering 
enkel geldt wanneer de aansprakelijkheid naar aanleiding van een ongeval wordt 
opgelopen (vgl. Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 96, nr. 21) wordt 
aan deze vereiste toch vastgehouden, althans in die zin dat een voorzienbare 
schadetoebrenging niet onder de verzekeringswaarborg valt: aldus oordeelde het 
hof van beroep te Gent dat het veroorzaken van schade aan het wegdek, door 
herhaald gebruik ervan door vrachtwagens, buiten de waarborg valt zowel van de 
motorrijtuigen- als van de B.A. exploitatieverzekering (Gent, 4 maart 1976; Kh. 
Dendermonde, 8 januari 1974, T. Aann., 1978, 118, met noot Fontaine, Ph.). 

99.- VERKEERSRISICO !..._ EXPLOITATIERISICO- Zoals in het vorig overzicht 
(nr. 75) werd vastgesteld, doen zich vaak conflicten voor nopens de afbakening 
van het toepassingsgebied van de motorrijtuigenverzekering en de verzekering 
B.A. exploitatie. Het komt er op aan het toepassingsgebied van de motor
rijtuigenverzekering nauwkeurig vast te stellen in het Iicht van wat daaromtrent 
hierboven werd gezegd. 
Geoordeeld werd dat niet de motorrijtuigen-, maar wel de exploitatieverzekeraar 
waarborg moet verlenen wanneer het ongeval te wijten is aan het neervallen van 
de deur van een stilstaand voertuig voor veevervoer tijdens het inladen van een 
paard (Luik, 18 november 1975,Pas., 1976, II, 150); wanneer het ongeval zich 
voorgedaan heeft bij de opvulling van de gastank van het motorrijtuig (Rb. 
Bergen, 25 juni 1976,Bull. Ass., 1977, 579, met noot S.). 
Ia het bijzonder kunnen zich afbakeningsproblemen stellen met betrekking tot de 
verzekering van gemotoriseerde werktuigen zoals kraanwagens, graafmachines 
e.d. wanneer deze zowel verzekerd zijn voor de B.A. motorrijtuigen als voor de 
B.A. exploitatie. In deze laatste worden immers de schaden die specifiek in de 
motorrtijtuigenverzekering moeten verzekerd worden doorgaans uitgesloten. Als 
principe moet dus in de eerste plaats nagegaan worden of de verzekeraar , ,B.A. 
motorrijtuigen'' moet tussenkomen, krachtsns de wet van 1 juli 1956. In dit geval 
moet hij, en niet de verzekeraar ,B.A. exploitatie", de schade dragen, zelfs 
indien uit een logische analyse van het risico of van het schadegeval zou moeten 
besloten worden dat zij hoofdzakelijk verband houden met de exploitatie en 
rninder met het verkeer. 

Men mag niet vergeten dat de B.A. motorrijtuigenverzekering een verplichte 
verzekering is, waarvan het toepassingsgebied door de wet is bepaald; de B.A. 
verzekering ,exploitatie" is niet verplicht. De aanwezigheid van een dusdanige 
verzekering mag geen rol spelen om te bepalen of het schadegeval door de 
motorrijtuigenverzekeraar is gedekt. Zodra een schadegeval tegelijkertijd gedekt 
is door de motorrijtuigenverzekering en zou gedekt zijn door de verzekering 
,exploitatie" zo deze geen subsidiair karakter had, is het de motorrijtuigen
verzekeraar die het schadegeval moet dragen (zie Fredericq, Handboek, IT, 
nr. 1154). Dit komt niet altijd tot uiting in de rechtspraak. 
Ter oplossing van het gestelde probleem moet dan ook teruggegrepen worden 
naar de vaststelling hierboven gedaan dat voor de toepasselijkheid van de motor
rijtuigenverzekering een oorzakelijk verband dient te zijn tussen de schade en 
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enig gebruik van het rijtuig in het verkeer onder hogervermeld voorbehoud en 
uitgaande van die regel kan soms onderscheid gemaakt worden alnaargelang het 
rijtuig-werktuig als ,verkeersmiddel" dan wel als ,exploitatiemiddel" wordt 
gebruikt en dus alnaargelang het om een verkeers- dan wel exploitatierisico ging 
(Les Novelles, Droit commercial, V, vol. I, Tw. L' assurance des vehicules 
automoteurs, nr. 32 en 32bis; Carton de Tournai en Van der Meersch, Precis, IT, 
nr. 823 e.v.). 

Wanneer een motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval uitsluitend gebruikt 
wordt als machinewerktuig voor bedrijfsverrichtingen, is het geen voertuig dat 
deelneemt aan het verkeer en is de aldus berokkende schade niet gedekt door de 
motorrijtuigenverzekering (Cass., 5 november 1971, Arr. Cass., 1972, 239; 
Pas., 1972, I, 224, met noot;R.W., 1971-1972, 1122; Cass., 26 oktober 1972, 
Arr. Cass., 1973, 208; Pas., 1973, I, 205; Cass., 24 april1979, Pas., 1979, I, 
994). In het geval van het cassatiearrest van 5 november 1971 had de feitenrechter 
beslist dat de tractor die bij het trekken van een machine een draaimaneuver 
uitvoert aan het eind van een voor (sillon) loutere bedrijfsverrichtingen uitmaak
ten die vreemd waren aan het verkeer. 

In de zaak van het cassatiearrest van 26 oktober 1972 had de feitenrechter beslist 
dat de door een heftruck uitgevoerde rijmaneuvers onverbreekbaar verbonden 
waren met de bedrijfsverrichting die erin bestond plankenhopen van de kade naar 
een nabije loods te vervoeren. 

De formule van de vereiste ,onafscheidbare band" tussen het rijmaneuver en de 
uit te voeren bedrijfsverrichting wordt ook aangetroffen in een cassatiearrest van 
27 februari 1969 (Arr. Cass., 1969, 610; J.T., 1969, 205; R.G.A.R., 1969, 
8255; R. W., 1968-1969, 1613: daarin werd de beslissing van de feitenrechter 
verbroken omwille van een onregelmatigheid in de motivering). 

De vaststelling van het bestaan van een dergelijke onverbreekbare band is een 
feitenkwestie waarover de feitenrechter souverein oordeelt (Cass., 26 oktober 
1972, gecit.). Deze beoordeling geeft aanleiding tot delicate problemen. Voor 
een greep uit de casui:stiek raadplege men o.m. Kh. Leuven, 14 oktober 1969, 
B.R.H., 1970,71; Brussel, 21 oktober 1971,Bull. Ass., 1972,443, met noot 
V.H. ;Kh. Leuven, 19 oktober 1971,B.R.H., 1972, 554; Gent, 31 oktober 1969, 
Bull. Ass., 1970, 259, met noot R.V.G.; Brussel, 21 oktober 1971, B.R.H., 
1971, 593; zie ook Vandeur, o.c., 1979,47-48. 

In sommige van deze uitspraken wordt het begrip van onafscheidbare band nader 
geexpliciteerd. Zo wordt gesteld dat een dergelijke band tussen rijmaneuver en 
bedrijfsverrichting aanwezig is wanneer het eerste de onmiddellijke en directe 
voorbereiding uitmaakt van het tweede (Brussel, 10 maart 1977, R.G.A.R., 
1980, 10143; Kh. Brussel, 22 mei 1973, B.R.H., 1978, 203). In deze zaak rees 
de vraag of de verplaatsing van een kraan naar de plaats waar zij 's anderendaags 
moest functioneren onder het exploitatierisico viel: het arrest was van mening van 
niet. 

Opgemerkt weze dat, zoals door het arrest van het hof van beroep te Gent, 31 
oktober 1969 (Bull. Ass., 1970, 259, met nootR.V.G.) terecht wordt gesteld, de 
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clausule in een motorrijtuigenverzekering, luidens dewelke de waarborg zich niet 
uitstrekt tot de schade die voortvloeit uit het gebruik van het motorrijtuig als 
werktuig, betrekking heeft op het bestaan van de verzekeringsovereenkomst en 
dat de eruit voortvloeiende niet-verzekering jegens derden kan worden inge
roepen. Zie hierover ook Paulus-de Rode, H., Les conflits de frontiere entre 
['assurance responsabilite civile exploitation et l' assurance responsabilite civile 
des vehicules automoteurs, R.G.A.R., 1980, 10256, die kritiek uitbrengt op het 
criterium , , verp1aatsing onafscheidbaar verbonden met het werk'' . 

100. - ZEKERHEIDSTELLING DOOR DE VERZEKERAAR- Zoals bekend voorziet 
artikel2, lid 2 van de modelpolis dat bij aanhouding van de bestuurder of beslag 
op het motorrijtuig bij een ongeval in een vreemd land, tot hetwelk de verzekering 
zich uitstrekt, de verzekeraar ertoe gehouden is de desgevallend voor de vrijlating 
of teruggave geeiste zekerheidstelling zo spoedig mogelijk te verlenen. Deze 
bepaling is ook toepasselijk wanneer de verzekerde wordt aangehouden omdat hij 
per vergissing geacht wordt de bestuurder van het ongevalveroorzakend voertuig 
geweest te zijn, terwijl hij zulks de facto niet was (Brussel, 6 mei 1971, 
R.G.A.R., 1973, 8985; Cass., 16 november 1972, Arr. Cass., 1973, 271; 
R.G.A.R., 1973, 9115; Pas., 1973, I, 268). Komt de verzekeraar aan zijn 
verplichting tot zo spoedig mogelijke zekerheidsstelling te kort, dan is hij ge
houdentot vergoeding van de materiele en morele schade die de verzekerde leed 
door oorzaak van de verlenging van zijn aanhouding (Brussel, 6 mei 1971, 
gecit. ). 

101.- WIE IS VERZEKERD?- Luidens artikel3 van de wet moet de aan te gane 
verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, van 
iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig. De 
modelpolis voorziet de aldus wettelijk verplichte waarborgen doch breidt deze uit 
tot andere personen: tot de verzekeringnemer (zelfs zo deze niet de eigenaar, 
bestuurder of houder van het voertuig is); tot de personen die bij het slepen en 
depanneren van een ander voertuig het nodige gereedschap hebben geleverd, 
althans voor zover hun aansprakelijkheid niet door een ander contract wordt 
gedekt; tot de personen die onder de voorwaarden van artikel 27 van de model
polis vervoerd worden in een vierwielig motorrijtuig, voor zover zij als aanspra
kelijke betrokken zijn in een door het voertuig veroorzaakt ongeval (voor een 
toepassing, zie Vred. Brussel, 3 oktober 1974,R.G.A.R., 1975, 9425) en tot een 
nader aangeduid aantal personen die een vervangingsvoertuig besturen (over dit 
laatste geval wordt uitgeweid in volgend randnummer). 
In de regel heeft de aldus aan een aantal personen toegekende hoedanigheid van 
verzekerde tot gevolg dat zij van het recht op uitkering uitgesloten zijn (art. 7, 1 
van de modelpolis, waarover meer hiema, onder randnummer 104). Deze uit
sluiting is evenwel niet toepasselijk op de vervoerde person en ( artikel 3, lid 3 in 
fine van de modelpolis). 
In tegenstelling tot wat voorheen werd aangenomen (Vandeur, o.c., 1979, 99 en 
vgl.; het algemeen principe neergelegd in Cass., 23 november 1967 ,Arr. Cass., 
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1968, 423; Pas., 1968, I, 395, luidens hetwelk eenzelfde persoon jegens een
zelfde verzekeraar en met betrekking tot eenzelfde schadegeval, niet tegelijk 
verzekerde en niet-verzekerde derde kan zijn) werd thans jurisprudentieel uitge
maakt dat de uitbreiding van de dekking tot de personen die gereedschap leveren 
voor depanage (artikel3, lid 2 van de modelpolis), hun niet de hoedanigheid van 
uitkeringsgerechtigde ontneemt: Luik, 7 mei 1973, Pas., 1973, II, 147; Cass., 
25 april1974; Pas., 1974, I, 869). 
De hoedanigheid van verzekerde zal de betrokken persoon ook beschermen tegen 
een subrogatoire vordering vanwege de verzekeraar buiten de gevallen waarin de 
verzekeraar zich uitdrukkelijk een verhaalsrecht op zijn verzekerde zou voorbe
houden hebben (over de grondslag van de regresvordering van de verzekeraar 
tegen een verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, wordt hiema uitvoerig 
teruggekomen onder nr. 116). Over de vraag of de verzekerde bestuurder ook 
ontsnapt aan de subrogatoire vordering van de verzekeraar die bet voertuig ook 
voor stoffelijke schade heeft verzekerd, zie Cass., 12 maart 1976, besproken 
onder nr. 79). 
Een cassatiearrest van 6 november 1975 bevat een belangwekkende toelichting 
bij bet be grip , ,houder'' dat door de wet en de modelpolis wordt gebruikt (Cass., 
6 november 1975, Arr. Cass., 1976, 308; Pas., 1976, I, 298, met noot; J.T., 
1976,65 ;R.G.A.R., 1976, 9680, metnootFagnart, J.L.). Uitde tekst van de wet 
en uit bet hoofddoel van deze wet (vergoeding van de benadeelde derden) blijkt, 
aldus dit arrest, dat de uitdrukking , ,houder van bet verzekerde voertuig'' in de 
ruimste zin moet begrepen worden en dat als houder moet beschouwd worden hij 
die zonder eigenaar en zonder noodzakelijk bestuurder te zijn van bet verzekerd 
voertuig, daarover materieel de beschikking heeft. Ten onrechte had bet ver
nietigde arrest a quo gesteld dat voor bet bestaan van ,detentie" vereist is dat 
degene die over de zaak beschikt ingevolge een rechtsverhouding met de eige
naar, krachtens een eigen recht dat hij in eigen naam bezit en uitoefent op bet 
voertuig een meesterschap heeft. De aangestelde van de garagist, die een kan
didaat-koper bij een proefrit vergezelt diende derhalve als houder beschouwd te 
worden. In dezelfde zin bevestigde een cassatiearrest van 24 juni 1975 (Arr. 
Cass., 1975, 1136 ;Pas., 1975, I 1028) dat de houder krachtens artikel 7 van de 
modelpolis van bet recht op uitkering uitgesloten is, ook wanneer hij niet aan
sprakelijk zou zijn voor de ingeroepen schade (over de uitsluiting van de 
,houder" als verzekerde van hetrecht op uitkering, zie bieronder sub nr. 104). 
Voor een ruime interpretatie van bet be grip , ,houder'' zie ook Scheidsr. besliss. , 
15 maart 1975, Bull. Ass., 1976, 773: houder is iemand die een zaak onder de 
hand beeft met de toelating of voor rekening van een ander. 

102. - UITBREIDING VAN DE DEKKING DOOR ARTIKEL 4 VAN DE MODELPOLIS -

De uitbreiding van de waarborg door artikel4 van de modelpolis komt enkel ten 
goede aan de verzekeringnemer en zijn echtgenote en kinderen, indien deze bij 
bern inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt 
hebben. Zij geldt dus niet voor om bet even welke bestuurder of houder van bet 
omschreven voertuig, en zelfs niet voor de eigenaar, indien hij niet de verzeke-
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ringnemeris(Cass., 22oktober 1971,Arr. Cass., 1972, 193;Pas., 1972,I, 179; 
R.W., 1971-1972, 117; Bull. Ass., 1972, 1015, met noot R.V.G.; J.T., 1972, 
187 en bet arrest a quo : Luik, 9 april 1970, Bull. Ass., 1972, 1015). Het 
cassatiearrest bevestigt de overigens evidente regel dat wanneer de verzekeraar de 
wettelijk verplichte waarborg uitbreidt, bet hem vrij staat deze dekking te beper
ken. 
Het eerste geval waarin artikel 4 van de modelpolis uitbreiding van de dekking 
voorziet betreft bet geval waarin het omschreven voertuig tijdelijk voor om het 
even welke reden, gedurende niet langer dan een kalendermaand onbruikbaar is. 
De waarborg strekt zich dan, ten behoeve van de hierboven genoemde personen, 
uit tot bet vervangingsvoertuig, d.i. een voertuig dat aan een derde toebehoort en 
tot hetzelfde gebruik is bestemd als bet in de polis omschreven motorrijtuig 
( artikel 4, 1 , b van de modelpolis). Over de interpretatie van laatstgenoemde 
voorwaarde, zie Cass., 27 maart 1973,R.W., 1972-1973, 32; en Vandeur, o.c., 
1979, 114 en 115. Betwisting bestaat nopens de vaststelling van bet uitgangspunt 
van de duurvan 1 maand. Neemt deze termijn een aanvang vanafhet ogenblik van 
de vervanging, zoals uit de formulering van de modelpolis zou blijken? Een arrest 
van bet hof van beroep te Gent (Gent, 29 juni 1967, Pas., 1968, Il, 54) 
onderschrijft deze opvatting. Daartegen wordt evenwel ingebracht dat deze 
opvatting rechtsonzekerheid meebrengt voor de verzekeraar en dat derhalve de 
termijn een aanvang neemt vanaf de datum van onbruikbaarheid van bet om
schreven voertuig (Rb. Dendenmonde, 27 decemberl963,Bull. Ass., 1964,469; 
J.T., 1964, 281; R.G.A.R., 1964, 1741; vgl. Vandeur, o.c., 1979, 116). 
Het tweede geval betreft de uitbreiding van de dekking tot een occasioneel 
vervangingsvoertuig, d.i. een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat de bier
hoven genoemde verzekerden toevallig zouden besturen, zelfs terwijl bet om
schreven voertuig in gebruik is. Is niet als vervangingsvoertuig te beschouwen bet 
aan de verzekeringnemer toebehorend voertuig, waarvoor de verzekering ge
schorst was : vereist is immers dat bet occasioneel vervangingsvoertuig aan 
derden toebehoort (Brussel, 15 mei 1975, Bull. Ass., 1976, 449, met noot S.). 
In de beide genoemde gevallen wordt bet gebruikte vervangingsvoertuig met bet 
omschreven motorrijtuig gelijkgesteld. Zulks heeft o.m. tot gevolg dat de door 
artikel 7 van de polis voorziene uitsluitingen van bet recht op uitkering van 
bepaalde personen die verzekerde zijn voor bet omschreven voertuig, ook toepas
selijk zijn op dezelfde categorieen van personen die verzekerde zijn voor bet 
vervangingsvoertuig (vgl. Rb. Turnhout, 27 juni 1975,R.G.A.R., 1976, 9685; 
Brussel, 17 november 1975,Pas., 1976, Il, 132;R. W., 1976-1977, 534; contra: 
Vred. Beveren Waas, 19 april 1977, Bull. Ass., 1977, 831, met noot S.). 
Eveneens heeft de gelijkstelling van het vervangingsvoertuig met bet omschreven 
voertuig tot gevolg, dat de schade aan bet vervangingsvoertuig, overeenkomstig 
artikel8, 1 van de modelpolis, van de verzekering uitgesloten is (Brussel, 7 maart 
1969, R.G.A.R., 1971, 8568). 

103. - AANVULLEND KARAKTER VAN DE UITBREIDING VAN ARTIKEL 4 MODEL

POLIS- De uitbreiding van de dekking is slechts aanvullend. Zij heeft geen 
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uitwerking wanneer de benadeelde voor zijn schade werkelijk vergoeding kan 
bekomen op grond van een lopend contract, dat de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid dekt, waartoe het gelijkgestelde motorrijtuig aanleiding geeft. 
Volgens een eerder nogal verspreide opvatting moest artikel 4, 3, a in die zin 
gei:nterpreteerd worden dat de uitbreiding van de dekking enkel dan geen uitwer
king heeft wanneer de benadeelde vergoeding bekomt op grond van een con
tractuele verplichting van de verzekeraar, doch dater wei uitbreiding van dekking 
is van het voor bet omschreven voertuig gesloten verzekeringscontract wanneer 
de benadeelde vergoeding bekomt van een verzekeraar, die wei wettelijk, doch 
niet contractu eel tot vergoeding gehouden is (zieLes Novelles, Droit commercial, 
V, vol. I, Tw. L' assurance des vehicules Automoteurs, nr. 270; vgl. V andeur, 
o.c., 1979, 118 en de daar geciteerde rechtspraak). 

Het hof van cassatie heeft thans duidelijk geopteerd voor de tegengestelde 
opvatting: de uitbreiding van de dekking voorzien in artikel4 heeft geen uitwer
king van zodra de benadeelde werkelijk vergoeding bekomt van een ander 
verzekeraar, en het is daarbij onverschillig of deze verzekeraar contractueel dan 
enkel krachtens de bepalingen van de wet van 1956 tot vergoeding gehouden is 
(Cass., 25 september 1974,Arr. Cass., 1975, 104;Pas., 1975, I, 93 ;R.G.A.R., 
1975, 9446, met noot R.O.D.). Ook deze opvatting was reeds in sommige 
vroegere rechtspraak terug te vinden (zie de rechtspraak geciteerd door Vandeur, 
o. c., 1979, 119). Een correcte toepassing van de in het cassatiearrest neergelegde 
regel vindt men in Antwerpen, 22 maart 1976, R.G.A.R., 1977, 9824. 

104. - UITSLUITING VAN HET RECHT OP UITKERING- Artikel 7 van de model
polis heeft van de mogelijkheid, voorzien in artikel4, § 1 van de wet van 1 juli 
1956 en artikel4, § 1 van de Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de 
Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 (in werking getreden op 1 juni 1976) 
gebruik gemaakt om bepaalde personen van het recht op dekking uit te sluiten. 

A. De bestuurder, de verzekeringnemer en zij wier burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid door het contract is gedekt (art. 7, ] 0 modelpolis) 

De personen wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is worden genoemd 
in artikel3 van de modelpolis dat overeenkomt met artikel3 van de wet van 1 juli 
1956 (zie hoven onder nr. 101). 

Onder artikel 4, § 1, 1 o van de wet moet, aldus het hof v~n cassatie, verstaan 
worden dat, ben evens de eigenaar of de verzekeringnemer slechts de , ,houder'' of 
de ,,bestuurder'' van het verzekerde motorrijtuig van het recht op uitkering 
kunnen uitgesloten worden (Cass., 25 april1974,Pas., 1974, I, 869 ;Arr. Cass., 
1974, 922). 
Hetzelfde arrest beslist echter ook dat uitbreiding van dekking tot degenen die bij 
het depanneren van een voertuig een hulpmiddel hebben verschaft (art. 3, lid 2 
modelpolis) niet tot gevolg heeft de aldus verzekerde onder de uitsluiting. van 
artikel7, 1 o modelpolis te doen vallen (zie ook Luik, 7 mei 1973,Pas., 1973, II, 
147; J. Liege, 1974-1975, 97). Zij hebben de hoedanigheid van ,derde": de 
uitbreiding van dekking is derhalve vreemd aan de verplichte verzekering. 
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Op de vraag of een garagist die een hem toevertrouwd voertuig door zijn 
aangestelde laat gebruiken, recht heeft op uitkering wanneer die aangestelde 
schade berokkent aan een ander voertuig van de garagist, werd ontkennend 
geantwoord(Kh. Brussel, 19november 1968,R.G.A.R., 1969,8335, metnoot). 
Het begrip ,houder" moet in de ruimste zin worden begrepen (zie boven, 
nr. 101) en maakte het voorwerp van een omschrijving in het cassatiearrest van 
6november 1975 (Arr. Cass. 1976, 308,R.G.A.R., 1976, 9680;J.T., 1976,65; 
R. W., 1975-1976, 2168; Bull. Ass., 1976, 777, met noot S.): is houder van het 
verzekerde voertuig, met uitzondering van het geval dat hij zich door diefstal of 
geweldpleging de macht van het motorrijtuig zou hebben verschaft, , ,hij die 
zonder eigenaar of zonder noodzakelijk bestuurder te zijn van het verzekerde 
voertuig daarover materieel beschikt''. De houder wordt op grond van artikel 7 
modelpolis uitgesloten, ook al is hij niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade 
(Cass., 24 juni 1975,Pas., 1975, I, 1028, metnoot,Arr. Cass., 1975, 1136) (zie 
ook nr. 101). Ingevolge de artikelen 3 en 7 van de modelpolis kan de houder van 
een voertuig de hoedanigheid van verzekerde niet cumuleren met die van derde
begunstigde. Zo is ook de houder van een brornfiets als duozitter uitgesloten (Rb. 
Antwerpen, 15 december 1976,R.W., 1976-1977, 2279). Zo ook de vriend aan 
wie het voertuig tijdelijk wordt afgestaan (Scheidsr. besliss., 15 maart 1973, 
Bull. Ass., 1976, 773). 
Een zaakvoerder van een p.v.b.a., eigenares-verzekeringneemster van het voer
tuig, is eenderde en is niet van vergoeding uitgesloten bij toepassing van artikel7 
modelpolis indien hij inzittende is en de aanrijding veroorzaakt wordt door een 
aangestelde van de p.v.b.a. die het voertuig bestuurt (Brussel, 25 juni 1969, 
R.G.A.R., 1970, 8393). Hethofvan beroep argumenteertdatdevennootschapen 
de zaakvoerder een afgescheiden vermogen hebben en dat de zaakvoerder-last
hebber niet gebonden is door de door de vennootschap aangegane verbintenis
sen, in casu de verzekeringsovereenkomst. Strekt de dekking zich uit tot de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer van elk aan derden toebe
horend motorvoertuig, dan zullen de benadeelden-inzittenden, uitgesloten op 
grond van artikel 7 van hun polis, vergoeding kunnen bekomen op grond van het 
andere verzekeringscontract (Brussel, 17 november 1975, R.W., 1976-1977, 
534). 
De echtgenoot van een verzekeringneemster- beiden gehuwd onder het wette
lijk stelsel - is medeeigenaar van het autovoertuig dat tot de gemeenschap 
behoort, en heeft derhalve de hoedanigheid van verzekerde krachtens artikel3, lid 
1 van de modelpolis. Hij wordt uitgesloten van enige tussenkomst op grond van 
artikel4, § 1, 1 o van de wet en artikel7, 1 o modelpolis (Antwerpen, 28 mei 1976, 
R.G.A.R., 1978, 9944; de voorziening in cassatie werd verworpen; zie ookRb. 
Turnhout, 25 november 1977, onuitgegeven, aangehaald door Schuermans, L. en 
Simoens, D., Verkeersaansprakelijkheid en verzekering naar Belgisch Recht, 
T.P.R., 1978, 98, nr. 23. In dezelfde zin Corr. Luik, 20 december 1978,Bull. 
Ass., 1979, 447). 
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105. B. De echtgenote en de bloed- en aanverwanten in rechte linie (art. 7, 2° 
modelpolis) 

A. De bloed- en aanverwanten in rechte linie worden door artikel4, § 1, 2° van de 
wet, van vergoeding uitgesloten onder de dubbele voorwaarden van inwonen bij 
en onderhouden worden door de in artikel4, § 1° bedoelde personen. 
V allen niet onder de uitsluiting de bloed- en aanverwanten in de zijlijn ; zo zijn de 
broers en zusters van het slachtoffer-verzekeringnemer niet uitgesloten (Luik, 26 
februari 1974, J. Liege, 1974-1975, 243; Rb. Hasselt, 5 november 1974, Bull. 
Ass., 1977, 315). 

B. W at de echtgenote betreft, stelt zich de vraag of zij, om uitgesloten te zijn op 
grond van artike14, § 1, 2° van de wet, eveneens bij de andere echtgenoot moet 
inwonen en door deze moet worden onderhouden. 
N a een weifelende houding van de rechtspraak sprak het hof van cassatie zich op 
22 september 1972 uitdrukkelijk bevestigend uit over deze vraag. Aileen wanneer 
de twee voorwaarden , ,samenwonen'' en , ,onderhouden worden'' samen vervuld 
zijn, is de echtgenote van het recht op uitkering uitgesloten (Pas., 1973, I, 80; 
R.G.A.R., 1973, 9083 ;Arr. Cass., 1973,87 ;R.W., 1972-1973, 1671, metnoot 
Segers, H., Bull. Ass., 1973, 115, met noot R.V.G.). 
Het arrest van 16 april 1980 van het Benelux-Gerechtshof (J.T., 1980, 358; 
R.W., 1980-1981, 167, met conclusie van Advocaat-Generaal Dumon, P., en 
noot van Maes, B.), heeft het roer omgegooid tegenover het arrest van het hof van 
cassatie van 22 september 1972 door te beslissen dat de echtgenote beschouwd 
moet worden als absoluut en vanzelf uitgesloten van het genot van de verzekering 
van de andere echtgenoot zonder dat deze uitsluiting, zoals voor bloed- en 
aanverwanten in de rechte linie, onderworpen is aan de voorwaarden (of een 
ervan) van samenwoning en onderhoud. Zie in dezelfde zin: Cass., 30januari 
~981, R.W., 1980-1981, 2700. 
Hoewel thans achterhaald, lijkt het ons niet van belang ontbloot de rechtspraak en 
haar. evolutie weer te geven die tot de interpretatievraag aan het Benelux-Ge
rechtshof gericht geleid heeft. 
De meerderheid der in de besproken periode gewezen vonnissen en arresten 
huldigen zoals het hof van cassatie in het arrest van 1972 de dubbele voorwaarde 
om de gehuwde vrouw uit te sluiten. 
De interpretatie van ,onderhouden worden" verschilt evenwel zoals hiema zal 
worden aangegeven volgens het geval dat de vrouw een eigen beroep uitoefent of 
zich uitsluitend met het huishouden bezighoudt: 
a) de gehuwde vrouw oefent een voltijds beroep uit: 
- Brussel, 18 april1970 (/:Jull. Ass., 1973, 115, met noot R.V.G., bevestigd 
door Cass., 22 september 1972, gecit.). De arbeidsinkomsten van de gehuwde 
vrouw maken voorbehouden goederen uit. Indien niet blijkt dat aan de verplich
ting tot bijdrage in de lasten van het huwelijk tekort wordt gedaan en niet eens 
beweerd wordt dat de arbeidsinkomsten ontoereikend zijn om in haar onderhoud 
te voorzien, kan niet gezegd worden dat zij door de penningen van de man wordt 
onderhouden. 
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- Rh. Hasselt, 5 november 1974 (Bull. Ass., 1977, 315). Volledig onderhoud 
wordt niet vereist. De bijdrage in bet levensonderhoud van de met uitsluiting 
geviseerde persoon moet reeel zijn en een zekere mate van belangrijkheid verto
nen. 
- Corr. Namen, 5 oktober 1975 (J. Liege, 1975-1976, 51). De vrouw wordt 
door haar echtgenoot niet onderhouden indien bewezen wordt dat zij een eigen 
beroep uitoefent. 

b) de gehuwde vrouw oefent een deeltijds beroep uit: 
- Brussel, 13 november 1975 (R.G.A.R., 1977, 9717 en 9722, met noot 
Libouton, J.; J.T.T., 1976, 240). De vrouw die deeltijds werkt en voor bet 
overige bet huishouden doet wordt niet onderhouden. Als huishoudster geniet zij 
een economische waarde die gevoegd bij haar beroepsinkomen haar toelaten 
aanzienlijk tussen te komen in de lasten van bet huisgezin, zulks bij vergelijking 
met bet inkomen van haar echtgenoot. 
- Cass., 18juni 1976 (Pas., 1976, I, 1119;Arr. Cass., 1976, 1175 ;R.G.A.R., 
1977, 9759, met noot Bonheure-Fagnart, M.; R.G.A.R., 1978, 9905; R.W., 
1977-1978, 953, met noot Casman, H.) (waarbij bet arrest van bet hof van beroep 
te Brussel van 13 november 197 5 (gecit.) werd bevestigd). Het hof van cassatie 
neemt aan dat bet begrip ,onderhoud" niet enkel wordt uitgesloten door de 
aanwezigheid van reeel en werkelijk ontvangen loon, maar tevens door enige 
prestatie met economische waarde (zie 11oot Casman, H_., onder bet geciteerd 
arrest). 
- Corr. Namen, 7 december 1977 (J. Liege, 1977-1978, 116). Deplichtvoorde 
echtgenoten elkaar wederzijds te onderhouden verhindert niet de ene onafhanke
lijk van de andere te beschouwen indien zijn inkomstenaandeel zijn bijdrageaan
deel in bet huishouden bereikt of overschrijdt. 

c) de gehuwde vrouw doet alleen huishoudelijk werk: 
- Pol. Charleroi, 11 januari 1978 (R.G.A.R., 1978, 10037). Vermits bet hof 
van cassatie bij arrest van 28 juni 197 6 (gecit. ) heeft aangenomen dat huishoude
lijke bezigheid van de echtgenote in aanmerking komt bij de vergelijking van de 
respectieve bijdrage van man en vrouw tot de gezinslasten, heeft bet impliciet 
maar zeker erkend dat de echtgenote niet meer door haar man wordt onderhouden 
wanneer zij enige economische werkzaamheden uitoefent, hetzij door inbreng 
van inkomsten, hetzij door besparing van uitgaven. Men ziet niet in, aldus de 
politierechter, waarom de vrouw die een beroep uitoefent, zij bet part-time, op bet 
gebied van omvang van haar rechten ten aanzien van de verzekeraar bevoorrecht 
zou zijn tegenover de vrouw die zich aan haar huishouden wijdt. lndien deze 
bezigheid voldoende belangrijk is mag aangenomen worden dat de vrouw niet 
door haar man wordt onderhouden. 
De voorwaarde van , ,inwoning'' is eveneens een feitelijk criterium en mag niet 
enkel juridisch worden beoordeeld. , ,lnwonen bij'' betekent onder hetzelfde dak 
wonen zodat bet onverschillig is wie bij wie inwoont (Rb. Hasselt, 5 november 
1974, Bull. Ass., 1977, 315; zie in dezelfde zin Rb. Luik, 24 november 1958, 
Bull. Ass., 1959, 53). Een feitelijke scheiding volstaat echter opdat er geen 
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inwoningmeerzouzijn (Gent, 6 april1976,R.G.A.R., 1977, 9718). Zie ookvoor 
wie van de buiskring deel uitmaakt: Cass., 2 oktober 1971 (Arr. Cass., 1972, 
192;Pas., 1972, I, 177;R.W., 1971-1972, 1115). 

Hoewel de recbtspraak meer en meer de economiscbe waarde van bet buis
boudwerk erkent (zie o.m. de studie Bonheur-Fagnart, M., La valeur economi
que du travail menager, R.G.A.R., 1975, 9471), is zij nocbtans niet vaststaand 
met betrekking tot de uitsluiting van de ecbtgenote en wordt zij op dat gebied 
acbterbaald door de uitspraak van bet Benelux-Gerecbtsbof van 29 juni 1979. 
(gecit. in dit randnummer). Hiertoe is bet nuttig de vonnissen a quo weer te 
geven: 
- Vred. Bilzen, 24 september 1975 (I'. Vred., 1976, 150). Het begrip onder
baud is ruimer dan geld inbrengen of geven. Het betekent in de Ievensbeboeften 
van iemand voorzien. Dit boudt in dat een man niet opboudt zijn vrouw te 
onderbouden, wanneer zij ook een financiele bijdrage Ievert tot de lasten van bet 
buwelijk. Het volstaat derbalve niet, zonder meer in te roepen dat de vrouw een 
eigen beroep beeft, om daaruit automatiscb te kunnen concluderen, dat zij niet 
meer door baar man onderbouden wordt. 
- Rb. Tongeren, 6 september 1976 bevestigde die bescbikking van de vrede
recbter docb op grand van een andere motivering: de voorwaarde van, ,inwonen'' 
en ,onderbouden" slaat enkel op bloed- en aanverwanten in recbte linie; de 
uitsluiting van de echtgenote geldt door bet loutere feit dat zij ecbtgenote is (zie in 
dezelfde zin: Luik, 5 mei 1970, Bull. Ass., 1970,491, met noot R.V.G.; J.T., 
1970, 436; R.G.A.R., 1970, 8470; Luik, 30 mei 1980, J. Liege, 1980, 265). 
Na cassatieberoep tegen deze uitspraak besliste het hof in zijn arrest van 29 juni 
1979 (R.W., 1979-1980, 386; Pas., 1979, I, 1292; Bull. Ass., 1980, 127) het 
advies te vragen van het Benelux-Gerechtsbof. Het arrest van bet Benelux-Ge
recbtsbof van 16 april1980, alsook bet erop volgend cassatiearrest van 30 januari 
1981 werden bierboven geciteerd. 
Weze nog vermeld dat het slachtoffer baar eigen recht tegen de verzekeraar niet 
verliest wanneer zij acbteraf met de aansprakelijke buwt (Carr. Charleroi, 26 april 
1976,R.G.A.R., 1977, 9719; Gent, 12 december 1973,R.W., 1974-1975, 381; 
Bull. Ass., 1974, 621; Gent, 11 december 1970, R.W., 1970-1971, 1523). 

106. -l)ITGESLOTEN rusrco·s- De schade aan het omschreven motorrijtuig zelf 
is van de verzekering uitgesloten. Zulks wordt uitdrukkelijk gesteld door artikel 
8, 1 o van de modelpolis, al volgt zulks reeds uit de uitsluiting van het recht op 
uitkering van de eigenaar van het rijtuig door artikel 7, 1 o. Zoals reeds ter sprake 
kwam onder nr. 102 moet het vervangingsvoertuig waarvan sprake in artikel4 
van de modelpolis met het omschreven voertuig gelijkgesteld worden. 
De wet laat toe schade aan vervoerde goederen uit de dekking uit te sluiten ( artikel 
3, § 2). De in overeenstemming daarmee door artikel 8, 2° van de modelpolis 
gedane uitsluiting is derhalve tegenstelbaar aan derden (Cass., 2 oktober 1967, 
Arr. Cass., 1968, 173; R.W., 1967-1968, 1179; R.G.A.R., 1968, 8062). De 
modelpolis voorziet evenwel een uitzondering voor de stoffelijke scbade aan 
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kl~ren en bagage van de vervoerde personen: de dekking is dan even wei beperkt 
tot 50.000 F. per persoon. De interpretatie van wat onder bagage moet begrepen 
worden, (meer bepaald de vraag of muziekinstrumenten als zodanig te be
schouwen waren) stond aan de orde in het arrest a quo waaromtrent het hierboven 
geciteerd cassatiearrest van 2 oktober 1967 werd geveld. 
De door artikel 8, 3" van de modelpolis voorziene uitsluiting van de schade die 
veroorzaakt wordt door het enkel feit van de vervoerde zaken of door het 
manipuleren ervan, en die niet voortvloeit uit het gebruik van het motorrijtuig 
kwam reeds hierboven ter sprake (zie nr. 98 i. v.m. het gebruik van het rijtuig in 
het verkeer en nr. 99 i.v.m. de afbakening tussen bedrijfsrisico en verkeersri
sico). De hier bedoelde uitsluiting wordt niet voorzien in de wet, doch hoefde 
daarin niet gemaakt te worden daar het voorwerp van de verplichte verzekering 
zich enkel uitstrekt tot de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die door 
het motorrijtuig veroorzaakt wordt. 
In overeenstemming met artikel 4, § 2 van de wet wordt ook de schade die 
voortvloeit uit het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behen
digheidsritten en wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend door 
de modelpolis uit de verzekeringswaarborg uitgesloten (artikel 8, 4" van de 
modelpolis). Ook deze wettelijke toegestane uitsluiting is tegenstelbaar aan derde 
-benadeelden. Artikel 20 van de wet van 1 juli 1956 voorziet in een bijzondere 
verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de inrichters en deelne
mers van genoemde ritten- en wedstrijden. Van een cumul van deze verzekering 
met de gewone aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is uiteraard geen 
sprake (Luik, 10 februari 1970, Bull. Ass., 1970, 272, met noot R.V.G.). 
Een touristische autowandeling waarin de deelnemers niet aan snelheids- of 
behendigheidstesten doch enkel aan kennistesten onderworpen worden, kan niet 
met de door de modelpolis uitgesloten wedstrijden gelijkgesteld worden. Even
min gaat het in een dergelijk geval om een niet door de overheid . toegelaten 
wedstrijd waaromtrent artikel 25, 7" een regresvordering van de verzekeraar 
voorziet. Aldus werd beslist door het hof van beroep te Brussel (2 mei 1969, Pas., 
1969, II, 188; R.G.A.R., 1971, 8571). 

107. - ONBEPERKTE DEKKING - In overeenstemming met de bepaling van 
artikel 3, lid 4 van de wet voorziet artikel 5 een onbeperkte dekking tot vijf 
miljoen frank per ongeval, wat betreft stoffelijke schade, veroorzaakt door brand 
of ontploffing. 
In dit verband weze de aandacht gevestigd op het voorstel van tweede richtlijn 
inzake de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, waarin wordt voorzien dat 
ook voor materiele schade de dekking hetzij onbeperkt, hetzij niet lager dan nader 
in de richtlijn vastgestelde bedragen mag zijn (V oorstel van richtlijn door de 
Commissie bij de Raad ingediend op 7 augustus 1980, Publ. Eur. Gem., 21 
augustus 1980, nr. C 214/9). 

108.- SAMENVOEGING VAN VERZEKERINGEN- De problemen die ontstaan 
i.v.m. de pluraliteit van verzekeringen die ontstaat wanneer de burgerlijke aan-
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sprakelijkheid voor een door een motQrrijtuig veroorzaakte schade zowel gedekt 
wordt door een motorrijtuigenverzekering van de eigenaar als door de verzeke
ring B.A. exploitatie van de garagist aan wie het voertuig werd toevertrouwd, 
werd eerder reeds gehandeld, bij de bespreking van artikelen 12 e. v. van de wet 
van 1874 (zie onder nr. 66). 

109.- EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDEN- Artikel6 van de wet geeft aan de 
benadeelde derde een eigen recht tegen de verzekeraar. Zulks impliceert dat het 
slachtoffer van een ongeval een rechtstreekse vordering heeft tegen de aanspra
kelijkheidsverzekeraar van de voor bet ongeval aansprakelijke. Aangezien de 
benadeelde over een eigen, uit de wet zelfvoortvloeiend recht tegen de verzeke
raar beschikt, is de verzekeraar verplicht de derde-benadeelde te vergoeden zelfs 
wanneer hij tegen zijn verzekerde een reden van niet-betaling kan inroepen. 
Artikel11 van de wet formuleert deze regel van de niet-tegenstelbaarheid van de 
verweermiddelen op radicale wijze: geen uit de wet of de overeenkomst voort
vloeiende nietigheid, exceptie of verval kan door de verzekeraar tegen de bena
deelde worden tegengeworpen. Artikel 5 van de wet stipuleert dat de verzekeraar 
zich jegens de benadeelde niet kan beroepen op een beding in de verzekerings
overeenkomst luidens dewelke de verzekerde persoonlijk voor een deel in de 
vergoeding van de schade zal bijdragen. Op een en ander wordt hiema (in de 
volgende randnummers) uitvoerig teruggekomen. 
Vooraf worden enkele algemene toepassingsvoorwaarden van de rechtstreekse 
vordering besproken. De procedurale aspecten van de rechtstreekse vordering 
komen op hun beurt verder ter sprake (zie nr. 139 e.v.). 
Vooreerst is er het belangrijk principe luidens hetwelk het eigen recht, dat artikel 
6 van de wet van 1 juli 1956 ten behoeve van de benadeelde tegen de verzekeraar 
in het leven roept, afhankelijk is van het bestaan van een verzekeringsovereen
komst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid eigenaar, houder of 
bestuurder van bet motorrijtuig op het ogenblik van bet ongeval. Het hof van 
cassatie had bij herhaling de gelegenheid deze regel te bevestigen (Cass., 1 feb
ruari 1968,Arr. Cass., 1968, 735 ;Pas., 1968, I, 686; Cass., 5 september 1968, 
Pas., 1969, I, 16;Arr. Cass., 1969, 11; Cass., 19 mei 1972,Arr. Cass., 1972, 
874 ;Pas., 1972, I, 864; Cass., 13 april1973,Arr. Cass., 1973, 813 ;Pas., 1973, 
I, 787, met noot;R.W., 1973-1974, 305 ;R.G.A.R., 1974,9229; Cass., 25 sep
tember 1974,Arr. Cass., 1975, 104;Pas., 1975, I, 93;R.G.A.R., 1975,9446, 
met noot R.O.D.; Cass., 27 juni 1979, Pas., 1979, I, 1255). 
Voorts is de verzekeraar tegenover de schadelijder slechts gehouden tot ver
goeding van de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. De benadeelde 
kan tegenover de verzekeraar geen andere rechten doen gelden dan tegenover de 
verzekerde zelf. Derhalve kan de benadeelde zich in een voor de burgerlijke 
rechtbank tegen de verzekeraar ingestelde procedure niet beroepen op rnisdrijven 
waarvan de verzekerde door een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de 
politierechter, voor wie de benadeelde zich burgerlijke partij had gesteld, is 
vrijgesproken (Cass., 25 mei 1973,Arr. Cass., 1973,936, met nootE.K. ;Pas., 
1973, I, 895, met noot E.K.; R.W., 1973-1974, 473; R.G.A.R., 1974, 9224). 
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W el kan bet gebeuren dat de verzekeraar op andere gronden tot schadeloosstelling 
gehouden is jegens de benadeelde, bijvoorbeeld wanneer hij, zich beroepend op 
een verweermiddel, dat achteraf niet aan de benadeelde tegenstelbaar blijkt te 
zijn, weigert deze te vergoeden en hem tot een procedure tegen de verzekerde 
aanzet : in dat geval zal de verzekeraar kunnen veroordeeld worden tot vergoeding 
van de door de benadeelde opgelopen kosten van de procedures tegen de verze
kerde en tegen de verzekeraar (Cass., 30 januari 1970, Pas., 1970, I, 458; 
R.G.A.R., 1971, 8649). 
Het eigen recht komt toe aan de , ,benadeelden''; dit zijn, luidens de omschrijving 
van de modelpolis, zij die schade hebben geleden welke grond oplevert voor de 
toepassing van bet contract alsmede hun rechtsverkrijgenden. 
Het eigen recht van de benadeelden ontstaat door bet schadegeval, dit is bet feit 
waardoor de schade is ontstaan. 
De benadeelde mag tegelijk ageren tegen de verzekerde en diens verzekeraar, 
maar zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar vervalt, wanneer hij effectief 
vergoed werd door de verzekerde (Cass., 30 mei 1969, Arr. Cass ., 1969, 948; 
Pas., 1969, I, 834;R.G.A.R., 1969, 8354; vgl. Vred. Kontich, 15 januari 1971, 
R.W., 1971-1972, 287; Vred. Sint-Truiden, 5 oktober 1972,R.W., 1972-1973, 
1872; R.G.A.R., 1973, 9022). 
Wanneer de modelpolis de wettelijk opgelegde verplichte waarborgen uitbreidt, 
worden de contracterende partijen geacht overeengekomen te zijn de wettelijke 
rechtsregeling van de verplichte vetzekering tot de aldus voorziene waarborgen te 
hebben uitgebreid. Aldus werd beslist dat de door artikel4 voorziene uitbreiding 
van de waarborg, de toepassing van de wettelijke rechtsregeling inzake de 
mogelijkheid van rechtstreekse daging van de verzekeraar voor de straf
rechtsmachtmetzichmeebrengt(Cass., 10juni 1964,Arr. Cass., 1974, 1114; 
Pas., 1974, I, 1041; J.T., 1974, 586; R.W., 1974-1975, 799, met noot De 
Nauw, A.). Bij toepassing van dezelfde algemene regel moet aangenomen wor
den dat een contractuele uitbreiding van de wettelijk verplicht gestelde waarborg, 
ook een verruiming van de mogelijkheid tot bet instellen van de rechtstreekse 
vordering door de benadeelden met zich meebrengt (Brussel, 7 maart 1969, 
R.G.A.R., 1971, 8568). 

110. - NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN DE VERWEERMIDDELEN VAN ARTIKEL 11 

- Artikel11 , lid 1 van de wet voorziet dat geen uit de wet of de overeenkomst van 
verzekering voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval door een verzekeraar 
aan een benadeelde kan worden tegengeworpen. Aan deze principiele regel van 
de niet-tegenstelbaarheid van verweermiddelen worden echter perken gesteld 
door bet hierboven in herinnering gebrachte principe dat bet eigen recht van de 
benadeelde tegen de verzekeraar afhankelijk is van bet bestaan van een verzeke
ringsovereenkomst tot dekking van de aansprakelijkheid van de eigenaar, be
stuurder of houder van bet motorrijtuig op bet ogenblik van bet ongeval. Bij 
toepassing van dit principe werd bij herhaling door bet hof van cassatie gesteld dat 
de excepties voortspruitend uit de verzekeringsovereenkomst die, naar luid van 
artikel 11 van de wet, door de verzekeraar aan de benadeelde niet kunnen 
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tegengeworpen worden, de excepties zijn die de verzekeraar kan gronden op een 
bestaande overeenkomst om ontslagen te worden van zijn verplichtingen jegens 
de verzekeringnemer en niet die welke het bestaan zelf van de overeenkomst, 
haar draagwijdte en dekking van het risico betreffen (Cass., 5 september 1968, 
Arr. Cass., 1969, 11;Pas., 1969, I, 16; Cass., 9 november 1970,Arr. Cass., 
1971, 227; Pas., 1971, I, 216; J.T., 1971, 43 ;R. Dr. Pen., 1970-1971, 526; 
R.W., 1970-1971, 1415; Cass., 1 oktober 1971,Arr. Cass., 1972, 123;Pas., 
1972, I, 113; Cass., 29 februari 1972,Arr. Cass., 1972, 600 ;Pas., 1972, I, 595; 
Cass., 9 oktober 1973,Arr. Cass., 1974, 157;Bull. Ass., 1975,463, met noot 
S. ;Pas., 1974, I, 143; Cass., 18 juni 1974,Arr. Cass., 1974, 1145 ;Pas., 1974, 
I, 1067). 

111.- TEGENSTELBARE VERWEERMIDDELEN- Tegenstelbaar aan de bena
deelde zijn dus vooreerst al die verweermiddelen die het bestaan zelf van de 
overeenkomst, haar draagwijdte en dekking van het risico betreffen. 
Zijn derhalve tegenstelbare verweermiddelen: 
- het feit dat nooit een geldige verzekeringsovereenkomst is tot stand gekomen, 

daar de verzekeringnemer zijn instemming niet had betuigd met een verzeke
ringsvoorstel, dat trouwens v66r het ongeval uitdrukkelijk ingetroken werd 
(Cass., 5 september 1968, Arr. Cass., 1969, 11; Pas., 1969, I, 16); 

- het feit dat er geen geldig verzekeringscontract is tot stand gekomen wegens 
het eerder bestaan van een andere verzekering door dezelfde verzekering
nemer voor hetzelfde risico (Cass., 18 juni 1974, Arr. Cass., 1974, 1145); 

- het feit dat het voertuig niet hetzelfde is als het in de polis omschreven 
voertuig, hetgeen door de feitenrechter kan afgeleid worden uit de overschrij
ding van een maximaal toegelaten cylinderinhoud (Cass., 9 november 1970, 
Arr. Cass., 1971, 227 ookgeciteerdsub nr. 110; Cass., 9 oktober 1973,Arr. 
Cass., 1974, 157, ook geciteerd sub nr. 110) of uit de afwezigheid van een 
speciale nummerplaat (de zgn. handelaarsplaat (Cass., 1 oktober 1971,Arr. 
Cass., 1972, 123 ook geciteerd sub nr. 110; Cass., 29 februari 1972, Arr. 
Cass., 1972, 600, ook geciteerd sub nr. 110). Voor toepassingen zie Corr. 
Hoei, 25 februari 1970, J.T., 1970, 347; R.G.A.R., 1970, 8450, met noot 
Scoriels ;J. Lil?ge, 1970-1971, 31; Brussel, 7 januari 1970, J.T., 1970, 246; 
Luik, 20 mei 1976,R.G.A.R., 1977,9793, metnootFagnart, J.L.). Erwerd 
evenwel geoordeeld dat wanneer aile karakteristieken overeenstemmen, 
buiten de (gewone) nummerplaat, de verzekeraar tot dekking gehouden is 
(Rb. Namen, 10 maart 1972, J. Liege, 1971-1972, 237). 

- (zolang artikel 13 van de wet niet wordt uitgevoerd) de ontbinding of de 
schorsing van het contract v66r het ongeval, indien deze ontbinding of 
schorsing blijkt hetzij uit een akkoord met de verzekerde, hetzij uit een 
gerechtelijke beslissing (Cass., 13 april 1973, Arr. Cass., 1973, 813 ook 
geciteerd sub nr. 109; Cass., 27 juni 1979, Pas., 1979, I, 1255). 
Voor een toepassing, zie Brussel, 23 oktober 1968, (J.T., 1979, 604; 
R.G.A.R., 1970, 8373). Over de vraag naar de toepasselijkheid van artikel 
1328 B.W. betreffende de vaste datum op de zogenaamde avenant van 
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schorsing, zie Brussel, 11 oktober 1968, Bull. Ass., 1970, 671, met noot 
R.V.G.; Corr. Brussel, 23 oktober 1971,R.G.A.R., 1972, 8939; Luik, 17 
november 1971, R.G.A.R., 1973, 9065; Gent; 20 januari 1972, R.G.A.R., 
1972, 8938, met noot Fonteyne, J.; Bergen, 28 februari 1975, R.G.A.R., 
197 6, 9623. Over het algerrieen wordt aangenomen dat artikel1328 B. W. niet 
toepasselijk is in handelszaken. Blijft dan de vraag of, voor de niet-toepas
selijkheid van artikel 1328 B. W. vereist is dat de akte in hoofde van de beide 
partijen, dan wel slechts in hoofde van de partij tegen wie artikel1328 wordt 
ingeroepen, een commercieel karakter dient te vertonen. Daarover bestaat · 
betwisting (zie de rioot Fonteyne, J., in R.G.A.R., 1972, 893; vgl. de noot 
R.V.G. inBull. Ass., 1970, 679; en de nootFagnart, J.L.,R.G.A.R., 1976, 
9623). 

Volgens een thans vaststaande rechtspraak van het hof van cassatie kan het 
akkoord van de verzekerde nopens de schorsing of ontbinding van het contract 
blijken uit een bepaling van de verzekeringsovereenkomst, hierin ingelast in 
overeenstemming met de wet (zie reeds Cass., 25 mei 1965, Pas., 1966, I, 
408; en Cass., 3 mei 1967,Arr. Cass., 1967, 1065; zie ook o.m. Cass., 19 
mei 1972,Arr. Cass., 1972, 874, geciteerdsub nr. 109; Cass., 13 april1973, 
Arr. Cass., 1973,813, ook geciteerdsub nr. 109; Cass., 15 oktober 1973, 
Arr. Cass., 1974, 183 ;Pas., 1974, I, 167; Cass. ,10 maart 1975,Arr. Cass., 
1975, 768; Pas., 1975, I, 696). 
Aldus is de schorsing van het contract na acht dagen, bij vervanging van het 
rijtuig zonder melding hiervan aan de verzekeraar, tegenstelbaar aan het 
slachtoffer (Cass., 13 april 1973, gee it.). Het akkoord moet niet vastgesteld 
zijn in een bijvoegsel, door de verzekerde ondertekend (Cass., 15 oktober 
1973, gecit.). Voor andere uitspraken waarin de schorsing van het contract 
v66r het schadegeval, tegenstelbaar werd verklaard, zie Brussel, 28 januari 
1970,J.T., 1970, 262;R.G.A.R., 1970, 8430; Gent, 7 mei 1975,R.G.A.R., 
1976, 9639; Bergen, .28 februari 1975, R.G.A.R., 1976, 9623, met noot 
Fagnart, J .L.. Zo ook is de opzegging van het verzekeringscontract door de 
verzekeraar bij toepassing van een van de redenen voorzien in artikel 30 van 
de modelpolis, tegenstelbaar aan de benadeelde (Brussel, 17 december 1969, 
J.T., 1970,343 ;R.G.A.R., 1970,8471, metnoot;Bull.Ass., 1970,683, met 
noot R.V.G., waar ook het andersluidend vonnis a quo van Corr. Brussel, 
11juni 1969 wordt afgedrukt). 

- alle beperkingen van en uitsluitingen uit de waarborg die door de wet toege
laten zijn en die door de overeenkomst overgenomen worden (vgl. Fredericq, 
Handboek, II, nr. 1182; voor een overzicht zie: Schuermans en Simoens, 
o.c., T.P.R., 1978, 102-103, nr. 30). Dit is o.m. het geval voor de aanspra
kelijkheid van hen die zich door diefstal of geweld de macht over het voertuig 
hebben verschaft (artikel3, lid 1 van de wet en artikel3 van de modelpolis); 
voor de schade aan de door het motorrijtuig vervoerde goederen ( artikel3, lid 
2 van de wet en artikelen 8, 2° en 6 van de modelpolis); voor de stoffelijke 
schade, veroorzaakt door brand en ontploffing ( artikel 3, lid 4 van de wet en 
arti.kel5 van de modelpolis); voor de schade geleden door bepaalde personen 
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(artikel4, § 1 van de wet en artikel 7 van de modelpolis); voorschade die 
voortvloeit uit deelname aan geautoriseerde behendigheidswedstrijden (ar
tikel 4, § 2 van de wet en artikel 8, 4" van de modelpolis). 

112.- NIET-TEGENSTELBARE VERWEERMIDDELEN- Aan de benadeelde niet
tegenstelbare verweeirniddelen zijn: 
- de nietigheid van het verzekeringscontract, wanneer deze slechts na het 

schadegeval uitgesproken wordt (Fredericq, Handboek, IT, nr. 1183) (zie 
o.m. Corr. Luik, 21 december 1970,J.T., 1971, 200); 

- de vaststelling na het schadegeval bij onderling akkoord of bij een beslissing 
van een burgerlijk gerecht, waarbij de benadeelde geen partij is geweest, van 
het niet-bestaan van de verzekering (Cass., 5 september 1968, Arr.' Cass., 
1969, 11;Pas., 1969, I, 16); 

- de'ontbinding of schorsing van de overeenkomst nadat een schadegeval zich 
heeft voorgedaan (zie o.m. Cass., 3 mei 1967, Arr. Cass., 1967, 1073; 
Cass., 16 oktober 1967 ,Arr. Cass., 1968, 238); ook wanneer aan de avenant 
van schorsing retroactieve werking wordt gegeven tot v66r het ongeval (Rb. 
Luik, 11 maart 1975,R.G.A.R., 1975,9511, metnoot; zie ookboven, onder 
nr. 24); 

- (zolang artikell3 van de wet niet is uitgevoerd) de schorsing van de waarborg 
wegens niet-betaling van de premie of andere contractuele tekortkoming van 
deverzekerde (Cass., 27 februari 1973,Arr. Cass., 1973, 634 ;Pas., 1973, I, 
602; zie ook Vred. Etterbeek, 9 mei 1974, T. Vred., 1974, 298; Vred. 
Verviers, 24 oktober 1975, J. Liege, 1975-1976, 88; anders doch ten on
rechte: Brussel, 25 mei 1970,l.T., 1970, 649;R.G.A.R., 1971,8572, met 
noot); 

- de werking van een in de polis voorkomende subsidiariteitsclausule (Cass., 
11 juni 1971,Arr. Cass., 1971, 1017 ;Pas., 1971, I, 966 ;R. W., 1971-1972, 
655 ; R. G .A .R., 197 4, 9228, besproken onder nr. 66). 

- de opzegging door de verzekeraar gedaan bij aangetekende brief, die de 
verzekerde bereikt een dag na het schadegeval (Cass., 10 maart 1975, J.T., 
1975, 328); 

- de clausule vim beperkt gebruik die niet geeerbiedigd wordt (Kh. Luik, 
25oktober 1977, R.G.A.R., 1978, 9922); 

- de franchise of schadevrijstelling (artikel 5 van de wet); 
- de gevallen waarin de verzekeraar een reden van rechtsverval inroept (Kh. 

Brussel, 27 augustus 1968, B.R.H., 1969, 304; Kh. Brussel, 23 oktober 
1972, B.R.H., 1973, 205). 

113. - RECHTSTREEKSE VORDERING- VERJARING- ledere uit de wet van 1 juli 
1956 voortvloeiende vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar, verjaart 
door verloop van drie jaren te rekenen vanafhet feit waaruit de schade is ontstaan. 
De duur van de verjaringstermijn is dus dezelfde als deze voorzien door artikel32 
van de verzekeringswet van 1874. Artikel10 van de wet van 1956 wijkt evenwel 
af van het gemeen verzekeringsrecht inzoverre het bepaalt dat handelingen die de 
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verjaring van een benadeelde tegen de verzekerde stuiten, ook de verjaring stuiten 
van de rechtsvordering tegen de verzekeraar en dat handelingen die de verjaring 
van de rechtsvordering van een benadeelde tegen de verzekeraar stuiten, ook de 
verjaring stuiten van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekerden. 
Artikel10, lid 2 wijkt aldus af van het principe van de relativiteit van het stuitend 
karakter van een rechtsvordering ( waarover meer, onder nr. 56). Van de regel van 
artikel10, lid 2 wordt toepassing gemaakt door een vonnis van de handelsrecht
bank te Hoei, dat beslist dat de verjaring van .de rechtsvordering van de bena
deelde persoon tegen de verzekeraar gestuit · wordt, bijvoorbeeld wanneer de 
slachtoffers zich voor de stnifrechtsmacht waarbij de strafvervolging tegen de 
dader van het ongeval aanhangig gemaakt werd, burgerlijke partij stellen (Kh. 
Hoei, 25 jurii 1974, Bull. Ass., 1976, 431). 
Wanneer, zoals vaak het geval is, het schadeverwekkend feit een inbreuk op de 
strafwet uitrnaakt verjaart de burgerlijke vordering ten gevolge van dit misdrijf na 
verloop van 5 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, 
zonder dat zij nochtans v66r de publieke vordering kan verjaren (artikel26 van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de 
wet van 30 mei 1961). Over het algemeen wordt, onder verwijzing naar de 
voorbereidende werken van de wet van 1 juli 1956, aangenomen dat beide 
verjaringstermijnen onafharikelijk zijn van mekaar, zodat de benadeelde over vijf 
jaar beschikt om van de verzekerde herstel van de schade te eisen en over drie jaar 
om een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar-uit te oefenen (Fredericq, 
Handboek, II, nr. 1208). Ret principe van de onafhankelijkheid der beide verja
ringen wordt, in de besproken periode bevestigd door Luik, (Ver. kam.), 17 ok
tober 1972, R.G.A.R., 1974, 9187. 
Artikel 10, lid 3 voorziet van zijn kant een. bijzondere stuitingsgrond voor de 
verjaring van de rechtstreekse vordering: iedere onderhandeling tussen de bena
deelde en de verzekeraar stuit de verjaring ten opzichte van de verzekeraar en een 
nieuwe termijn van drie jaar begint te lopen van het ogenblik waarop een van de 
partijen aan de andere partij kennis heeft gegeven dat zij de onderhandelingen 
afbreekt. De term , ,onderhandelingen'' moet ruim begrepen worden: hij om vat 
o.m. alle briefwisseling en alle mondelinge besprekingen in verband met de 
rechten van de benadeelden (Rb. Antwerpen, 1 december 1975, R.W., 1977-
1978, 119). Een arrest van het hof van beroep te Luik preciseert dat ,,onderhan
delingen'' niet noodzakelijk negociaties of discussies met het oog op de schade
regeling veronderstellen, maar dat aan elke, zelfs buitengerechtelijke eis en 
iedere benaarstiging van de regeling van het schadegeval (toute reclamation 
meme extrajudiciaire, toute manifestation de poursuite du reglement du sinistre) 
stuitendewerking toekomt(Luik(Ver. kam.), 17 oktober 1972,R.G.A.R., 1974, 
9187; ook verkort gepubliceerd in R.G.A.R., 1974, 9232). 

114. - RECHTSTREEKSE VORDERING - I.P .R. - De vraag naar de toepasselijke 
wet op de rechtstreekse vordering van de benadeelde werd onlangs behandeld 
door Schuermans, Verzekering en internationaal privaatrecht, R.W., 1979-
1980, 2209 e.v., speciaal 2214. 
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Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de toestand v66r en na de wet 
van 10 februari 197 5 (Staatsbl. , 7 mei 197 5, 5699 ; in werking getreden op 3 juni 
1975) houdende goedkeuring van het Haagse Verdrag van 4 mei 1971. 
V 66r die wet van 10 februari 197 5 bestonden er uiteenlopende meningen. V oor de 
beantwoording van de vraag of de benadeelde over een rechtstreekse vordering 
beschikte, werd meestal verwezen naar de lex loci delicti commissi (zie de 
rechtspraak geciteerd in vorig overzicht, onder nr. 99; adde: Luik, 26 januari 
1967,J.T., 1967, 539; Rb. Brussel, 27 januari 1967,Pas., 1967, ill, 84; Kh. 
Brussel, 24 januari 1968, R.G.A.R., 1968, 8028; Brussel, 14 juni 1968, Pas., 
1968, ll, 26; Brussel, 17 november 1975, Pas., 1976, ll, 132; Bergen, 15 de
cember 1976, Pas., 1977, ll, 147). 
Aangenomen werd dat het ontbreken van een rechtstreekse vordering in de lex 
loci delicti niet indruist tegen de Belgische intemationale open bare orde (zie o.m. 
Brussel, 13 januari 1971, Pas., 1971, ll, 103). Pogingen werden ondemomen 
om, in gevallen waar de lex loci delicti de rechtstreekse vordering niet kent, de 
Belgische wet toepasselijk te verklaren (Schuermans, o.c., R.W., 1979-1980, 
2214). Deze pogingen bleven meestal zonder succes: aanvaard werd dat de wet 
van 1 juli 1956 geen rechtstreekse vordering toekent aan het slachtoffer van ~en 
ongeval dat zich in het buitenland heeft voorgedaan (Brussel, 13 januari 1971, 
Pas., 1971, ll, 103; Brussel, 17 november 1975,Pas., 1975, ll, 132). Wei werd 
aanvaard dat de rechtstreekse vordering toelaatbaar was, ook wanneer deze in het 
recht van de plaats van het ongeval slechts jurisprudentieel (en niet wettelijk) was 
erkend (Brussel, 14 mei 1973, Pas., 1973, II, 155). ' 
Voorgesteld werd de toelaatbaarheid van de rechtstreekse vordering te laten 
afhangen van de lex contractus (Rigaux, F., en Van Heeke, G., Examen de 
jurisprudence, R.C.J.B., 1970, 807). 

115. - HET VERHAALSRECHT VAN DE VERZEKERAAR- Artikel11, lid 2 van de 
wet van 1956 laat aan de verzekeraar toe zich een recht van verhaal voor te 
behouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voor zover de verzekeraar volgens de 
wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te 
weigeren of te verminderen. 
Door de woorden ,volgens de wet" worden bedoeld zowel de wet van 11 juni 
1874 als de wet van 1 juli 1956 (Fredericq, Handboek, II, nr. 1184). Een 
cassatiearrest van 23 juni 1972 onderstreept dat het verhaalsrecht niet enkel kan 
gestipuleerd worden in de gevallen waarin de wet een verval van dekking voorziet 
(zoals de gevallen van valse verklaring of van zware fout) maar ook in de gevallen 
waarin de overeenkomst een grond van verval bepaalt (in casu, het ontbreken van 
een geldig schouwingsbewijs) (Cass., 23 juni 1972, Arr. Cass., 1972, 1014; 
Pas., 1972,I,993;R.G.A.R., 1973,9159;R.W., 1972-1973, 1142).Devrijheid 
van de verzekeraar om gronden van weigering tot uitkering in te voeren wordt wei 
aan banden gelegd door het bestaan van de modelpolis en door het toezicht van de 
controleautoriteit op de invoering van nieuwe voorwaarden (Fredericq, Hand
hoek, II, nr. 1184). 
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Het verhaaisrecht heeft eenfacultatief karakter: het bestaat slechts voorzover de 
polis het voorziet (Brussel, 13 juni 1972, R.G.A.R~, 1972, 8941). Ook het 
verhaaisrecht van de verzekeraar in gevai van grove fout is niet gebaseerd op de 
bepaling van artikel16 van de verzekeringswet, maar op de bepaiingen van het 
contract (Brussel, 21 oktober 1968, Pas., 1969, IT, 10; R.G.A.R., 1970, 8373, 
met noot J.F.; Brussel, 26 maart 1971, Pas., 1971, IT, 203; R.G.A.R., 1972, 
8940, met noot; Brussel, 13 juni 1972, gecit.). 

Artikel 24 van de modelpolis voorziet op categorieke wijze dat iedere tekort
koming van de verzekerde aan zijn verplichtingen hem het recht op dekking 
ontneemt (onder voorbehoud evenwel van wat in artikel 26 wordt bepaaid, 
waarover meer sub nr. 130). W anneer de maatschappij krachtens de wet jegens de 
benadeelden rechtstreeks gehouden is, heeftzij het recht van verhaai. De maat
schappij heeft dit recht van verhaal op de verzekeringnemer, maar ook op de 
andere verzekerden indien daartoe grond bestaat, d.w.z. als zij aansprakelijkzijn 
voor het schadegeval of zich schuldig gemaakt hebben aan de bedoelde tekort
koming. In drie gevallen kan het verhaal echter aileen uitgeoefend worden tegen 
de verzekerde die het schadegeval veroorzaakt heeft (art. 25, in fine) : de gevailen 
van sturen zonder toelating, zware fout, en dronkenschap. Bovendien kan het 
verhaai niet uitgeoefend worden tegen de verzekerde, indien deze bewijst dat de 
feiten of tekortkomingen waaruit het recht van verhaai ontstaat, toe te schrijven 
zijn aan een andere verzekerde dan hij zelf en zich hebben voorgedaan in strijd 
met zijn onderrichtingen en buiten zijn weten(artikel24, lid 2). Een arrest van het 
hof van beroep te Brussel specifieert dat deze bepaiing ook toepasselijk is op de 
verzekerde die de verzekeringnemer is (Brussel, 13 juni 1972, R. G .A .R., 1972, 
8941). Artikel24, lid 2 wijkt, aldus dit arrest, niet afvan het algemeen beginsel 
dat een contractant niet contractueel aansprakelijk is· wanneer de niet-nakoming 
van de verbintenis aan een vreemde oorzaak (zoais de daad van een derde) te 
wijten is. 
Uit artikel 25, in fine, waarin drie gevallen worden opgesomd waarin het verhaai 
enkel kan uitgeoefend worden tegen de verzekerde, die het ongeval heeft veroor
zaakt zou niet a contrario kunnen afgeleid worden dat in aile niet aldaar ge
noemde gevailen, de verzekeringnemer steeds aan verhaal bloot zou staan, 
derwijze dat hij zijn onschuld niet meer zou mogen bewijzen (Brussel, 13 juni 
1972, R.G.A.R., 1972, 8941). 

Het verhaal van de verzekeraar slaat op aile vergoedingen. waartoe hij wettelijk 
gehouden is, zo in hoofdsom als in vergoedende interesten, gerechtelijke interes
ten en gerechtskosten (artikel 24, lid 1 van de modelpolis). Een vonnis van de 
rechtbank te Brussel specifieert dat, wegens het contractueel karakter van de 
regresvordering, de maatschappij slechts recht heeft op de vergoedende in teres ten 
vanafhet tijdstip van de ingebrekestelling (Rb'. Brussel, 16 apri11975,R.G.A.R., 
1976, 9671). Het verhaal op de verzekerde komt aan de maatschappij toe 
onafgezien van iedere actie die haar toebehoort (artikel24, lid 1 van de model
polis): bijvoorbeeld de vordering tot betaiing van de premies bij een verzwijging 
te kwader trouw door de verzekeringnemer. Wanneer de verzekeraar de bena
deelde heeft uitbetaald zonder haar verzekerde te betrekken bij een tegenspreke-
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lijke vaststelling van bet bedrag van de schade met de benadeelde, moet de 
verzekeraar bewijzen dat de door hem uitbetaalde bedragen beantwoorden aan de 
werkelijk geleden schade (Luik, 19 november 1973,Bull. Ass., 1976, 151, met 
noot S.). Heeft de verzekeraar met de benadeelde een dading gesloten, zonder 
tussenkomst van zijn verzekerde, dan moet hij bewijzen dat de verzekerde 
aansprakelijk was en dat de uitbetaalde bedragen beantwoorden aan de schade 
(Kh. Brussel, 6januari 1971,R.G.A.R., 1974, 9211;B.R.H., 1971,237, met 
noot; Rb. Aarlen, 4 mei 1972, J. Liege, 1972-1973, 54). 
W anneer de verzekeraar een verhaalsrecht tegen meerdere. verzekerden kan 
uitoefenen kan hij volgens sommige rechtspraak een hoofdelijke veroordeling 
bekomen (Rb. Doomik, 3 april1968, Bull. Ass., 1969, 393, met noot R.V.G.; 
R.G.A.R., 1970, 8372). Volgens een andere uitspraak kan hij een veroordeling 
bekomen van elk der verzekerden voor bet geheel, doch niet een hoofdelijke 
veroordeling (Rb. Luik, 28 november 1977, Pas., 1978, III, 2). 
Is de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden voordat de verzekeraar bet 
slachtoffer betaald heeft en is de schuld van de verzekerde bij die ontbinding nog 
niet eisbaar geworden, zal de verzekeraar gel dig verhaal kunnen uitoefenen tegen 
de erfgenamen van de overleden echtgenote van de verzekerde (Cass., 5 sep
tember 1980, R. W., 1980-1981, 1263). De verzekeraar is immers gehouden bet 
s1achtoffer te vergoeden op bet ogenblik van bet ongeval en de verzekerde is op 
hetzelfde ogenblik gehouden tot terugbetaling van alle bedragen die de verzeke
raar later zou moeten uitkeren aan bet slachtoffer. 

116. - REGRESVORDERING TEGEN DE BESTUURDER DIE NIET DE VERZEKERING

NEMER IS-Men heeft zich afgevraagd of de verzekeraar een verhaal heeft tegen 
de bestuurder van bet rijtuig, die de verzekerde niet is. Kan deze bestuurder niet 
inroepen dat hij geen kennis heeft van de polis, en deze hem dus niet tegenstelbaar 
is? In tegenstelling met de Hoge Raad der Nederlanden (arrest van 12 mei 1971, 
N.J., 1971, 476) heeft ons hof van cassatie beslist dat de bestuurder, doordat hij 
een motorrijtuig in hct verkeer brengt dat verzekerd is overeenkomstig de bepa
lingen van de wet van 1 juli 1956, toetreedt tot bet verzekeri~gscontract: de 
clausules die hem gunstig zijn kan hij inroepen, doch degene die hem verplich
tingen opleggen zijn hem tegenstelbaar, zodat in geval van zware fout de verze
keraartegen hem verhaal kan uitoefenen (Cass., 28 november 1975,Pas., 1976, 
I, 396, met noot E.K. ;Arr. Cass., 1976,. 401 ;R.C.J.B., 1978, 142, met noot 
Fredericq, S., zie ook Cass., 30 mei 1975,Pas., 1975, I, 936, met noot;R.W., 
1975-1976,993, met noot; Gent, 13 mei 1915,R.G.A.R., 1977,9751, met noot 
M.M. ;Bergen, 15 december 1976,Pas., 1977, IT, 147; Gent, 24mei 1976,Bull. 
Ass., 1977,81, met noot S.; Brussel, 25 mei 1971,Pas., 1971, II, 282). 

117.- RECHTSVERVAL VAN DE VERZEKERAAR- Of de verzekeraar zijn ver
haalsrecht verbeurt wanneer hij zonder voorbehoud bepaalde stappen neemt tot 
verdediging van zijn verzekerde of tot regeling van de schade wordt geoordeeld 
naar de feitelijke omstandigheden. Een vonnis van de rechtbank te Gent (Rb. 
Gent, 28 juni 1974,R. W., 1974-1975, 732) steltdathetfeitdatde verzekeraarde 
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verdediging van zijn verzekerde voor de strafrechter waargenomen heeft, hem 
zijn verhaalsrecht niet ontneemt. Ook het sluiten van een dading met de bena
deelde ontneemt de verzekeraar niet het recht om zich achteraf tegen de verze
kerde te verhalen, indien daartoe grond bestaat (Luik, 27 oktober 1969, R. W., 
1970-1971,57; Brussel, 13 december 1973,R.W., 1974-1975, 946). Een vonnis 
van de rechtbank te Aarlen stelt evenwel dat de verzekeraar die zich een recht van 
verhaal tegen zijn verzekerde wil voorbehouden, aan het slachtoffer geen enkele 
som mag storten, tenzij hij hiertoe gerechtelijk veroordeeld wordt ofhet akkoord 
van zijn verzekerde heeft bekomen (Rb. Aarlen, 7 februari 1967, J. Liege, 
1967-1968, 47). 
Men dient te noteren dat de vraag of de aansprakelijkheidsverzekeraar geacht 
moet worden afstand gedaan te hebben van zijn recht om verhaal uit te oefenen 
tegen zijn verzekerde, bij wijze van prejudiciele vraag werd voorgelegd aan het 
Benelux-Gerechtshof door het cassatiearrest van 24 januari 1980 (zie nr. 91). 

118. - GEV ALLEN VAN REGRES- Artikel25 van de modelpolis geeft een, naar 
wordt aangenomen, exemplatieve opsomming van gevallen waarin de verzeke
raar, bij toepassing van artikel 24 verhaal kan uitoefenen. Deze gevallen zijn: 
A. Verzwijging of valse verklaring bij het sluiten van het verzekeringscontract 
( artikel 25, 1 °). Het gaat om een toepassing van artikel 9 van de wet van 11 juni 
1874. De verzwegen omstandigheid moet dus een invloed hebben uitgeoefend op 
het bedrag van de premie (Fredericq,Handboek; IT, nr, 1185). Gesteld wordt dat 
het verhaal van artikel 25, 1 o kan ingesteld worden ook al wordt vernietiging van 
het contract niet gevorderd (Brussel, 14 mei 1974, Bull. Ass., 1975, 1063). 
Voor toepassingsgevallen zie o.m. Kh. Verviers, 29 maart 1969, J. Liege, 
1968-1969, 254 (verzwijging van slecht zicht); Rb. Tongeren, 31 oktober 1968, 
R.W., 1969-1970, 1585; R.G.A.R., 1970, 8409; vgl. Luik, 16 januari 1971, 
R.G.A.R., 1971, 8611 (valse verklaring nopens identiteit van de gewone be
stuurder van het rijtuig); Rb. Antwerpen, 24 februari 1972, R.W., 1972-1973, 
1818 (valse verklaring nopens eerdere door de verzekeraar opgezegde polissen); 
Rb. Antwerpen, 25 juni 1970, R.G.A.R., 1970, 8542 (niet onvalse verklaring 
nopens eerdere ongevallen door de zoon van de aanvrager begaan). 

119.-B. Niet-aangifte van de wijziging van het risico ( artikel25, 2°). De aan te 
geven wijzigingen betreffen een essentieel kenmerk van het risico, als bedoeld in 
artikel 9 van de modelpolis. Als zodanig werd beschouwd een lichaamsgebrek 
van de bestuurder (Rb. Doomik, 3 april1968, Bull. Ass., 1969, 393, met noot 
R.V.G.; R.G.A.R., 1968, 8353), doch niet het occasioneel vervoeren van 
goederen voor andermans rekening (Kh. Leuven, 9 juni 1970, B.R.H., 1971, 
101, met noot). 
In algemene regel wordt aangenomen dat, wanneer de verwijzing naar de cylin
derinhoud een beslissend identificatieelement van het rijtuig uitmaakt, het bestu
ren van een rijtuig met hogere cylinderinhoud, een geval van (aan de benadeelden 
tegenstelbare) niet-verzekering uitmaakt en dus niet een (niet-tegenstelbare) 
verzwaring van het risico. Hierover werd hierboven reeds gehandeld ( zie nr. 96). 
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De toestand zou wellicht anders zijn wanneer de verzekerde na verzekering van 
een welbepaald rijtuig, de cylinderinhoud ervan zou opdrijven: zulks zou een 

. verzwaring van het risico uitrnaken die valt onder artikel25, 2° van de modelpolis 
(zie Gent, 7 januari 1970, zoals weergegeven in de overwegingen van Cass., 
9 november 1970, Arr. Cass., 1971, 227). 
Er zij ook aan herinnerd dat beslist werd dat zelfs bij de identificatie van het 
voertuig door verwijzing naar de cylinderinhoud, de verwijzing in de polis naar 
artikel25, 2° van de modelpolis als sanctie bij gebruik door de verzekerde van een 
rijtuig met hogere cylinderinhoud, tot gevolg heeft dat er geen sprake is van 
niet-verzekering (Brussel, 9 november 1971,R.G.A.R., 1972, 8837 ;J.T., 1972, 
265; besproken onder nr. 96). 

120. -C. Ontbreken van het vereiste schouwingsbewijs, wanneer het gaat om 
een voertuig dat aan de technische controle onderworpen is (artikel 25, 3°). 
Algemeen wordt aangenomen dat er geen causaal verband vereist is tussen het 
verzuim en het schadegeval (Rb. Antwerpen, 15 november 1968 en Brussel, 
25 februari 1970, Bull. Ass., 1970, 472, met noot R.V.G.; Rb. Luik, 30 sep
tember 1969, J.T., 1970, 87 ;R.G.A.R., 1970, 8410; Rb. Bergen, 9 november 
1973,Bull. Ass., 1975, 161; Rb. Luik, 25 februari 1974;Pas., 1974, III, 43 ;Rb. 
Luik, 14 mei 1974, J. Liege, 1974-1975, 158; zie nochtans contra: Luik, 18 
december 1969, J. Liege, 1970-1971, 1). De clausule van artikel25, 3° van de 
modelpolis is niet strijdig met de openbare orde, noch met enige dwingende 
wettelijke bepaling inzoverre zij een verhaalsrecht van de verzekeraar voorziet bij 
enkele afwezigheid van een schouwingsbewijs, zonder daarbij het bewijs te 
vereisen van een oorzakelijk verband tussen het verzuim en het schadegeval 
(Cass., 21 januari 1972, Arr. Cass., 1972, 498; Pas., 1972, I, 494 met noot; 
R.G.A.R., 1972, 8907; R.W., 1971-1972, 1458; Cass., 23 juni 1972, Pas., 
1972, I, 993; R.W., 1972-1973, 1142; R.G.A.R., 1973, 9037 en 9159). 
Ook is een grote meerderheid van de rechtspraak de mening toegedaan dat het 
verzuim waarvan sprake in artikel 25, 3° niet kan beschouwd worden als ,een 
verzuim van een binnen een bepaalde tijd te verrichten handeling" in de zin van 
artikel26 van de modelpolis (Cass., 21 januari 1972, gecit.; Cass., 20 mei 1977, 
Pas., 1977, I, 960; Rb. Bergen, 9 november 1973,Bull. Ass., 1975, 161; Luik, 
25 februari 1974,R.G.A.R., 1974,9276, metnootJ.F. ;J. Liege, 1974-1975,27; 
Bull. Ass., 1975, 165;Pas., 1974, III, 43; dochcontra: Luik, 18 december 
1969, J. Liege, 1970-1971, 1). 
De contractuele tekortkoming bedoeld in artikel 25, 3° wordt bewezen door een 
strafrechtelijke veroordeling wegens , ,het gebruik maken van een aan de reg
lementering op de technische controle onderworpen voertuig, ten deze het in de 
verzekeringsovereenkomst omschreven voertuig, zonder dat het voorzien is van 
het groen schouwingsbewijs dat dit gebruik toestaat" (Cass., 29 maart 1974, 
Bull. Ass., 1975, 169, met noot S.). De geciteerde noot S. bevat een overzicht van 
de voornaamste argumenten die gebruikt worden om te ontsnappen aan de strenge 
toe passing van artikel25, 3 o. Lui dens een arrest van het hof van beroep te Brussel 
(27 januari 1968,R.G.A.R., 1969, 8165) wordtdoor artikel25, 3° nietvereistdat 

489 



de bestuurder drager moet zijn van een geldig schouwingsbewijs, doch enkel dat 
het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval voorzien is van een geldig 
schouwingsbewijs. 
Over de interpretatie van de in artikel 25, 3° voorkomende uitdrukking ,de 
normaal af te leggen weg om naar de eerste schouwing te rijden'', raadplege men: 
Luik, 21 november 1974, Bull. Ass., 1975, 185. 

121. -D. Schorsing van dekking wegens niet-betaling van de premie (artikel 
25, 4°). 
Opdat artikel 25, 4 o toepasselijk zou zijn is vereist dat de waarborg ingevolge de 
niet-betaling van de premie geschorst is geworden, hetgeen overeenkomstig 
artikel12 van de modelpolis slechts gebeurt nadat de termijn van 14 dagen uitstel, 
aan de verzekerde bij aangetekend schrijven meegedeeld, verstreken is. Het 
enkele feit van de niet-betaling van de premie geeft de verzekeraar, geen recht op 
verhaal (Kh. Verviers, 22 oktober 1970, J. Liege, 1970-1971, 213). 

122. -E. Niet-aangifte van het ongeval binnen acht dagen nadat het zich he eft 
voorgedaan (artikel 25, 5°). 
Het betreft hier een ,verzuim van een binnen een bepaalde tijd te verrichten 
handeling'', waarop artikel 26 van de modelpolis toepasselijk is (Fredericq, 
Handboek, II, 1185; Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 107, nr. 33). 
Op artikel 26 van de modelpolis wordt hiema teruggekomen (zie nr. 130). 

123.- F. Het niet voldoen door de bestuurder aan de voorwaarden door de 
Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te besturen 
(artikel 25, 6°). 
De modelpolis geeft als voorbeelden een persoon die vervallen is van het recht te 
sturen of de vereiste minimumleeftijd niet heeft bereikt. Andere voorbeelden uit 
de rechtspraak zijn: de persoon die geen geldig rijbewijs heeft (Gent, 10 mei 
1973, R.W., 1973-1974, 2110; Luik, 7 januari 1974, Pas., 1974, II, 82; Rb. 
Brussel, 21 oktober 1975,R.G.A.R., 1976,9672, metnootFagnart; ditlaatste 
vonnis behandelt ook de equiv.alentie van een rijbewijs om militaire voertuigen te 
besturen met het gewone rijbewijs) of de bestuurder die geen 18 jaar oud is van 
een bromfiets met passagier (artikel11, 2° van de vroegere wegcode, thans artikel 
8, 2, 3° van het K.B. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, hiema , , wegverkeersreglement'' genoemd) (Gent, 6 
juni 1968,Pas., 1968, II, 248; Luik, 10 oktober 1972,1. Liege, 1972-1973, 74; 
Bull. Ass., 1972, 1267, met noot R.V.G.; Brussel, 26 oktober 1973, R.W., 
1974-1975,667 ;Brussel, 17mei 1974,R.G.A.R., 1974,9352, metnootJ.L.F.). 
Meestal. wordt aldus aangenomen dat door artikel 25, 6° objectief vaststelbare 
situaties worden bedoeld en dat het niet toepasselijk is op tijdelijke en voor 
discussie vatbare aspecten van defysische toestand van de verzekerde, zoals de 
onbekwaamheid tot sturen ingevolge drankmisbruik of vermoeidheid (Luik, 
28 mei 1969 en 25 juni 1969, J. Liege, 1969-1970, 122, met noot M.M.; Rb. 
Antwerpen, 9 april1970, R.W., 1970-1971, 183; Kh. Luik, 30 januari 1970, 
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R.G.A.R., 1972, 8784; Gent, 8 december 1970,R.W., 1972-1973, 230; dochzie 
contra: Luik, 6 december 1969, Bull. Ass., 1972, 55, met noot R.V.G.; Rb. 
Hasselt, 21 oktober 1974, R.G.A.R., 1975, 9424). 
Algemeen wordt aangenomen dat tussen de in artikel 25, 6° voorziene tekort
komingen en het schadegeval geen oorzakelijk verband dient te bestaan (Kh. 
Luik, 30 januari 1970, B.R.H., 1970, 144; R.G.A.R., 1972, 8784; Luik, 10 
oktober 1972, Bull. Ass., 1972, 1267, met noot R.V.G.; J. Liege, 1972-1973, 
74; Gent, 10 mei 1973, R.W., 1973-1974, 2110; Luik, 20 oktober 1977, J. 
Liege, 1977-1978, 113; Brussel, 24 oktober 1977, J. Liege, 1977-1978, 113; 
Brussel, 24 oktober 1977, J.T., 1978, 9; doch zie contra: Rb. Brussel, 31 
oktober 1975, R.G.A.R., 1976, 9672, met noot J.F.; Brussel, 23 juni 1975, 
R.G.A.R., 1977, 9795, met noot Andreux, J.L.). 
Wellicht is het precies daarom dat zo vaak gepoogd werd een verhaal op grond 
van dronkenschap, waarvoor het verband met het schadegeval voorzien wordt 
door artikel25, 10° (zie nr. 127), op artikel25, 6° te baseren. Nagenoeg steeds 
werden dergelijke pogingen in de rechtspraak afgewezen, op grond van de 
overweging dat een tijdelijk misbruik van het recht om het voertuig te besturen ten 
gevolge van drankmisbruik geen grond ~itmaakt voor een verhaal door de 
verzekeraar op grond van artikel 25, 6° (Luik, 28 mei 1969 en 25 juni 1969, 
gecit.; Kh. Luik, 30 januari 1970, gecit.; Brussel, 10 februari 1968,Pas., 1968, 
II, 146;R.G.A.R., 1969, 8337; Gent, 18 maart 1969,R.G.A.R., 1969,8313, 
metnoot;J.T., 1969, 527;R.W., 1968-1969, 1949;Bull. Ass., 1969,254, met 
nootR.V.G.; Brussel, 7 januari 1971,Pas., 1971, II, 92 ;J.T., 1971, 609; Luik, 
23 november 1971, Pas., 1972, II, 29; Gent, 16 februari 1973, R.W., 1973-
1974, 874, met conclusie O.M.; doch zie contra: Rb. Antwerpen, 27 december 
1968, R.W., 1968-1969, 1700; R.G.A.R., 1969, 8298). 
Een arrest van het hof van beroep te Brussel (Brussel, 23 juni 1975, R.G.A.R., 
1978, 9906) stelt dat artikel 25, 6° van de modelpolis geen toepassing vindt 
wanneer de bestuurder, die de vereiste leeftijd niet bereikt heeft, op prive-grond 
rijdt waar de wegcode geen toepassing vindt. 
Een arrest van het hof van beroep te Luik (Luik, 15 december 1976, R.G.A.R., 
1978, 9860; Pas., 1977, II, 14 7) verklaart artikel25, 6° niet toepasselijk wanneer 
het ongeval in het buitenland plaatsgrijpt. 

124. -G. Deelneming aan wedstrijden waarvoor van overheidswege geen 
verlof is verleend (artikel 25, 7°). 
Voor een toepassingsgeval, zie: tuik, 3 april 1968, R. G .A .R., 1969, 8230: voor 
de toepassing van artikel 25, 7° is een sportieve manifestatie niet vereist; het is 
toepasselijk op de bestuurder die tot driemaal toe inhaalmaneuvers doet, terwijl 
de andere bestuurder telkens accelereert. 

125.- H. Ongeval veroorzaakt door een per soon, aan wie geen toelating ver
leend werd om te besturen (artikel 25, 8°). 
Bedoeld worden de bestuurders die geen toelating bekomen hebben of die deze 
toelating te buiten zijn gegaan. Ten aanzien van wie zich door diefstal of geweld 
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van bet voertuig meester heeft gemaakt is er daarentegen geen verzekering 
(Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1978, 106-107, nr. 33). 
Voor een toepassing op de aangestelde, die een aan zijn werkgever-garagist voor 
herstelling toevertrouwd voertuig voor persoonlijke doeleinden gebruikt, zie 
Luik, 1 oktober 1973,Bull. Ass., 1976, 179, metnootS., en de afwijzingvanhet 
cassatieberoep hiertegen door Cass., 15 mei 1975,Arr. Cass., 1975, 992 ;Bull. 
Ass., 1976, met noot S.; Pas., 1975, I, 896. 

126. -I. Schadegeval veroorzaakt door opzet of zware fout van de verzekerde 
( artikel 25, 9°). 
Algemeen wordt aangenomen dat aan de bier bedoelde , ,zware fout'' dezelfde 
interpretatie toekomt als aan bet zware foutbegrip van artikel16 van de verzeke
ringswet (zie o.a. Rb. Marche-en-Famenne, 19 juli 1968, J. Liege, 1969-1970, 
69; Kh. Gent, 4 februari 1969, Bull. Ass., 1969, 769, met noot R.V.G.; 
R.G.A.R., 1970,8454, metnoot; Gent, 7 februari 1973,R.W., 1973-1974, 770; 
Rb. Dinant, 3 maart 1977, J. Liege, 1976-1977, 228). 
Derhalve zal de verzekeraar moeten bewijzen dat de verzekerde wist of behoorde 
te weten dat hij bet risico verzwaarde (Rb. Luik, 12 februari 1974, R.G.A.R., 
1974, 9252). Bovendien is, zoals overigens in de tekst van artikel25, 9° bena
drukt wordt, bet bewijs van een oorzakelijk verband tussen opzet of zware fout en 
bet ongeval vereist (zie o.m. Vred. Bree, 13 juni 1968,R. W., 1970-1971, 1201; 
Bru:ssel, 15 apfil1969,Pas., 1969~ II, 161, met noot; Brussel, 7januari 1971, 
Pas., 1971, II, 92; Brussel, 10juni 1971,Pas., 1971, II, 306; Brussel, 23juni 
1971, Pas., 1971, II, 334; Luik, 23 november 1971, Pas., 1972, II, 29). 
Over wat als zware fout wordt beschouwd, werd hierboven uitvoerig gehandeld 
(zie nr. 27 e.v.). Voor enkele toepassingsgevallen, specifiek in verband met de 
toepassingvanartikel25, 9°, zieRb. Doornik, 16oktober 1968,R.G.A.R., 1969, 
8164; Rb. Brussel, 6 februari 1970, J.T., 1970, 283; Brussel, 31 oktober 1973, 
R.G.A.R., 1974, 9231, met noot; R.W., 1973-1974, 880, met noot; Rb. 
Neufchftteau, 20 juni 1974,1. Liege, 1974-1975, 131; Brussel, 28 februari 1974, 
R.G.A.R., 1974, 9351, met noot J.L.F .. 
Alcoholemie en dronkenschap kunnen bijzondere gevallen van zware fout ople
veren, ook al is dronkenschap als aparte grand van verhaal opgenomen in artikel 
25, 10° (Schuermans en Simoens, o.c., T.P.R., 1973, 107, nr. 33). Bij de 
toepassing van artikel25, 9° zal de verzekeraar o.m. dienen te bewijzen dat de 
dronkenschap in oorzakelijk verband stand met bet ongeval. De belangwekkende 
problematiek nopens de draagwijdte van bet gezag aan gewijsde van bet straf
vonnis in een burgerlijk geding wordt hierna behandeld (zie nr. 141). 

127.- J. Dronkenschap aan het stuur (artikel 25, 10°). 
Drankenschap, begrip dat in zijn strafrechtelijke betekenis moet genomen wor
den, vormt een aparte grand van verbaal. Anders dan bij de door artikel25, 9° 
voorziene zware fout zal bier niet moeten bewezen worden dat de verzekerde zich 
bewust was of had moeten zijn van een verzwaring van bet risico (Brussel, 
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20januari 1968,B.R.H., 1970, 204; Luik, 9oktober 1968,Pas., 1968, 302;1. 
Liege, 1968-1969, 241). 
W el wordt door artikel 25, 1 oo een verb and tussen dronkenschap en ongeval 
vereist, verband dat vermoed wordt te bestaan, maar dat door de verzekerde kan 
tegengesproken worden (Gent, 6 april1971 , R. G .A .R., 1971 , 8694 ; Rb. Brussel, 
12 oktober 1973, Pas., 1973, ill, 90; Brussel, 13 december 1973, R.W., 
1974-1975, 957). 
Op de vraag of de verzekerde een buitenlands vonnis van vrijspraak van het 
misdrijfvan dronkenschap kan inroepen, om een verhaal van de verzekeraar afte 
weren wordt uiteenlopend geantwoord (vgl. Luik, 31 oktober 1969,Pas., 1970, 
II, 9; J. Liege, 1969-1970, 202; Brussel, 11 juni 1968, Pas., 1968, IT, 254). 

128. - DUBBELE VEROORDELING -In het vorig overzicht werd reeds gewezen 
op het cassatiearrest van 19 september 1968 (Arr. Cass., 1969, 72; R.W., 
1968-1969, 641) dat de inzet zou uitmaken van een lange reeks arresten betref
fende de inmiddels berucht geworden zgn. ,problematiek van de dubbele ver
oordeling". 
De grote merkstenen en etappes van de problematiek werden reeds bij herhaling 
beschreven en gecommentarieerd. Zij worden hieronder kort samengevat, meer 
gedetailleerde commentaar vindt de lezer o.m. in : Dekkers, P., Du recours de 
l' assureur contre l' assure condamne pour homicide involontaire et pour inap
titude a conduire, R.C.J.B., 1970, 316-325; Hirsch, J., L' arret de la Cour de 
cassation du 19.09.1968 et le recours del' assureur, J.T., 1969, 93-94; Mercelis, 
W., Het arrest van 19 september 1968 van het hofvan cassatie betreffende een 
afzonderlijke veroordeling bij dronkenschap of alcoholintoxicatie, R. W., 1968-
1969, 1249-1254; R.O.D., A propos de ['arret de la Cour de Cassation du 
19.09.1968, J.T., 1969, 181; Schepens, E., Het gezag van gewijsde van straf
rechtelijke uitspraken, R.W., 1968-1969, 1155-1170; Schuermans, L., Over 
artikell386bis B. W. en art. 16 Verzekeringswet, Verzekering en Consument Nu, 
1980, 88-91; Smulders, K., Nota betreffende het verhaal we gens zware fout en 
het arrest van het hofvan cassatie van 19.09.1968, R.W., 1969-1970, 255-260; 
Swennen, R., Chose jugee et concours ideal d' infractions, J.T., 1969, 457-460; 
V andeursen, J., Is er een evolutie in de rechtspraak betreffende het verhaalsrecht 
van de verzekeraar na dubbele strafrechtelijke veroordeling waaronder dron
kenschap aan het stuur? De Verzekeringswereld, 1980, 61-64; Vandeursen, J., 
Zet de rechtspraak een stap terug in verband met verhaalsrecht na dubbele 
veroordeling waaronder dronken voeren? De Verzekeringswereld, 1977, 463-
465; Van Quickenbome, M., De regresvordering van de verzekeraar tegen de 
verzekerde wiens staat van dronkenschap afzonderlijk bestraft werd, Brussel, 
Bruylant, 1972; Van Quickenbome, M., De afzonderlijke bestraffing van al
coholintoxicatie in het verkeer en de regresvordering van de verzekeraar: een 
terugblik, R.W., 1975-1976, 465-478; Van Quickenbome, M.; Enige aspecten 
van de causaliteitsproblematiek, Onrechtmatige daad, onder redactie van Van
denberghe, H., Antwerpen, 1979, 159-178; VanRossum, J., Du recours de 
l' assureur contre son assure ayant provoque un accident alors qu'il etait en etat 
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d'ivresse ou d'intoxication alcolique, J.T., 1973, 403-405; Mahieu, M., noot 
onder Cass., 4 november 1971, J.T., 1972, 424-426; Ganshof van der Meersch, 
W., conclusies bij Cass., 18 september 1970, Arr. Cass., 1971, 52-57; R.W., 
1970-1971,411-417; Ganshofvan derMeersch, W., conclusies bij Cass., 21 mei 
1970, Pas., 1970, I, 827-839. 
De problematiek der dubbele veroordeling betreft gevallen waarin de verzekeraar 
tegen zijn verzekerde die ten gevolge van een ongeval een veroordeling opliep 
waarin hij voor de strafrechter, hetzij een enkele, hetzij twee verschillende 
straffen opliep voor enerzijds onvrijwillige slagen en verwondingen (art. 418 Sw. 
e.v.) en anderzijds alcoholintoxicatie aan het stuur, een regresvordering inleidt 
om van zijn verzekerde terugbetaling te bekomen van de sommen die hij aan het 
slachtoffer heeft uitgekeerd. Meer bepaald doet de besproken problematiek de 
vraag rijzen naar het gezag van gewijsde van de uitspraak van de strafrechter 
,erga omnes", en inhet bijzonder jegens de burgerlijke rechter die over de 
civiele belangen uitspraak moet doen. 
Deze problematiek moet ook gezien worden in het licht van het artike165 Sw. dat 
voorhoudt dat de rechter een straf moet uitspreken zo een rnisdrijf een bestanddeel 
uitmaakt van een ander rnisdrijf, alsook wanneer eenzelfde feit verscheidene 
misdrijven oplevert. 
Als regel geldt dat, wanneer de strafrechter een enkele straf voor onvrijwillige 
slagen en verwondingen (of doden door onvoorzichtigheid) en voor alcoholin
toxicatie of een andere overtreding uitspreekt- wat wil zeggen dat de alcohol
intoxicatie voor hem de, of althans een van de oorzaken van het ongeval was- de 
burgerlijke rechter door de vaststelling gehouden is, en dat een terugvordering 
door de verzekeraar in beginsel mogelijk wordt. Deze oplossing wordt uitdrukke
lijk geformuleerd in het cassatiearrest van 18 november 1976 (Pas., 1977, I, 307: 
een enkele straf voor onvrijwillige slagen en verwondingen, en voor het rijden 
met banden met een profiel van -1 mm). 
Spreekt de strafrechter twee straffen uit dan moet in principe (Cass., Ver. 
Kamers, 21 mei 1970, Arr. Cass., 1970, 888 ;Pas., 1970, I, 827 en de conclusie 
van Procureur-Generaal Ganshof van der Meersch; R.C.J.B., 1970, 309, met 
noot Dekkers, R.) de fout die het voorwerp van een afzonderlijke veroordeling is 
geweest, beschouwd worden als vreemd aan het rnisdrijf uit onvoorzichtigheid. 
De strafrechter stelt inderdaad daarmede vast dat het rnisdrijf van alcoholintoxi
catie vreemd is aan datgene dat onder toepassing van artikelen 408-420 Sw. valt, 
en dat het noch oorzaak, noch een van de oorzaken van het ongeval was. De 
burgerlijke rechter mag dan omwille van het gezag van gewijsde niet meer 
beslissen dater wel een band bestaat tussen ongeval en intoxicatie, en moet elke 
regresvordering afwijzen (Cass., 19 september 1978, Arr. Cass., 1969, 72; 
Cass., 21 mei 1970, R.C.J.B., 1970, 309; Pas., 1970, I, 827, met conclusies 
Ganshof van der Meersch; Cass., voltallige zitting, 24 juni 1970, Arr. Cass., 
1970, 1008; Cass., 11 maart 1971, Arr. Cass., 1971, 669). 

Dit is ook het geval wanneer de strafrechter impliciet (Cass., 27 november 1970, 
Arr. Cass., 1971,293 en Cass., 4 november 1971,Arr. Cass., 1972, 236;J.T., 
1972, 424, met noot Mahieu, M.) of ,impliciet doch noodzakelijk" (Cass., 
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7maart 1974, Arr. Cass., 1974, 744; Cass., 20 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 
1127) het oorzakelijk verband uitsluit. 
W anneer de uitspraak van de feitenrechter aangetast is door een tegenstrijdigheid 
doordat in de overwegingen aanvaard wordt dat de intoxicatie de oorzaak of een 
van de oorzaken ·Was van het misdrijf der onvoorzichtigheid, en in bet dispositief 
toch twee straffen uitgesproken worden, dan is , ... de burgerlijke rechter, bij 
gebrek aan zekerheid in verband met het gerechtelijk gewijsde ... niet gehouden 
... door de strafrechtelijke beslissing. (Cass., 27 januari 1972,Arr. Cass., 1972, 
515; Cass., 18 september 1970,Arr. Cass., 1971, 51;R.W., 1970-1971,411, 
metconclusies GanshofvanderMeersch; Cass., 13 april1973,Arr. Cass., 1973, 
811; Cass., 21 oktober 1976, Pas., 1977, I, 225). 
Op 13 september 1974 (Arr. Cass., 1975, 49) steldehethofvan cassatiedat, waar 
... het gezag van gewijsde van het strafvonnis ( ondanks dubbele veroordeling) 
niet uitsloot dat eiser op het ogenblik van het ongeval zijn voertuig in staat van 
dronkenschap bestuurde ... het hof van beroep terecht kan besluiten tot bet toch 
bestaan van een oorzakelijk verband tussen intoxicatie en onvrijwillige slagen en 
verwondingen. Het betrofhier een te particulier geval om er een nuancering van . 
de rechtspraak van cassatie in te zoeken. Uit de motiveringen van het arrest van de 
rechter in boger beroep bleek dat de strafrechter een dubbele veroordeling had 
uitgesproken tegen een verzekerde die eerst zijn voertuig in· staat van dron
kenschap had bestuurd, en die na een onderbreking, een nieuwe rit had ondemo
men waarbij hij in een ongeval betrokken geraakte. Het hof van beroep had op 
grond van een feitelijke appreciatie geoordeeld dat: .. . ,de ( afzonderlijk) be
teugelde dronkenschap aan het stuur een feit betrof dat v66r het ongeval vol
trokken was' ' . 
Wei kan gesteld worden dater zich gevallen kunnen voordoen waar niettegen
staande het uitspreken van twee straffen verhaal toch mogelijk is. Zo een straf
rechter wegens sturen in staat van dronkenschap en wegens een inbreuk op het 
verkeersteglement afzonderlijke straffen uitspreekt, beslist hij weliswaar dat men 
te doen heeft met afzonderlijke feiten, maar dit belet niet dat elk van deze feiten, 
die afgezien van hun schadeverwekkende gevolgen bewezen werden verklaard, 
door de burgerlijke rechter als oorzaak van het ongeval en van de schade kunnen 
worden aangehouden (Cass., 27 januari 1978, R.W., 1977-1978, 221). Dit 
principe past het hof van beroep te Antwerpen toe in een geval waar de straf
rechter twee afzonderlijke straffen had uitgesproken wegens overtreding van 
artikel10.1. 3° Wegverkeersreglement en artikel34, 1° Wegverkeerswet (Ant- . 
werpen, 3april 1980, R.W., 1980-1981, 1011. Terzake verwerpt bet hof het 
verhaal van de verzekeraar op basis van feitelijke overwegingen). (Zie ook 
Bergen, 29 april 1980, Bull. Ass., 1980, 693, met noot J.R.). 

129.- ANDERE REDENEN VAN REGRES- In sommige polissen worden in de 
bijzondere voorwaarden nog andere gronden van verhaal uitdrukkelijk ver
noemd: bijvoorbeeld vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, weigering van bloedaf
name e.d. (Kluwer' s Verzekeringshandboek, Tw. Motorrijtuigenverzekering, 
52). Dergelijke clausules zijn niet strijdig met regelen van openbare orde (Rb. 
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Brussel, 8 oktober 1975,R.G.A.R., 1977, 9719; Rb. Luik, 20 september 1976, 
Pas., 1976, III, 75). 
Ten onrechte stelt een vonnis van de vrederechter te Herstal dat wanneer een polis 
,vluchtmisdrijf" zonder meer als grond van verhaal aanduidt, de rechter toch 
moet onderzoeken of het vluchtmisdrijf het risico op abnormale wijze verzwaart 
(Vred. Herstal, 22 maart 1974, R.G.A.R., 1974, 9331; J. Liege, 1973-1974, 
287; Pas., 1974, III, 46). (Zie ook Vred. Namen, 22 februari 1980, Rev. Reg. 
Dr., 1980, 252). 

130.- ARTIKEL 26 MODELPOLIS- Wanneer het verzuim van een binnen een 
bepaalde termijn te verrichten handeling een verhaal op de verzekerde tot gevolg 
heeft, kan dit verhaal niet uitgeoefend worden, indien de verzekerde bewijst dat 
hem geen schuld treft en dat hij het verzuim zo spoedig mogelijk hersteld heeft 
(artikel 26, eerste zin). Aan het begrip ,binnen een bepaalde tijd te verrichten 
handeling'' dient een restricitieve betekenis te worden toegekend, in de zin van 
een handeling die binnen een door de polis aangeduide tijd dient te gebeuren (Rb. 
Luik, 30 september 1969, J.T., 1970, 87; R.G.A.R., 1970, 8410). Aldus is 
artikel26 toepasselijk op de aangifte van een ongeval bedoeld in artikel16 van de 
modelpolis (Luik, 19 november 1973, Bull. Ass., 1976, 151) of op de overma
king van gerechtelijke of buitengerechtelijke akten waarvan sprake in artikel 17 
van de modelpolis (Gent, 24 mei 1916,Bull. Ass., 1977, 81, met noot S.), maar 
niet op hetverzuim van onderwerping aande technischecontrole, waarvan sprake 
in artikel25, 3° van de modelpolis. Voor een geval waarop artikel26 toepasselijk 
was, maar waarin aan de toepassingsvoorwaarden van deze bepaling niet was 
voldaan, raadplege men Luik, 21 oktober 1969,Bull. Ass., 1970, 100, met noot 
R.V.G.; R.G.A.R., 1970, 8543. 
In ieder geval is er slechts verhaal indien en in de mate waarin de verzekeraar door 
het verzuim schade heeft geleden (art. 26, in fine). Deze bepaling wordtin de zin 
begrepen dat de schade echt en in concreto bewezen moet zijn (Luik, 19 novem
ber 1973,Bull. Ass., 1976, 151; vgl. Rb. Kortrijk, 20februari 1964,Bull. Ass., 
1964, 481 waarin wordt gesteld dat het de verzekeraar volstaat het verlies van een 
kans te bewijzen). 

131.- OPZEGGING VAN HET CONTRACT DOOR DE VERZEKERINGNEMER- De 
modelpolis geeft aan de verzekeraar het recht om, wanneer hij zijn tarief ver
hoogt, de bij dit contract bepaalde premie vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag 
te wijzigen. De verzekeringnemer kan evenwel, binnen dertig dagen na de 
kennisgeving van de verhoging, het contract opzeggen (artikel15 van de model
polis). 
Het recht om het contract op te zeggen komt aan de verzekeringnemer niet toe 
wanneer de tariefwijziging gebeurt omwille van een risicoverzwaring door de 
verzekeringnemer (Rb. Antwerpen, 28 mei 1970, Bull. Ass., 1973, 83; Luik, 
20juni 1972,1. Liege, 1972-1973, 49;Bull. Ass., 1973,335, metnootR.V.G.; 
R.G.A.R., 1973, 9139) of wanneer na overdracht en vervanging van het verze
kerd rijtuig, het op dat ogenblik bij de maatschappij toepasselijke tarief op het 
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nieuwe voertuig wordt toegepast (Rb. Leuven, 4 juni 1975, Bull. Ass., 1976, 
617, met noot; maar vgl. Rb. Dinant, 17 april1969, R.G.A.R., 1969, 8272, 
waarin werd beslist dat artikel 15 wel toepasselijk blijft wanneer de tariefver
hoging samenvalt met de vervanging van bet voertuig, zonder er evenwel bet 
gevolg van te zijn). 
Een zeer ruime interpretatie van artikel15 wordt aangetroffen in een vonnis van 
de vrederechter te Verviers, volgens hetwelk de verzekeringnemer de hem toege
kende rechten kan uitoefenen wanneer, bij gelegenheid van de vervanging van 
een voertuig, de verzekeraar de oorspronkelijke algemene voorwaarden wijzigt 
door bet bonus-malus systeem in te voeren en de indexering van de premie te 
voorzien (Vred. Verviers, lOmei 1974, T. Vred., 1975, 34;1. Liege, 1976-1977, 
46). 
Teneinde bet bewijs te kunnen leveren van de kennisgeving en van de datum 
ervan, wordt door verzekeraars op verschillende manieren te werk gegaan. Een 
ervan bestaat erin dat de tariefverhoging aan elke verzekeringnemer bij aangete
kend schrijven wordt meegedeeld. Algemeen wordt aangenomen dat de enkele 
aanbieding van een aangetekend schrijven aan bet (in de polis opgegeven) adres 
van de verzekeringnemer een geldige wijze van kennisgeving uitmaakt, zonder 
dat vereist is dat de verzekeringnemer effectief de aangetekende brief in handen 
gekregen heeft noch van de inhoud ervan kennis heeft genomen (zie o.m. Rb. 
Antwerpen, 20 januari 1970, R.G.A.R., 1970, 8292, met noot J.P.; Rb. Ant
werpen, 29 juni 1970,R.G.A.R., 1972, 8846, met noot;Bull. Ass., 1971, 954, 
metnootR.V.G.; Vred. Gent, 15 september 1975,R.W., 1975-1976, 1957, met 
noot;R.G.A.R., 1976, 9679). Deze rechtspraak vindt steun in de hiema (sub nr. 
137) besproken cassatiearresten van 15 juni 1971 en 24 januari 1975, luidens 
dewelke uit artikel 36 van de modelpolis niet mag worden afgeleid dat een 
effectieve kennisneming door de verzekeringnemer van de aan zijn opgegeven 
adres gedane kennisgeving (in casu van opzegging van bet contract door de 
verzekeraar bij toepassing van artikel 30) zou vereist zijn. 
Het sturen van een aangetekend schrijven aan de verzekeringnemer biedt ook bet 
voordeel dat de datum van de kennisgeving vanaf welke de termijn van dertig 
dagen begint te lopen, bewezen wordt door de datum van de aanbieding van bet 
aangetekend schrijven aan bet in artikel36 aangeduide adres (Rb. Antwerpen, 20 
januari 1970, R.G.A.R, 1970, 8392, met noot J.P.; Rb. Antwerpen, 29 juni 
1970, Bull. Ass., 1971, 954, met noot R.V.G.; R.G.A.R., 1972, 8846). 
Wanneer bet bericht van kennisgeving niet bij aangetekend schrijven gebeurt, 
geldt wellicht hetzelfde beginsel dat een effectieve kennisnerning van bet bericht 
niet vereist is, maar bet zal aan de verzekeraar toekomen te bewijzen dat de 
gewone brief de bestemmeling op een bepaalde datum bereikt heeft (vgl. de noot 
R.V.G. Bull. Ass., 1971, 954). Er zijn evenwel uitspraken luidens dewelke de 
termijn van dertig dagen een aanvang neemt vanaf de kennisneming door de 
verzekeringnemer van het bericht van kennisgeving van de tariefverhoging 
(Vred. Boom, 8 mei 1968, R.W., 1968-1969, 1162, met noot). 

Het geciteerde vonnis van de rechtbank te Antwerpen dd. 20 januari 1970 stelt 
ook dat de algemene principes i.v.m. berekening van termijnen vervat in de 
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artikelen 52 en 53 Ger. W. toepasselijk zijn op de berekening van de dertig dagen 
termijn van artikel15 van de modelpolis: derhalve dient die ,dies a quo'' niet, de 
dies ad quem wel meegerekend te worden, en wordt de vervaldag van de termijn 
naar de eerstvolgende·werkdag verplaatst, wanneer die normaal op een zaterdag, 
zondag of wettelijke feestdag komt te liggen. 
Wanneer de verzekeraar aan zijn verzekeringnemer een tariefverhoging meedeelt 
doch stipuleerde dat de aanpassing van de premie slechts zal plaatsvinden bij de 
vervaldag volgend op een schadegeval waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, 
kon de feitenrechter zonder de bewijskracht van de polis te miskennen beslissen 
dat deze mededeling de verzekeringnemer niet het recht gaf om het contract op te 
zeggen, vermits op dat ogenblik de premieverhoging niet werd toegepast (Cass., 
12 mei 1972,R.W., 1972-1973, 659, met noot;Bull. Ass., 1973, 579, met noot 
R. V. G.). In het besproken geval had de feitenrechter beslist dat de verzekeraar, 
door aldus te handelen; zijn algemene voorwaarden eenzijdig gewijzigd had, 
hetgeen aan de verzekeringnemer het recht gaf het contract op te zeggen. 

132. - OPZEGGING VAN HET CONTRACT DOOR DE VERZEKERAAR - Artikel 30 
van de modelpolis geeft acht gevallen aan waarin de verzekeraar het contract mag 
opzeggen. 
Een van die gevallen betreft de niet-betaling van de premie. In dit geval kan de 
ma.atschappij het contract opzeggen vanaf de dag van het verzenden van de 
waarschuwing bedoeld bij artik:el 12 en tot op de dag waarop de verschuldigde 
sommen volledig zullen betaald zijn (artikel 30, 1° van de modelpolis). Deze 
bepaling wordt bekritiseerd in zoverre zij het recht van opzegging reeds doet 
lopen vanaf de verzending van de waarschuwing en niet vanaf het verstrijken van 
de termijn van veertiendagen, voorzien door artikel12. (Wautier, I' assurance 
automobile obligatoire, 202; Vandeur, o.c., 1979, 257; Cassart, Bodson en 
Pardon,L'assurance automobile obligatoire de responsabilite civile, 1957, 56). 
Volgens een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 27 oktober 
1978 (Pas., 1978, ill, 67) heeft de schorsing terugwerkende kracht vanaf de 
vervaldag van de premie, zodat een schadegeval dat zich voordoet tussen deze 
vervaldag en de aangetekende brief waarbij de schorsing wordt betekend, niet 
gedekt is. De omstandigheden waren de volgende: de premie was vervallen op 2 
augustus 1975; op 24 december 1975 stuurde de verzekeraar een aangetekende 
brief waarin bepaald werd dat bij gebrek aan betaling binnen de 14 dagen de 
waarborg van het contract geschorst zou zijn op datum van de eerste niet-betaalde 
premie. Ondertussen had zich op 9 augustus 197 5 een ongeval voorgedaan, dat de 
verzekeraar had vergoed. Daar de verzekerde binnen de 14 dagen na 24 december 
1975 met de volledige premie had betaald, beslist de rechtbank dat de schorsing 
op 2 augustus 1975 ingetreden was en dat de verzekeraar een verhaal had op zijn 
verzekerde tot het terugbekomen van de door hem uitbetaalde bedragen. (In die 
zin Cassart, Bodson en Pardon, o. c. , 54 en 56. De verzekerde verkeerde ter zake 
in de waan dat er geen schorsing was). 
De vraag rijst of de gedane opzegging effect sorteert wanneer de verzekering
nemer toch betaalt binnen de hem toegekende termijn van 14 dagen. Deze vraag 
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wordt uiteenlopend beantwoord. Wel heeft een cassatiearrest van 29 november 
197 6 geoordeeld dat de feitenrechter, zonder miskenning van de bewijskracht van 
artikel 12 modelpolis, kon beslissen dat het recht van de verzekeraar om het 
contract op te zeggen ontstaat vanaf de waarschuwing bedoeld in artikel 12 en 
blijft bestaan zolang de in de waarschuwing bedoelde premie niet werd betaald, 
ook al werd voor de nadien vervallen premies geen tweede waarschuwing meer 
gestuurd(Cass., 29 november 1976,Pas., 1977, I, 351 ;Arr. Cass., 1977, 355). 

133. - OVERDRACHT EN VERVANGING VAN HET VERZEKERD RIJTUIG- De 
overgang van de eigendom van het motorrijtuig maakt het voorwerp uit van een 
bepaling van de wet van 1956: artikel12 bepaalt dat de verzekeringnemer of zijn 
rechtsverkrijgenden daarvan binnen acht dagen mededeling moeten doen aan de 
verzekeraar. 
Komt de verzekeringnemer (of zijn rechtsverkrijgenden) aan deze plicht te kort, 
dan blijft de vervallen premie pro rata temporis, als boete aan de maatschappij 
verschuldigd, tot op het ogenblik van de kennisgeving van de overdracht ( artikel 
33 modelpolis; voor een toepassing: zie Kh. Luik, 17 september 1974, 
R.G.A.R., 1974, 9405). 

In afwijking van het beginsel neergelegd in artikel30 van de verzekeringswet gaat 
het contract in principe niet over op de ovememer van het rijtuig ( artikel33 van de 
modelpolis); zulks is zelfs niet het geval wanneer de verkoper het immatricula
tiebewijs en de groene kaart aan de koper overdraagt (Corr. Luik, 29 mei 1972, 
R.G.A.R., 1972, 8893). 
Artikel33 van de model polis voorziet dat de verzekerde bij onmiddellijke vervan
ging van zijn voertuig de verplichting heeft zijn aansprakelijkheid wegens ge
bruik van de vervangingswagen bij zijn verzekeraar te laten dekken (zie vorig 
overzicht, nr. 84), en wel aan de voorwaarden van het tarief die op dat ogenblik bij 
de verzekeraarvan toepassing zijn (Vandeur, o.c., 1979, 239). Door vervanging 
moet niet alleen verstaan worden de verkoop van het eerste voertuig, gevolgd 
door de aankoop van een tweede, doch ook het gebruik van een tweede voertuig 
ter vervanging van een eerste voertuig, dat niet verkocht werd maar bijvoorbeeld 
ingevolge volledige vemieling buiten dienst werd gesteld (Cass., 13 december 
1974,Arr. Cass., 1975,443 ;Pas., 1975, I, 409: dit arrestheeft betrekkingop de 
verzekering stoffelijke schade aan het voertuig, waarop de bepalingen van ar
tikelen 33 en 34 van de modelpolis per analogiam toepasselijk werden geacht). 
W anneer echter de buitendienststelling van het eerste voertuig dubbelzinnig is en 
bedrog mogelijk maakt door het opeenvolgend of zelfs gelijktijdig in het verkeer 
brengen van twee voertuigen onder een polis' mag de buitendienststelling van het 
omschreven voertuig niet als een geval van overdracht worden beschouwd 
(Cass., 13 september 1971,Arr. Cass., 1972, 45;Pas., 1972, I, 40). Voorhet 
bewijs van de buitengebruikstelling kon volgens een vonnis van de vrederechter 
te Etterbeek, geen beroep gedaan worden op de invloed van de fiscale reglemen
tering (Vred. Etterbeek, 10 februari 1977, Bull. Ass., 1977, 821), hoewel het 
inleveren van het fiscaal kenteken doorgaans door de verzekeraars voldoende 
wordt geacht als bewijs van het buiten gebruik stellen van het voertuig. 

499 



Opdat de fideliteitsplicbt van artikel 33 toepassing zou vinden, is vereist dater 
wei degelijk van vervanging sprake zou zijn. Ret bof van beroep te Brussel was 
van oordeel dater geen vervanging was in bet geval waarin een persoon, gewoon 
bestuurdervan een aan zijn verloofde toebeborend voertuig, zicb tegen ovemame 
van dit voertuig een nieuw voertuig aanscbafte dat voor zijn persoonlijke 
doeleinden was bestemd (Brussel, 25 mei 1971, Pas., 1971, ll, 282). Over de 
pogingen die werden aangewend om aan de fideliteitsplicbt te ontsnappen door 
bet vervangingsvoertuig door de echtgenoot van de eigenaar van bet overgelaten 
voertuig te Iaten aanschaffen, raadplege men o.m.: Rb. Antwerpen, 17 oktober 
1972, Bull. Ass., 1973, 345, met noot R.V.G.; Rb. Rasselt, 28 juni 1976, 
R.G.A.R., 1977, 9720. 

De verzekeringnemer is verplicht de vervanging van bet verzekerd motorrijtuig 
aan de maatschappij mee te delen binnen de acbt dagen van de vervanging. V 66r 
bet verstrijken van de termijn van acht dagen blijft de verzekerde gedekt, zelfs zo 
bet voertuig een zwaarder risico uitmaakt dan bet vervangen (zie vorig overzicht, 
nr. 88 ;adde: Cass., 23 oktober 1967,Rev. Dr. Pen., 1967-1968, 647). Wordtde 
vervanging van bet voertuig niet aan de verzekeraar meegedeeld, dan is er 
schorsing bij bet verstrijken van de termijn van acbt dagen. Ret betreft bier een 
schorsing van bet contract die tegenstelbaar is aan de benadeelde derden (Cass., 
13 apri11973,Arr. Cass., 1973, 813 ;Pas., 1973, I, 787; Brussel, 27 juni 1970, 
Bull. Ass., 1972,421, met nootR.V.G.; Antwerpen, 16 april1975,Bull. Ass., 
1976, 443, metnoot s., Gent, 7 mei1975,-R.G.A.R., 19_76,9639; R.W., 
1975-1976, 427; Bergen, 16 maart 1976, R.G.A.R., 1976, 9681). 

134. - SCHORSING BIJ NIET-VERV ANGING- Wordt bet overgedragen of buiten 
gebruik gestelde motorrijtuig niet onmiddellijk vervangen, dan is bet contract 
onmiddellijk gescborst, en deze schorsing is tegenstelbaar aan de benadeelden 
(zie vorig overzicht, nr. 83). Ook bier wordt aan de verzekeringnemer een 
fideliteitsplicht opgelegd gedurende vijf jaar (artikel 34 modelpolis). Aan deze 
fideliteitsplicht wordt geen afbreuk gedaan door andere, door de verzekering
nemer jegens derden (in casu in bet kader van de ovemame van een bandelszaak) 
opgenomen verplicbtingen (Kh. Namen, 16 september 1971, J. Liege, 1971-
1972, 182). Ook bier rees de vraag of de fideliteitsplicht zich uitstrekt tot de 
voertuigen die, in de loop van de vijf jaar, door de echtgenoot van de verzekering
nemer in bet verkeer werden gebracht (zie o.m. Vred. Diest, 22 april 1968, 
R.G.A.R., 1969, 8300). 

Na voorafgaande mededeling door de verzekeringnemer aan de verzekeraar van 
bet in gebruik stellen van een nieuw voertuig, wordt bet contract opnieuw in 
werking gesteld (artikel34 modelpolis en vorig overzicht, nr. 83). Een schorsing 
van de dekking wegens een, v66r de schorsing van bet contract, niet betaalde 
premie, kan na bet opnieuw in werking treden van bet contract tegen de benadeel
den niet ingeroepen worden(Cass., 31 januari 1977, J.T., 1977, 502). 

Over de verjaringstermijn die toepasselijk is op de vordering van de verzekeraar 
tegen zijn vroegere verzekerde, die de hem door artikel 34 opgelegde fideli-
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teitsplicht heeft miskend, zie Rb. Aarlen, 11 maart 1969, J. Liege, 1968-1969, 
262 (zie ook nr. 50 in fine). 

135.-FIDELITEITSPLICHT BIJRENTING OF LEASING- Speelt de door de artikelen 
33 en 34 opgelegde fideliteitsplicht wanneer de verzekeringnemer, na overdracht 
(of definitieve buitengebruikstelling) van het omschreven voertuig, dit vervangt 
door een gehuurd voertuig. Door de lagere rechtspraak werd een, voor zover wij 
kunnen zien, unaniem negatief antwoord op deze vraag gegeven (zie o.m. Vred. 
Spa, 3 oktober 1975, T. Vred., 1976, 135; Vred. Namen, 19 december 1975, 
R.G.A.R., 1977, 9763; J. Liege, 1975-1976, 120; Kh. Oudenaarde, 2 maart 
1976,R.G.A.R., 1977, 9762;Bull. Ass., 1977, 323;B.R.H., 1976,413, met 
noot P.v.d.M.; R.W., 1976-1977, 106; Vred. Gent, 3 mei 1976, Bull. Ass., 
1977, 335;Kh. Brussel, 19mei 1976,B.R.H., 1976,397, metnootP.v.d.M.; 
Vred. Verviers, 22 oktober 1976,1. Liege, 187-1977, 214; Rb. Luik, 9 novem
ber 1976, R.G.A.R., 1977, 9761 ;Bull. Ass., 1977, 341). Deze oplossing werd 
goedgekeurd in de rechtsleer (zie Fontaine, M., Obligation de fide lite envers 
l' assurance R.C. automobile en cas de remplacement par un w!hicule loue, 
R.G.A.R., 1977, 9754, en kreeg onlangs de steun van het hof van cassatie. Bij 
bevestiging van een arrest van het hof van beroep te Brussel van 13 mei 1976, 
(B.R.H., 1976, 423, met noot P.v.d.M.; J.T., 1976, 754; R.G.A.R., 1977, 
9760;Bull. Ass., 1977, 349, metnootS.) oordeeldehethofdateenineen avenant 
van schorsing voorkomende clausule van fideliteitsplicht, de verzekeringnemer 
enkel tot fideliteit jegens zijn verzekeraar verplichtte wanneer hij een motorrijtuig 
in het verkeer zou brengen dat aan hem toebehoort (Cass. , 3 november 1977, Arr. 
Cass., 1978, 280;R.G.A.R., 1978,9883 ;Bull. Ass., 1977,349, metnoot S.). 

136. - VERDWIJNING VAN HET RISICO- Artikel 35 van de modelpolis voorziet 
dat bij verdwijning van het risico wegens enige andere oorzaak dan deze ver
noemd in artikelen 33 en 34, de verzekeringnemer daarvan mededeling moet doen 
aan de maatschappij en dat bij verzuim daarvan, de vervallen premie pro rata 
temporis, als boete aan de maatschappij verworven of verschuldigd blijft, tot op 
het ogenblik dat die mededeling werkelijk wordt gedaan. Een vonnis van de 
rechtbank te Kortrijk beslist dat het in artikel 35 vervatte boetebeding restrictief 
moet geinterpreteerd worden en dat het enkel betrekking heeft op de reeds 
vervallen en betaalde premie en niet op de verdere premiebetalingen (Rb. Kor
trijk, 9 januari 1968, R.W., 1969-1970, 1014, met noot). 

Uit artikel 35 van de modelpolis mag niet afgeleid worden dat een eenzijdige 
mededeling door de verzekerde van zijn vervallenverklaring met verzoek tot 
schorsing van de polis, waarop de verzekeraar niet reageert, een schorsing van de 
verzekeringsovereenkomst tot gevolg heeft ( Cass. , 8 november 1977, Arr. Cass., 
1978, 295; Pas., 1978, I, 282). 

137. - MEDEDELINGEN AAN VERZEKERAAR EN VERZEKERINGNEMER- Luidens 
artikel 36 van de modelpolis moeten de voor de maatschappij bestemde medede
lingen en kennisgevingen, om geldig te zijn, aan haar zetel in Belgie gedaan 
worden; die welke voor de verzekeringnemer worden gedaan, aan het adres dat 
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door hem in het contract is aangewezen of aan het adres dat hij nadien aan de 
maatschappij zou hebben bekendgemaakt. 

Opdat een kennisgeving (in casu een kennisgeving bij aangetekend schrijven van 
de opzegging van het contract door de verzekeraar op grond van artikel30) geldig 
zou geschieden, is niet vereist dat de verzekeringnemer ook effectief kennis heeft 
genomen van de mededeling (Cass., 15 juni 1971,Pas., 1971, I, 985; Cass., 24 
januari 1975,Arr. Cass., 1975, I, 539 ;Pas., 1975, I, 583; ook besproken onder 
nr. 131). 

138.- DUBBELE SCHATTING- Tijdens de onderzochte periode werd door de 
verzekeraars gereageerd tegen de praktijk waarbij de schadelijder de schade aan 
zijn voertuig liet schatten in een garage, om het vervolgens aan een lagere prijs te 
Iaten herstellen door een ander garagist of het helemaal niet te Iaten herstellen en 
het verschil voor zich te houden. Het in 1969 ingevoerde stelsel der dubbele 
schatting moest deze, in de ogen van de verzekeraars , ,onrechtmatige verrijking'' 
uit de wereld helpen. Vanaf nu worden, in algemene regel, in het expertisever
slag, opgemaakt door de garagist als mandataris van de schadelijder, en de 
deskundige van de verzekeringsmaatschappij, twee bedragen vastgesteld. Het 
eerste bedrag geeft de kost weer van de herstelling uitgevoerd in de werkplaats of 
onder de verantwoordelijkheid van de bij de expertise optredende garagehouder. 
Voor het geval het betrokken voertuig niet, of elders dan in het bedrijf waar de 
expertise plaats vond, wordt hersteld, wordt een tweede schaderaming opgeno
men. 
Meestal verbindt de verzekeringsmaatschappij zich er tevens toe de expertise 
v66r elke herstelling te heropenen ingeval de schadelijder zijn voertuig door een 
ander garagehouder willaten in orde brengen voor een kostprijs die zich tussen de 
twee hogergenoemde bedragen situeert. (Voor een herstelling in een andere 
garage, maar aan een prijs die overeenstemt met die van de instelling waar de 
expertise plaatsvond, :z;ie: Corr. Bergen, 14 februari 1974, R.G.A.R., 1974, 
9292). 
Op de invoering van dit zgn. stelsel der dubbele schatting werd door rechtspraak 
en.rechtsleer verdeeld gereageerd. De discussie over de geldigheid van het stelsel 
kristalliseert zich daarbij vooral rond de vraag of de garagist, aangeduid door de 
schadelijder de perken van zijn mandaat niet te buiten gaat, en de vraag naar het 
vrije beschikkingsrecht van de schadelijder over de hem toekomende schadever
goeding (zie hierover o.m. Fontaine, Precis, biz. 252). 

a. Rechtspraak ten gunste van het ste(sel der dubbele schatting. 

Bij niet-herstelling in de garage van de gemandateerde garagist is enkel het 
laagste bedrag van de dubbele schatting verschuldigd. Dit geldt zeker wanneer de 
schadelijder een bijzondere volmacht ondertekende waarbij hij zijn garagist 
mandateerde de schade overeenkomstig dat stelsel te begroten (Vred. Schaar
beek, 3 mei 1972,Bull. Ass., 1972, 1336, noot S.; Corr. Dendermonde, 9 januari 
1973, Bull. Ass., 1973, 701, noot S.; Pol. Antwerpen, 28 juni 1973, Bull. Ass., 
1973, 1155; Vred. Schaarbeek, 7 augustus 1973,Bull. Ass., 1158, nootS.; Vred. 
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Bergen, 13 april1974, R.G.A.R., 1974,9293; Rb. Brussel, 24 september 1975, 
R.G.A.R., 1976, 9634; Bull. Ass., 1977, 433). 
A fortiori geldt de dubbele schatting wanneer de schadelijder het expertiseverslag 
mede ondertekende. Er anders over oordelen zou ingaan tegen artikel1134 B. W. 
(Rb. Antwerpen, 30 oktober 1974, Bull. Ass., 1975, 281). Sommige rechters 
beschouwen daarbij het tweede laagste bedrag als een provisionele vergoeding. 
Wanneer de schadelijder nadien een factuur voorlegt zal hij het verschil kunnen 
vorderen: (Vred. Brussel (6de Kanton), 6 apri11973, Bull. Ass., 1974, 151; 
Corr. Gent, 11 mei 1973, Bull. Ass., 1973, 977; Vred. Brussel (6de kanton), 2 
mei 1974, Bull. Ass., 1974, 415. Op het Vredegerecht van Brussel, 4de kanton, 
valt de dubbele schatting een zeer gunstig onthaal te beurt. Waar de meeste 
vonnissen voor de geldigheid der dubbele schatting een steun zoeken in de wil der 
partijen en het uitdrukkelijk gegeven mandaat (zie hierboven), stelt de Vrede
rechter van het 4de kanton Brussel dat een geschreven volmacht niet vereist is en 
dat het bepalen van de minderwaarde van een voertuig bij niet-herstelling een 
technische kwestie is die valt onder de bevoegdheid van de aangeduide hers teller. 
Voor hem moet een garagist niet over een meer biezondere volmacht beschikken 
om tot een dubbele schatting over te gaan dan om over te gaan tot een vaststelling 
van de werkelijke herstelkost (Vred. Brussel (4de kanton), 23 oktober 1974, 
R.G.A.R., 1976, 9558; en 25 juli 1975, Bull. Ass., 1976, 847, met noot S.). 

Er zij opgewezen dat het hof van cassatie, in zijn arrest dd. 29 mei 1975 (R. W. , 
1975-1976, 1293 ;R.G.A.R., 1975,9577, metnootVemimmen, G.) ineengeval 
waarin het niet ging om een dubbele schatting maar wel over een transactionele 
vaststelling door het deskundig verslag van schaderarning, van het bedrag van de 
schadevergoeding, overwogen heeft dat geen wetsbepaling zich ertegen verzet: 
, , ... dat de partijen in dergelijke dading vrij, bij onderling akkoord, het bedrag 
van de herstelling vaststellen op een forfaitair bedrag, dat echter niet hoger mag 
zijn dan het bedrag van de factuur van de in het proces-verbaal van het deskundi
genonderzoek vermelde hers teller, en dat zij, om de naleving van de overeen
komst te verzekeren, de betaling ervan afhankelijk maken van het overleggen van 
een gekwiteerde faetuur van de herstellingen". Wel mag volgens het hof een 
dergelijk beding niet verhinderen dat een slachtoffer dat wegens omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil, de herstellingswerken niet kan laten plaatsvinden, een 
rechtmatige vergoeding bekomt. 

b. Rechtspraak die de dubbele schatting verwerpt. 

De vonnissen en arresten die zich tegen het stelsel der dubbele schatting uitspre
ken steunen vooral op de stellingen: 
- dat de schade een objectief gegeven is. De overeengekomen vergoeding moet 
toestaan dat de schadelijder zijn voertuig laat herstellen in de staat waarin het zich 
v66r het ongeval bevond. Noch de schadeveroorzaker, noch zijn verzekeraar mag 
zich mengen met de bestemming die de schadelijder aan de uitbetaalde ver
goeding geeft (Kh. Brussel, 19 februari 1970,R.G.A.R., 1970, 8517; Kh. Gent, 
20 oktober 1970,R.W., 1970-1971, 766;R.G.A.R., 1971,8587; Pol. Charleroi, 
13 oktober 1972, R.G.A.R., 1973, 9015; Vred. Waver, 18 januari 1973, T. 
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Vred., 1976, 145; Vred. Grace-Hollogne, 29 mei 1973,1. Liege, 1973-1974, 55; 
Vred. Berchem, 13 november 1973,R.G.A.R., 1975, 9436; Corr.' Charleroi, 5 
april1974,R.G.A.R., 1975,9435, met noot Vemimmen, G.; Vred. Grace-Hol
logne, 25 juni 1974,1. Liege, 1974-1975, 286; Pol. Ninove, 22 september 1975, 
R.G.A.R., 1977, 9735: indien de schadelijder zijn wagen nietlaat herstellen, zal 
het bedrag van de herstellingskosten, aanzien worden ex aequo et bono de 
rninderwaarde van de wagen te vergoeden; Vred. Grace-Hollogne, 28 februari 
1978,R.G.A.R., 1979, 10104: het tweede bedrag is arbitrair; Vred. Elsene, 26 
januari 1979, De Verzekeringswereld, 1979, 187, met noot Vandeursen, J.; Rb. 
Doomik, 5 februari 1980, Bull. Ass., 1980, 531: het hoogste bedrag werd 
berekend op basis van vaststaande en nageziene technische economische en 
commerciele gegevens die een normale herstelling vertegenwoordigen). 

- dat de garagehouder die zijn akkoord geeft voor een tweede bedrag voor het 
geval de schadelijder niet bij hem laat herstellen, zijn mandaat te buiten gaat. Het 
stilzwijgend mandaat van de hersteller beperkt zich tot het bepalen van de 
normale duur en kost van de uit te voeren herstellingen. Zodra aan de hersteller 
een meer uitgebreide bevoegdheid wordt gegeven (dading afsluiten, schade in 
vermogen begroten bij niet-herstelling, verzaken aan een deel van de herstelkost) 
kan zulks niet meer vermoed worden. Een uitdrukkelijke volmacht daartoe is 
nodig. Bij gebreke daaraan is de lastgever niet Ianger gebonden (Kh. Brussel, 
19februari 1970, J. Liege, 1970-1971, 87; Kh. Gent, 20 oktober 1970, gee.; 
Vrea.-Ttibize, 4februari 19n~r.-vred., 1972, 201; Vred. Berchem, 13novem
ber 1973, gecit.; Bergen, 6 februari 1975, R.G.A.R., 1975, 9437). 
Het bewijs van het bestaan van dergelijke uitdrukkelijke volmacht moet door de 
verzekeraar gegeven worden (Brussel, 25 januari 1972, R.G.A.R., 1973, 9111; 
Kh. Brussel, 22 april1971 en Brussel, 25 januari 1972, B.R.H., 1972, 443). 
Waarde rechtbank te Gent (24 september 1975,Bull. Ass., 1976, 851, met noot 
S.) principieel aanneemt dat partijen zich op voorhand ertoe kunnen verbinden 
met een onjuist bedrag genoegen te nemen, brengt ze een sterke beperking aan 
door te stellen dat inzake dubbele schatting er een grote twijfel bestaat nopens de 
vraag of de opdrachtgevende schadelijder bedoeld systeem en zijn gevolgen wel 
goed heeft begrepen, en met kennis van zaken heeft aanvaard. Het tegendeel kan 
volgens deze rechtbank vermoed worden ( vgl. Brussel, 25 j anuari 1972, B .R .H. , 
1972, 443). 

- dat strijdige belangen kunnen ontstaan tussen de garagist-mandataris en de 
schadelijder, hetgeen het bestaan van enig mandaat vanwege de schadelijder 
uitsluit. Het stelsel der dubbele schatting zou immoreel zijn we gens het risico van 
collusie dat het creeert (Vred. Gent, 10 oktober 1973, R.G.A.R., 1974, 9208; 
Vred. Grike-Hollogne, 25 juni 1974, J. Liege, 1974-1975, 286). 

Of het arrest van het hof van cassatie van 28 februari 1979 zich uitspreekt over de 
geldigheid van het stelsel der dubbele schatting is een vraag die op het ogenblik 
niet met klaarheid kan beantwoord worden. 
Het arrest werd nog niet in zijn integrale tekst gepubliceerd, en de doctrine, die op 
uittreksels steunt, twist of het hof zich over de geldigheid van het stelsel der 
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dubbele schatting uitsprak, dan wel dat het enkel uitspraak deed over de geldig
heid ervan in een geval waar de schadelijder het expertiseverslag mede onderte
kendhad(zieo.a. Buskens, W.,Doubleevaluation, Bull. Ass., 1980,317; enDe 
dubbele schatting door het hof van cassatie aanvaard. Het standpunt van de 
voorstanders, De Verzekeringswereld, 1979, 545). 

PROCEDURE 

139. - HET INSTELLEN VAN DE VORDERING- Het slachtoffer heeft de keuze zijn 
vordering in te stellen, hetzij tegen de aansprakelijke verzekerde, hetzij tegen 
diens verzekeraar. Beide rechtsvorderingen kunnen terzelfdertijd of afzonderlijk 
uitgeoefend worden. Het feit dat het slachtoffer de veroordeliong van de ene heeft 
bekomen, verhindert niet dat hij tegen de andere kan optreden, zo hij geen 
betaling van de eerste heeft bekomen. Bij betaling gaat zijn vordering te niet 
vermits cumulatie van vergoedingen niet toegestaan is (Cass., 30 mei 1969, 
R.W., 1969-1970, 164; R.G.A.R., 1969, 8354, Arr. Cass., 1969, 948; Vred. 
Kontich, 15 juni 1971, R.W., 1971-1972, 297; Vred. Sint-Truiden, 5 oktober 
1972,R.W., 1972-1973,1872. ZieookCass., 13 oktober 1977,R.G.A.R., 1980, 
10217). 

140.- DE BEVOEGDHEID INZAKE EISEN TEGEN DE MOTORRIJTUIGENVERZEKE

RAAR-

A) Ratione loci: De benadeelde kan de verzekeraar dagvaarden, hetzij voor de 
rechter van de plaats van het feit, waaruit de schade is ontstaan, hetzij voor de 
rechter van de woonplaats van de benadeelde, hetzij voor de rechter van de zetel 
van de verzekeraar (art. 7, wet van 1 juli 1956) (zie ook boven, nr. 60). Deze 
driedubbele mogelijkheid, die artikel 7 verschaft aan de benadeelde, maakt een 
uitzondering uit op de in het Gerechtelijk W etboek (art. 628, 1 0°) vervatte 
algemene regel volgens welke ter kennisneming van de vordering ,aileen be
voegd is de rechter van de woonplaats van de verzekeringnemer'' (zie Fredericq, 
Handboek, II, nr. 1191) (zie ook boven, nr. 60). 
b) Ratione materiae: Eisen tegen de verzekeraar vallen binnen de bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel (art. 573, laatste lid, Ger. W. ; zie boven, nr. 
59. Cass., 15 december 1972 (twee arresten): eerste zaak: J.T., 1973, 330; 
R.G.A.R., 1973, 9136;Arr. Cass., 1973, 389;B.R.H., 1973, 509; tweede zaak: 
Pas., 1973, I, 374;R.W., 1972-1973, 1328;Arr. Cass., 1973, 391). 
De rechtstreeks aangesproken verzekeraar treedt immers op krachtens een wet
telijke verplichting die de verzekeringsovereenkomst, door de wet als daad van 
koophandel aangemerkt, met zich brengt (Laenens, J. , Overzicht van rechtspraak 
(1970-1978), De bevoegdheid, T.P.R., 1979, 247, nr. 127.) 
Het strafgerecht is echter ook bevoegd, bij toepassing van artikel9, lid 4, wet van 
1 juli 1956. 

141.-TEGENSTELBAARHEID VAN VONNISSEN AAN DE VERZEKERAAR- Vermits 
artikel 9, wet van 1 juli 1956, enkel de burgerlijke en niet de strafvordering 
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betreft, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de tegenstelbaarheid van 
vorderingen op burgerlijk gebied en op strafgebied. Het op de strafvordering 
gewezen vonnis heeft gezag van gerechtelijk gewijsde ,erg a omnes". De beslis
sing mag worden tegengeworpen aan de verzekeraar in zover zij over de straf
rechtelijke vraag, nl. de strafrechtelijke aansprakelijkheid beslist. Burgerrechte
lijk is het gezag van bet gewijsde daarentegen slechts beperkt tot de in het geding 
betrokken partijen. 
Wat de burgerlijke gevolgen betreft van het vonnis over de strafvordering (nl. in 
zover het beslist over het oorzakelijk verband tussen de strafrechtelijke han
deling, de schade en haar hoegrootheid), zal het niet tegenstelbaar zijn aan de 
verzekeraar die in het geding tussen de benadeelde en zijn verzekerde-beklaagde 
geen partij is geweest of erin geroepen werd, noch de leiding van het geding op 
zichheeftgenomen (art. 9, lid 1 en2. Cass., 5 september 1968,Pas., 1969, I, 16; 
Bull. Ass., 1968, 1038, met noot R.V.G. ;Arr. Cass., 1969, 11; Cass., 30 mei 
1969, Pas., 1969, I, 884; R.W., 1969-1970, 164; Arr. Cass., 1969, 948; 
R.G.A.R., 1969, 8354 en 1970, 8375; Kh. Leuven, 5 oktober 1971; B.R.H., 
1972, 58; Bull. Ass., 1973, 105; zie ook Kh. Brussel, 31 maart 1969, B.R.H., 
1969; R.G.A.R., 1970, 8521; Rb. Antwerpen, 14 december 1971, Bull. Ass., 
1973, 311; Rb. Brussel, 25 mei 1972, R.G.A.R., 1974, 9274; Pol. Namen, 
11 februari 1977, J. Liege, 1976-1977, 184). 
De verzekeraar die aanvoert dat de rechterlijke beslissing gewezen op de bur
gerlijke vordering van de benadeelde tegen de verzekerde, hem niet kan worden 
tegengeworpen, is niet gehouden de gegrondheid ervan (de aansprakelijkheids
bepaling of de schaderaming) te betwisten (Cass., 5 september 1968, gecit.). 
Is de verzekeraar echter tussengekomen in de burgerlijke rechtsvordering voor het 
strafgerecht tegen zijn verzekerde-beklaagde ingesteld, dan is de beslissing 
waarbij de beklaagde veroordeeld werd, hem tegenstelbaar zelfs wanneer zij geen 
veroordeling van de verzekeraar ten voordele van de burgerlijke partij uitspreekt, 
noch de verzekeraar uitdrukkelijk gemeen wordt verklaard (Cass., 23 september 
1975, Pas., 1976, I, 105; Arr. Cass., 1976, 113). 

142. - INZAKESTELLING VAN DE VERZEKERAAR - De inzakestelling van de 
verzekeraar door dagvaarding, teneinde de gemeenverklaring van het vonnis of 
arrest te bekomen, kan voor het strafgerecht slechts geschieden, hetzij door de 
benadeelde - v66r of na de burgerlijke partijstelling -, hetzij door de verze
kerde (Pol. Luik, 29 januari 1974, R.G.A.R., 1974, 9251). 
In eerste aanleg kan de verzekeraar- doch enkel door de benadeelde- in zake 
geroepen worden met bet oog op een veroordeling tot betaling van de schade (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1969, 304, nr. 86 en 87). De burgerlijk aansprakelijke 
kan de verzekeraar dus niet in zake stellen. Nochtans kunnen de partijen van een 
verzekeringscontract inzake B.A. motorrijtuigen overeenkomen dat dezelfde 
rechtsregeling van toepassing is op een aanvullende verzekering waarbij de 
dekking van de verzekeraar wordt uitgebreid ,tot de B.A. van de verzekering
nemer, zijn echtgenoot en zijn kinderen die bij hem inwonen, in hun hoedanig
heid van bestuurder of van burgerlijk aansprakelijke voor de bestuurder van een 
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ri jtuig dat aan een derde toebehoort en dat occasion eel bestuurd wordt zelfs indien 
het aangeduide rijtuig in gebruik zou zijn". De afwijking van de procedure in 
strafzaken door artikel 9, § 4, W.A.M. geldt niet enkel voor de verzekeraar, die 
de B.A. dekt zoals voorgeschreven door de wet van 1 juli 1956, maar is dus ook 
van toepassing ingeva1 de partijen door een beding de dekking van het contract 
uitbreiden. (Cass., lOjuni 1974,R.W., 1974-1975, 799;Arr. Cass., 1971, 1114; 
J.T., 1974, 586, bevestigt Brusse1, 7 maart 1969, R.G.A.R., 1971, 8568). 
Is de verzekeraar van de beklaagde reeds in de zaak betrokken (m. a. w. rege1matig 
gedagvaard), dan mag de benadee1de de eis tot verbindendverklaring van de door 
de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering te vellen uitspraak voor de 
verzekeraar, bij wijze van conc1usie instellen (Cass., 8 september 1969, Pas., 
1970, I, 17;Arr. Cass., 1970, 18). 
Voorwaarde tot het in zake roepen van de verzekeraar is de aanwezigheid van qe 
verzekeringnemer- indien die niet tevens de 'verzekerde is- (art. 9, voorlaatste 
lid): is de verzekeringnemer niet inzake dan kan de verzekeraar de onontvanke
lijkheid van de eis inroepen. Zij wordt niet van ambtswege door de rechtbank 
uitgesproken. Enke1 de verzekeraar bes1ist ofhij van de in zijn voordee1 bestaande 
rechtsbescherming gebruik maakt; hij kan immers de verzekeringnemer niet voor 
het strafgerecht dagen en kan er be1ang bij hebben de uitspraak aan de verzeke
ringnemer te doen gemeen verklaren. De verzekeraar za1 dus geen bezwaar 
opperen tegen de niet-oproeping van de verzekeringnemer, indien hij verkiest ten 
grande te besluiten nopens de dekking (Brusse1, 6 december 1969,R.W., 1969-
1970, 1152; R.G.A.R., 1970, 8474). 
Het in de zaak roepen van de verzekeraar door de beklaagde voor het strafgerecht, 
terwijl tegen de verzekerde aan wie de beklaagde een fout verwijt;geen enke1e 
rechtsvordering voor dit strafgerecht is ingeste1d, kan s1echts de bindendver
klaring van de rechterlijke beslissing tot gevo1g hebben en niet de veroordeling 
van de verzekeraar. In casu waarborgde de verzekeraar de burgerlijke aansprake
lijkheid van een persoon die de dip1omatieke immuniteit genoot (Cass., 9 juni 
1969,Pas., 1969, I, 9b7;Arr. Cass., 1969, 979; Corr., Brusse1, 21 december 
1968, Bull. Ass., 1971, 939). 
De verzekeraar die de exceptie van dip1omatieke onschendbaarheid van zijn 
verzekerde inroept kan door het slachtoffer echter gedagvaard worden voor de 
burgerlijke rechtbank die de aansprake1ijkheid van de verzekerde vaststelt en de 
verzekeraar veroordeelt tot betaling van de schade (Kh. Brusse1, 23 november 
1970, R.G.A.R., 1971, 8668; Bull. Ass., 1971, 116, met noot). 
Bevat de verzekeringspolis een clausu1e die verbod op1egt de verzekeraar in zake 
te stellen of in vrijwaring te roepen op straf van verval van de verzekeringsvoor
de1en, en tevens een arbitragebepaling waarbij elke betwisting definitief en 
verp1icht gebracht za1 worden voor een arbitragecollege, dan is de eerste clausu1e 
niet strijdig met de openbare orde en moet zij door de verzekerde geeerbiedigd 
worden (Rb. Nijve1, 18 december 1973,R.G.A.R., 1974,9315. Vgl. in tegenge
ste1de zin: Luik, 26 februari 1970,R.G.A.R., 1970,8411: in dit geval betrofhet 
een familiale polis, waarbij bes1ist werd dat dergelijke verbodsclausu1e tegen de 
openbare orde is en de rechten van de verdediging beperkt). 
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Te vermelden valt in deze besproken periode, de- tot nu toe enige- uitspraak 
van het hof van beroep te Brussel van 15 mei 1974 (J.T., 1974, 587 ;R.G.A.R., 
1975, 9420, met goedkeurende noot van Fagnart, J.-L.) volgens welke de 
verzekeraar van de beklaagde die in eerste aanleg partij was en geen hoger beroep 
aantekende, gelijkgesteld moet worden met een burgerlijk aansprakelijke ten 
overstaan waarvan de benadeelde burgerlijke partij over een supplementaire 
beroepstermijn van 5 dagen beschikt, voorzien bij artikel 203, § 2, van het 
Wetboek van Strafvordering. 

De burgerlijke partij die geen beroep heeft ingesteld tegen de verzekeraar die in 
eerste aanleg is tussengekomen, behoudt nochtans het recht hem in gedwongen 
tussenkomst te roepen voor de rechter in hoger beroep, teneinde hem het tussen te 
komen arrest gemeen te doen verklaren. 

143. - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR - De verzekeraar 
kan benevens een gedwongen tussenkomst, ook vrijwillig tussenkomen voor de 
strafrechtsmacht (Corr. Hasselt, 22 december 1975,Limb. Rechtsl., 1976, 61), 
onder dezelfde voorwaarden als ware de rechtsvordering van de benadeelde partij 
voor het burgerlijk gerecht gebracht (art. 9, lid 4; Cass., 18 januari 1971, Pas., 
1971, I, 457;Arr. Cass., 1971, 477;R.G.A.R., 1972, 8918). 

Deze vrijwillige tussenkomst van de verzekeraar is evenwel slechts toegelaten 
voor zoveel een burgerlijke vordering strekkende tot het herstel van de door het 
gebruik van het motorvoertUig veroorzaakte scliade tegen de veriekerde gerlcht 
wordt(Gent, 25 juni 1973,R.G.A.R., 1973, 9122 en 9158; Luik, 27 juni 1973,1. 
Liege, 1973-1974, 9; zie de opmerking dienaangaande, in het vorig overzicht, 
onder nr. 88). 

Op de vraag of de tussenkomst van de verzekeraar voor de strafrechter slechts 
toelaatbaar is in geval van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, werd bevestigend geantwoord door de politierechtbank te Luik 
die de vrijwillige tussenkomst van de verzekeraar B.A. exploitatie van een 
garagehouder die burgerlijk aansprakelijk is voor zijn aangestelde (bestuurder) 
nietontvankelijkverklaarde (Pol. Luik, 29 januari 1974,R.G.A.R., 1974, 9251). 

144. - TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR IN GRAAD VAN BEROEP - Tus
senkomst is niet alleen mogelijk in eerste aanleg, doch ook in graad van beroep. 
De verzekeraar die in de zaak voor de correctionele rechtbank vrijwillig is 
tussengekomen, kan nog vrijwillig tussenkomen in hoger beroep, ook al heeft hij 
zelf geen hoger beroep aangetekend tegen het vonnis waarbij aan de burgerlijke 
partijen schadevergoeding werd toegekend; deze laatste omstandigheid kan im
mers niet beschouwd worden als een berusting in het eerste vonnis (Cass., 
18januari 1971, gecit. onder nr. 143). De verzekeraar kan ook eerst in hoger 
beroep vrijwillig tussenkomen. In dat geval kan de verzekeraar geen veroordeling 
bekomen te zijnen gunste, noch zelf veroordeeld worden (Cass., 15 september 
1977 ,Pas., 1978, I, 155). De pas in hogerberoep gevorderde tussenkomst van de 
verzekeraar kan enkel geschieden met het oog op de gemeenverklaring (art. 9, lid 
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4; art. 812, Ger.W.; Cass., 11 februari 1974, Pas., 1974, I, 599;J.T., 1974, 
369; Arr. Cass., 1974, 626). 

145.-TUSSENKOMSTVANDESTAAT-DeStaatdiezijneigenverzekeraariskan 
met het oog op de bescherming van het slachtoffer in dezelfde voorwaarden als 
een verzekeraar tussenkomen of in de zaak worden betrokken (Brussel, 6 mei 
1970, R.G.A.R., 1970, 8544; J.T., 1970, 512). Het hof van beroep te Luik 
besliste er echter anders over: vermits de kwalificatie , verzekeraar" beperkend 
moet worden uitgelegd, kan zij niet worden toegepast op de Staat die ingevolge 
artikel 14, § 1 van de wet van 1 juli 1956 zijn eigen verzekeraar is (Luik, 
25 september 1970,R.W., 1970-1971, 478,R.G.A.R., 1971, 8562). Wij menen 
dat de gelijkstelling met een verzekeraar zich tot dit gebied moet uitstrekken, 
o.m. met bet oog op de bescherming van de slachtoffers. 

146. - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELUK MOTORW AARBORGFONDS 
-A. ALGEMEEN- In bet vorig overzicht ( nr. 93) werden de limitatieve gevallen 
van tussenkomst van bet Fonds aangegeven. De wetten van 24 december 1968 
(Staatsbl., 31 december 1968) en 6 november 1970 (Staatsbl., 18 december 
1970) hebben de bevoegdheden van bet Fonds tijdelijk uitgebreid tot de gevallen 
waarin de W.A.M.-verzekeraar failliet wordt verklaard. In geval van faillis
sement van de verzekeraar neemt bet Fonds zijn verplichtingen over, voorzien bij 
de wet van 1 juli 1956 en door bet verzekeringscontract. 
Deze indeplaatsstelling van bet Fonds om derden-schadelijders te vergoeden, 
mag nochtans niet ingeroepen worden wanneer de verzekerde, na de faling van de 
verzekeraar, een nieuwe verzekering heeft afgesloten bij een andere verzekeraar 
diehetzelfderisico dekt (Cass., 6 oktober 1977 ,J.T., 1978, 59;R.G.A.R., 1980, 
10119; zie ook Cass., 18 juni 1974,Pas., 1974, I, 1067 ;R.G.A.R., 1975, 9465; 
Arr. Cass., 1974, 1145, waarbij de burgerrechtelijke veroordelingen niettegelij
kertijd gemeen kunnen verklaard worden aan de niet failliete verzekeraar en aan 
het tussengekomen Fonds; cfr. Pol. Charleroi, 13 januari 1978,R.G.A.R., 1979, 
10049). Zie ook de uitvoeringsbesluiten van 20 januari 1969 (Staatsbl., 4 februari 
1969) en 8 december 1970 (Staatsbl. 24 december 1970). Voor commentaar op 
deze wetten en koninklijke besluiten zie: Desmet, J.M., La loi du 24 decembre 
1968 etendant les attributions du Fonds commun de gar anti a la suite des faillites 
de deux compagnies d' assurances, R .G .A .R., 1969, 8236; Fredericq, S., F aillis
sement van verzekeringsmaatschappijen, R.W., 1970-1971, 1881; Dumortier, 
A., Praktische beschouwingen in verband met het faillisement van verzekerings
maatschappijen, R.W., 1970-1971, 1889; Van Gompel, R., B.A. Automo
bielverzekering. Gevolgen van het faillissement van de verzekeraar op het ver
schuldigd zijn van de premie die reeds vervallen was, Bull. Ass., 1971, 392). 
In de controlewet van 9 juli 1975 (art. 49 en 50), die de tussenkomst van bet 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds institutionaliseert, wordt deze tus
senkomst nog uitgebreid tot bet toevallig feit waardoor de bestuurder van bet 
voertuig dat bet ongeval veroorzaakte vrij uitgaat, in welk geval geen enkele 
verzekeringsondememing tot vergoeding verplicht is, alsook tot bet geval waarin 
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de niet meer toegelaten verzekeraar zijn vergoedingsverplichtingen niet nakomt. 
Het Fonds wordt definitief bevoegd verklaard tussen te komen bij faillietver
klaring van de verzekeraar. Artikel 49 en 50 van de controlewet zijn op dit 
ogenblik nog niet in werking getreden. 
Opdat het Fonds tot tussenkomst verplicht zou zijn is vereist dat de aansprakelijk
heid van de niet gekende of niet verzekerde bestuurder, die het ongeval veroor
zaakt heeft, vaststaat. Het behoort aan degene die zich op de tussenkomst van het 
Fonds beroept, deze aansprakelijkheid te bewijzen (Corr. Neufchftteau, 15 mei 
1975,R.G.A.R., 1976, 9533, met noot Dalcq; Pas., 1975, ill, 51; Corr. Luik, 
4 juni 1980, J. Liege, ·1981, 49, noot Piedbreuf, F.). De passagier die plaats 
neemt in een wagen, waarvan hij weet dat deze door de bestuurder gestolen werd, 
is als heler te beschouwen, en heeft geen vordering op het Fonds, wanneer hij 
slachtofferwordt van een ongeval (Rb. Brugge, 19 juni 1974,R. W., 1974-1975, 
1642, met noot De Wilde, L.). 
Er moet binnen het jaar na het ongeval aangifte ervan worden gedaan bij het 
Fonds, hetzij door de benadeelde, hetzij door de verzekeringsinstelling zelf die de 
terugbetaling vordert van de prestaties die zij verleend heeft aan de benadeelde 
persoon (Cass., 10 december 1973,Pas., 1974, I, 380;Arr. Cass., 1974, 405; 
R .G .A.R., 1974, 9350, met nootFagnart J .L. ; Cass., 20 maart 1975 ,Pas., 1975, 
I, 742; Brussel, 22 februari 1973,Pas., 1973, II, 105; zieookSchuermans, L., 
e. a.; Overzicht van rechtspraak, Onrechtmatige daad, Schade en schadeloos
stelling (1969-1976), T.P.R., 1977, 568, nr. 79}. De benadeelde en het ziekte., 
verzekeringsorganisme hebben heiden een eigen recht jegens het Fonds: de 
benadeelde voor de lichamelijke schade die niet door de ziekteverzekeraar werd 
gedekt, en deze laatste ten belope van de door hem uitgekeerde prestaties (Cass., 
10 mei 1973, Pas., 1973, I, 827, met noot; R.W., 1973-1974, 810;R.G.A.R., 
1974, 9349). 
Voor de aangifte en de ingebrekestelling is geen speciale vorm vereist (Cass., 
26 aprill974, Pas., 1974, I, 878 ;Arr. Cass., 1974, 932; zie ook Rb. Leuven, 
14maart 1972, Bull. Ass., 1973, 315;R.W., 1972-1973, 1544; Rb. Bergen, 
7 januari 1975,R.G.A.R., 1977, 9791; Rb. Bergen, 27 januari 1976,R.G.A.R., 
1976, 9684. 
Aangenomen wordt dat de termijn van aangifte van eenjaar verlengd kan worden 
in geval van overmacht (Brussel, 15 mei 1975,Bull. Ass., 1976,449, met noot 
S.; Rb. Charleroi, 7 december 1976,R.G.A.R., 1978, 9904; Bergen, 10januari 
1978, R.G.A.R., 1981, 10311). Over de termijn van de aangifte in geval van 
faillissement van de verzekeraar, zieBrussel, 2 december 1975 (R.G.A.R., 1976, 
9682). 
De vraag of de lichamelijke schade, die door het Fonds wordt gedekt, ook de 
begrafeniskosten omvat stond aan de orde in het, voor zover ons bekend onuitge
geven arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 januari 1971, dat omwille 
van een motiveringsgebrek vernietigd werd door het cassatiearrest van13 sep
tember 1971 (Arr. Cass., 1972, 45; Pas., 1972, I, 40). 
Te vermelden valt de uitspraak van het Franse hof van cassatie waarbij het Fonds 
enkel de plicht heeft om de slachtoffers te vergoeden zo geen enkele verzekeraar 
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tot betaling gehouden is. Indien bij gedeelde aansprakelijkheid een van de daders 
onbekend blijft, zal het Fonds niet tussenkomen. Het slachtoffer heeft immers een 
verhaal tegen aile daders voor zijn volledige schade, zonder dat zij tegen hem de 
verdeling van de aansprakelijkheid mogen inroepen (Cass. fr., 14 februari 1974; 
R.G.A.R., 1975, 83; Picard en Besson, I, 4de uitg., nr. 409 e.v.). 

147. - B. TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR

BORGFONDS VOOR DE STRAFRECHTSMACHTEN- Artikel 9 van de wet van 1 juli 
1956 wordt algemeen toepasselijk verklaard op het Fonds dat in dezelfde voor
waarden als een verzekeraar in de procedure voor het strafgerecht mag tussenko
men, gedwongen of vrijwillig. Artikel50, § 4, van de wet van 9 juli 1975, dat 
nog niet in werking is, heeft deze jurisprudentiele toepassing bekrachtigd. 
De rechtspraak is evenwel verdeeld omtrent de vraag ofhetFonds mag tussenko
men wanneer de fout van het ongeval te wijten is aan een onbekend gebleven 
derde. De meerderheid van de rechtspraak weigert aan het Fonds elke _tus
senkomst wanneer de niet-gei:dentificeerde bestuurder niet inzake is gesteld
hetgeen uiteraard onmogelijk is - en tegen hem geen burgerlijke vordering is 
gericht. Een van de voorwaarden van artikel 9, lid 4 ontbreekt alsdan opdat de 
verzekeraar, waarmede het Fonds wordt gelijkgesteld, zou kunnen tussenkomen 
(Bergen, 11 september 1975,R.G.A.R., 1976, 9652; Brussel, 3 februari 1971, 
Pas., 1971, ll, 158; Corr. Luik, 16 oktober 1972, J. Liege, 1972-1973, 171). 
Zoals in het vorig overzicht (nr. 94) aangehaald kunnen wij deze rechtspraak 
moeilijk bijtreden. 
Het in de besproken periode gepubliceerde arrest van het hof van beroep te 
Brussel van 15 j anuari 197 5 besliste daarentegen wel tot de toelaatbaarheid van de 
tussenkomst van het Fonds voor het strafgerecht ingeval de derde aan wie het 
ongeval te wijten was, onbekend is gebleven. Het boger beroep van de beklaagde 
die beweerde verblind te zijn door een derde onbekend gebleven bestuurder 
waardoor hij de voorrang van rechts ten overstaan van het slachtoffer niet heeft 
kunnen eerbiedigen, werd verworpen doordat het bestreden vonnis geen veroor
deling van de beklaagde uitsprak ten opzichte van het Fonds (Brussel, 15 januari 
1975, R.G.A.R., 1977, 9717, met noot J.L.F.). 
Deze beslissing is billijk en vermijdt dat het slachtoffer van elke vergoeding zou 
verstoken blijven in geval hij zich zou verplicht zien een tweede procedure in te 
spannen waarbij een verschillende uitspraak bekomen wordt. 
V erschillende cassatiearresten beslissen, bij toepassing van het gemeen recht, dat 
het Fonds dat voor het strafgerec~t vrijwillig is tussengekomen, geen voorziening 
in cassatie kan indienen tegen de W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde die in 
tussenkomst werd geroepen, noch tegen de beklaagde zelf of tegen de voor hem 
burgerrechtelijke aansprakelijke partij, indien tussen het Fonds en deze personen 
geen geding bestaat en ten gunste van deze personen geen veroordeling van het 
Fonds is uitgesproken (Cass., 18 september 1979, Pas., 1980, I, 51; Cass., 
18 juni 1974, Pas., 1974, I, 1067; R.G.A.R., 1975, 9465; Arr. Cass., 1974, 
1145; Cass., 29februari 1972,Arr. Cass., 1972, 600; Cass., 15 maart 197l,Arr. 
Cass., 1971, 674; Cass., 7 december 1970, Arr. Cass., 1971, 339). 
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148.- LEIDING VAN HET PROCES DOOR DE VERZEKERAAR- De verzekeraar die 
de lei ding van bet proces heeft waargenomen, wordt op dezelfde voet geplaatst als 
degene die in bet proces is tussengekomen. Het tussen de benadeelde en de 
verzekerde gewezen vonnis is hem tegenstelbaar (art. 9, lid 2); hij heeft ook bet 
recht bet vonnis in te roepen tegen bet slachtoffer (Brussel, 16 mei 1969,Pas., 
1969, n, 200). 
Heeft de verzekeraar de leiding van bet proces slechts waargenomen tot een 
bepaald stadium van de procedure (bv. tot aan de neerlegging van bet deskundig 
verslag) dan is de procedure hem tot daar tegenstelbaar (Rb. Brussel, 1 april1971 , 
Pas., 1971, Ill, 34). 
De verzekeraar die zijn verzekerde op grond van een clausule ,verdediging-ver
haal'' voor bet strafgerecht heeft verdedigd, kan in zijn hoedanigheid van motor
rijtuigenverzekeraar een vordering voor de burgerlijke rechter instellen en verhaal 
uitoefenen op zijn verzekerde wegens dronkenschap. De verzekeraar treedt 
immers in twee verschillende hoedanigheden opener is geen tegenstrijdigheid 
tussen het waarnemen als rechtsbijstandsverzekeraar van de verdediging van zijn 
verzekerde op grond van een !outer contractuele clausule en het inleiden van een 
regresvordering als aansprakelijkheidsverzekeraar van motorrijtuigen (Rb. 
Veurne, 17 maart 1978, R.G.A.R., 1980, 10215). 

149. - VERHOUDINGEN TUSSEN DE IN HET GEDING TUSSENKOMENDE VERZEKE

RAAREN DE VERZEKERDE- De tussenkomst van de verzekeraar voor het straf
gerecht moet zich beperken tot de verdediging van zijn belangen in zover zij met 
die van de verzekerde of de verzekeringnemer niet strijdig zijn. Hij kan geen 
middelen doen gelden in verband met de toepassing van de strafwet tegen zijn 
verzekerde. Aileen het Openbaar Ministerie is immers bevoegd om de straf
vordering uit te oefenen (Gent, 15 maart 1969, Bull. Ass., 1969, 248, met noot 
R.V.G.). 
De verzekeraar kan dus niet tussenkomen in de openbare vordering die tegen de 
verzekerde wordt ingesteld, hoewel hij er belang bij heeft dat zijn verzekerde zou 
veroordeeld worden tot een enkele straf wegens het toebrengen van onopzettelijke 
slagen en verwondingen en het besturen van een voertuig in staat van dron
kenschap of alcoholintoxicatie, teneinde een regres te kunnen uitoefenen (Corr. 
Nijvel, 17 december 1969,Rec. Niv., 1970, 133; Corr. Marche-en-Famenne, 16 
juni 1970,1. Liege, 1970-1971, 108; Gent, 3 februari 1976,R.W .. , 1977-1978, 
1438). 
De vraag van een verzekeraar om een getuige te doen verklaren dat zijn verze
kerde dronken was moet verworpen worden, als zijnde agressief ten overstaan 
van de verzekerde (Pol. Bastogne, 29 mei 1972,R.G.A.R., 1972, 8892; zie ook 
Cass., 17 november 1958, R.G.A.R., 1958, 6329). 
De bevoegdheid van de strafrechter is echter beperkt tot de vrijwaring van de 
belangen van de benadeelde partij en van de verzekerde en hij kan ten aanzien van 
deze personen geen uitspraak doen over de rechten die de tussenkomende verze
keraar tegen zijn verzekerde laat gelden, bv. dat deze op het ogenblik van het 
ongeval niet meer gedekt was wegens niet-betaling van de premies (Cass., 
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14 januari 1974,Pas., 1974, I, 510), ofdatdezeeenzwarefoutheeftbegaan, op 
grand waarvan hij later verhaal op hem zal kunnen uitoefenen (Cass., 19 maart 
1973, J.T., 1973, 370;Arr. Cass., 1973, 707; Gent, 25 juni 1973,R.G.A.R., 
1973, 9122 en 9158; Luik, 26juni 1973,1. Liege, 1973-1974, 9. In tegengestelde 
zin, zie: Luik, 24 november 1977 ,J. Liege, 1977-1978, 169, waarbij de vrijwil
lig tussenkomende verzekeraar toegelaten werd de zware fout van zijn verzekerde 
met betrekking tot bet ongeval aan te tonen). Conclusies die hiertoe onrecht
streeks zouden strekken, moeten uit de debatten worden geweerd (Gent, 25 juni 
1973, gecit.). 
Zo ook is bet strafgerecht onbevoegd om kennis te nemen van de eis tot vrijwaring 
door de beklaagde gesteld tegen de verzekeraar: bet is onbevoegd om te oordelen 
over de rechtsverhoudingen tussen de beklaagde en de verzekeraar op !outer 
contractueel vlak (Brussel, 6 december 1969, R.G.A.R., 1970, 8474; R.W., 
1969-1970, 1152). Het recht van verdediging van de verzekerde moet zich 
immers uitoefenen binnen de grenzen van de wetsbepalingen (Rb. Brussel, 
30 november 1970,R.G.A.R., 1971, 8645); de strafrechtermoet de gevolgendie 
zijn beslissing kan hebben op eventuele geschillen op burgerlijk gebied buiten 
beschouwing laten (Brussel, 7 januari 1971,R.G.A.R., 1973, 9019). 

150. - VERHOUDINGEN TUSSEN DE IN HET GEDING TUSSENKOMENDE VERZEKE

RAAR EN HET SLACHTOFFER - Het slachtoffer kan tegen de tussenkomende 
verzekeraar geen andere rechten doen gelden dan die welke hij tegen de beklaag
de-verzekerde kan inroepen; hij kan in een vordering tegen deze verzekeraar niet 
betogen dat de verzekerde de hem telastegelegde misdrijven heeft gepleegd of er 
zijn vordering op steunen, wanneer de strafrechter beslist heeft dat deze verze
kerde bet hem telastegelegde feit niet heeft gepleegd en deze beslissing in kracht 
van gewijsde is gegaan (Cass., 25 mei 1973,Pas., 1973, I, 895, met noot E.K.; 
R.W., 1973-1974, 473; R.G.A.R., 1974, 9224; Bull. Ass., 1974, 101; Arr. 
Cass., 1973, 936). Dit is een toepassing vanhet gemeen recht volgens welke een 
burgerlijk geding niet opnieuw zal kunnen oordelen over de persoonlijke aan
sprakelijkheid van de verzekerde. 
Evenzo zal, wanneer de beklaagde op zijn niet beperkt boger beroep vrijge
sproken wordt, de rechter in boger beroep zich wettelijk onbevoegd verklaren om 
kennis te nemen van de tegen hem en de tussenkomende verzekeraar door bet 
slachtoffer ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zelfs wanneer door deze ver
zekeraar geen boger beroep werd ingesteld. Het boger beroep van de beklaagde 
komt immers ten goede aan de verzekeraar die tussengekomen is en de beslissing 
van vrijspraak laat de verzekeraar toe zich aan de gevolgen van de veroordeling te 
onttrekken (Cass., 28 oktober 1975,Pas., 1976, I, 260;Arr. Cass., 1976, 269). 
De verzekeraar die voor bet strafgerecht is tussengekomen kan aan bet slachtoffer 
tegenstellen dat bet contract geschorst werd v66r bet ongeval krachtens de 
bepalingen zelf van de polis. Met schorsing wordt ook gelijkgesteld bet akkoord 
tussen de partijen om de inwerkingtreding van de polis uit te stellen (Brussel, 28 
januari 1970, J.T., 1970, 262; R.G.A.R., 1970, 8430). 
Is bet verzekeringscontract verbroken v66r bet ongeval dan zal ook de vordering 
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van de benadeelde tot tussenkomst van de verzekeraar elke grond missen 
(Bergen, 9 februari 1977, Bull. Ass., 1977, 817). 
Evenwel zai de verzekeraar geen vordering kunnen instellen die tot doel heeft de 
strafrechter te doen beslissen dat het slachtoffer een vrijwillig risico genomen 
heeft door ais passagier in het voertuig van de dronken verdachte mee te rijden 
(Gent, 3 februari 1976, gecit. onder nr. 149). 

151. --:- RECHTSMIDDELEN DIE DE VERZEKERAAR KAN DOEN GELD EN- De verze
keraar die vrijwillig in hoger beroep is tussengekomen is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen het Openbare Ministerie indien hij jegens het 
Openbaar Ministerie niet in de kosten werd veroordeeld (Cass., 10 februari 1969, 
Pas., 1969, I, 522;Arr. Cass., 1969, 551; Cass., 3 januari 1972,Pas., 1972, I, 
419; Arr. Cass., 1972, 422). Werd de verzekeraar niet in de kosten van de 
strafvordering veroordeeld, dan heeft hij eveneens geen hoedanigheid om zich in 
cassatie te voorzien tegen een medebeklaagde van zijn verzekerde (Cass., 23 
september 1975, Arr. Cass., 1976, 113). 
De verzekeraar zal zich niet in cassatie kunnen voorzien tegen de beklaagde-ver
zekerde, wanneer er tussen hen geen geschil bestaat en het arrest geen veroorde
ling van de verzekeraar ten gunste van de beklaagde uitspreekt ( Cass. , 10 februari 
1969, geciteerd; Cass., 3 januari 1972, gecit.; Cass., 14 december 1970, Arr. 
Cass., 1971, 377; Cass., 26 oktober 1971,Arr. Cass., 1972, 212). 
Wera-het geschil aan de eerste rechter niet voorgelegd en-heeft-deze uitspraak 
gedaan over een geschil tussen de verzekeraar en de beklaagde, dan kan de 
verzekeraar zich tegen de beklaagde in cassatie voorzien (Cass., 19 maart 1973, 
Pas., 1973, I, 764). 
Is de beklaagde bij verstek veroordeeld door een beslissing die op tegenspraak 
gewezen is ten aanzien van de verzekeraar, dan kan deze zich in cassatie voorzien 
tegen de burgerlijke partij, hoewel de gewone verzetstermijn nog niet verstreken 
is (Cass., 25 september 1975, gecit.). 
De verzekeraar kan zich in cassatie voorzien tegen de beslissing van het straf
gerecht dat zich onbevoegd verklaart uitspraak te doen over de rechten die hij kan 
doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer (Cass., 14 januari 
1974, gecit. onder nr. 149). 
De voorziening in cassatie van de verzekeraar moet aan de partijen aan wie zij 
gericht is, betekend worden (Cass., 11 oktober 1971, Arr. Cass., 1972, 156; 
Cass., 2 mei 1972, Pas., 1972, I, 801; Arr. Cass., 1972, 819). 
Heeft de verzekeraar aileen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing waarbij de 
veroordelingen tegen zijn verzekerde voor hem bindend zijn verklaard, dan kan 
aan hem het rechterlijk gewijsde ten opzichte van de verzekerde niet worden 
tegengeworpen (Cass., 19 maart1973, gecit.). 
Is de tussenkomende verzekeraar samen met de beklaagde-verzekerde veroor
deeld tot de betaiing van schadevergoeding aan het slachtoffer, dan kan hij aileen 
hoger beroep instellen tegen de beslissing van de strafrechter om de uitspraak op 
de strafvordering te betwisten in zover zijn eigen veroordeling hierop gegrond is 
en om aile rniddelen aan te voeren die de beklaagde had kunnen voordragen om 
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hem voor het ongeval niet aansprakelijk te doen verklaren (Cass., 20 december 
1971,Pas., 1972, I, 381;J.T., 1972, 300;Bull. Ass., 1973, 107;Arr. Cass., 
1972, 382). 

Over de verhoudingen tussen de verzekeraar die aileen hoger beroep instelt en zijn 
verzekerde die van dit hoger beroep niet tijdig is ingelicht geworden werden 
belangwekkende cassatiearresten gewezen. Een eerste arrest verplicht de verze
keraar die nagelaten heeft zijn verzekerde tijdig in te lichten van zijn voomemen 
hoger beroep in te stellen of hem instrukties te geven opdat hij hoger beroep zou 
aantekenen, dekking te verlenen aan zijn verzekerde tot beloop van de schade
bedragen qie deze op grond van het vonnis aan de benadeelde heeft betaaid, nadat 
het hof vastgesteld had dat de verzekerde op contractueel gebied ten aanzien van 
zijn verzekeraar geen fout heeft begaan, bv. door niet op het verzoek van de 
verzekeraar om hoger beroep aan te tekenen in te gaan (Cass., 9 december 1977, 
R. W., 1977-1978, 2038 ;R.G.A.R., 1980, 10216). Een tweede arrest besliste dat 
de verzekeraar die aileen hoger beroep had ingesteld en aan wie het vonnis slechts 
ten belope van een beperkt bedrag kon worden tegengeworpen, voor het straf
gerecht moest doen wat mogelijk was en in overeenstemming met zijn recht de bij 
de wet bepaaide rechtsmiddelen uit te oefenen om te vermijden dat zijn verze
kerde door zijn toedoen de beloofde vrijwarring van diens vermogen niet zou 
genieten. Het feit enerzijds, dat de verzekeraar zijn verzekerde had doen kennen 
dat hi j eventueel verhaai tegen hem we gens zware fout beoogde, en, anderzijds, 
dat die verzekerde ingegaan was op de suggestie van de verzekeraar zich door een 
persoonlijke advokaat te laten verdedigen, konden de verzekeraar van zijn vrij
waringsplicht niet ontslaan en stonden hem in dit stadium niet toe geen aandacht 
te hebben voor de uitslag voor zijn verzekerde van de door het slachtoffer 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering. Indien noch de verzekerde, noch zijn 
raadsman op de hoogte waren van het hoger beroep van de tussenkomende 
verzekeraar, konden zij niet met kennis van zaken oordelen over de opportuniteit 
hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de strafrechter op die burgerlijke 
rechtsvordering (Cass., 22juni 1978,R.W., 1978-1979, 1443;R.A.G.R., 981, 
10303; Bull. Ass., 980, met noot J.R.). Indien daarentegen de verzekeraar zijn 
verzekerde inlicht van het hoger beroep dat hij instelde tegen een beslissing van de 
correctionele rechtbank waarbij hij met zijn verzekerde in solidum veroordeeld 
werd om de vergoedingen aan de benadeelde te betaien en het hof van beroep de 
vergoedingen vermindert, steltzich de vraag of de verzekerde van de verzekeraar 
het verschil kan terugvorderen tussen de bedragen die respectievelijk door de 
correctionele rechtbank en het hof van beroep werden toegekend. Het vonnis 
heeft zijn gezag van gewijsde verloren tussen de benadeelde en de verzekeraar, 
maar niet tussen de benadeelde en de verzekerde, en evenmin tussen de verze
kerde en de verzekeraar. Tussen verzekeraar en verzekerde werd immers defini
tief beslist dat het risico dat gedekt wordt door de verzekeringspolis, verwezen
lijkt werd ten be lope van het door de correctionele rechtbank vastgesteld bedrag. 
Doch die beslissing kon de verzekeraar niet beletten een contractuele fout van de 
verzekerde aan te voeren (bv. door geen hoger beroep in te stellen) om te weigeren 
hem voor dit risico te dekken (Cass., 21 juli 1978, R.W., 1978-1979, 1438). 
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HOOFDSTUK III 

DE VERZEKERING VAN PERSONEN OF VAN SOMMEN 

152. - ONGEVAL: BEGRIP EN BEWIJS- Het komt aan het slachtoffer of aan de 
begunstigde toe het bewijs te leveren van het ongeval. Een arrest van het hof van 
beroep te Luik bevestigt deze regel en specifieert dat dit bewijs niet naar behoren 
geleverd wordt als er bij dodelijk ongeval twijfel blijft bestaan omtrent de 
doodsoorzaak (Luik, 22 februari 1972, J.T., 1972, 426) hetgeen evenwel niet 
belet dat het bewijs kan geleverd worden door middel van (precieze en over
eenstemmende) vermoedens (Luik, zelfde arrest; vgl. Scheidsr. besliss., 3 feb
ruari 1969, J.T., 1969~ 605, met noot). Anderzijds komt het aan de verzekeraar 
toe desgevallend te bewijzen dat het schadegeval viel onder de in de polis 
voorziene uitsluitingen (Brussel, 26 februari 1975, R.G.A.R., 1976, 9657, met 
noot; maar vgl. Rb. Luik, 10 december 1975, J. Liege, 1975-1976, 179). 
Een verzekeraar (persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen) 
weigerde uitbetaling van een vergoeding voor bestendige werkonbekwaamheid 
omdat het slachtoffer (wegens een andere oorzaak) overleden was v66r de 
consolidatie, dus vooraleer de realiteit en de graad van werkonbekwaamheid 
minnelijk of gerechtelijk was komen vast te staan. De weigering geschiedde ten 
onrechte, oordeelde het hof van beroep te Luik, daar het ontstaan van een recht 
niet afhankelijk kon worden gesteld van het voldaan zijn aan een expertise die 
eigenlijk slechts van belang is inzake bewijs (Rb. Aarlen, 30maart 1971 en Luik, 
20 juni 1972, Bull. Ass., 1973, 323, met noot V.H.). 
Over de vraag of dena het ongeval, ingevolge gedwongen stilzitten toegenomen 
zwaarlijvigheid als een gevolg van het ongeval te beschouwen is, zie Rb. Luik, 
6 maart 1972 (Bull. Ass., 1972, 1041, met noot V .H.). Over de interpretatie van 
het begrip ,hoogdringendheid" in een polis persoonlijke verzekering tegen 
lichamelijke ongevallen, raadplege men Rb. Tongeren, 13 oktober 1967, 
(R.G.A.R., 1969, 8295). 

153. - RECHTHEBBENDEN (LEVEN- EN ONGEV ALLENVERZEKERJNG) - In al
gemene regel zijn de principes die toepasselijk zijn op de levensverzekering 
i.v.m. de aanduiding van de begunstigde ook toepasselijk op de ongevallen-ver
zekering (zievorig overzicht, nr. 105). Inzake een levensverzekering werd beslist 
dat men zich voor de aanduiding van de begunstigde, dient te plaatsen op het 
tijdstip van overlijden van de verzekerde (Rb. Brussel, 5 januari 1971, R. G .A .R., 
1972, 8942; Bull. Ass., 1972, 527, met noot J.E.; dit arrest behandelt ook de 
vraag naar het op de begunstigingsclausule toepasselijk recht). Inzake een ge
mengde levensverzekering werd beslist dat, wanneer de begunstigde overlijdt 
v66r de verzekerden, het recht op de uitbetaling van een kapitaal in principe 
overgaat op de erfgenamen van de begunstigde, met dien verstande dat het aan de 
rechter toekomt de vermoedelijke wil van de verzekeringnemer en alle feitelijke 
omstandigheden nate gaan om uit te maken wie van de erfgenamen zijn deel mag 
opnemen (Rb. Luik, 29 juni 1973,1. Liege, 1973-1974, 107;Bull. Ass., 1974, 
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719, H.B.). Ook moet de vermoedelijke wil van de verzekeringnemer onderzocht 
worden om uit te maken of het voordeel van de kapitaalsverzekering al dan niet in 
de gemeenschap valt van de (gehuwde) verzekerde. De rechtspraak stelt zich 
daarbij nogal eens tevreden met de ,impliciete" wil van de verzekeringnemer 
(Rb. Aarlen, lljuni 1970,J.Liege, 1970-1971,45;inzakelevensverzekeringen 
inzake groepsverzekering: Luik, 20 april1972, Bull. Ass., 1973, 447, met noot 
H.B. ;1. Liege, 1972-1973, 73 ;Pas., 1972, II, 137; vgl. inzake ongevallenver
zekering Cass. fr., 1 maart 1972, R. Not. B., 1974, 419). 
Uiteraard kan de aanduiding van een begunstigde in een verzekeringsvoorstel, 
gewijzigd worden bij het sluiten van de overeenkomst (Rb. Luik, 12 maart 1975, 
Bull. Ass., 1975, 817, met noot H.B.). 

154.-AFKOOP- Onder verwijzing naar de wet van 25 juni 1930 betreffende de 
levensverzekeringsondememingen, beklemtoont een vonnis van de rechtbank te 
Brussel van 16 december 1975 het feit dat de rechtshandeFng van afkoop 
voltrokken is door de eenzijdige wilsuiting van de verzekeringnemer. In een geval 
waarin de verzekeringnemer de afkoopwaarde had gevraagd en enige dagen later 
overleden was, kon aan de begunstigde enkel de afkoopwaarde en niet het 
verzekerd kapitaal uitbetaald worden (Rb. Brussel, 16 december 1975, 
R.G.A.R., 1977, 9753). Daarbij weze opgemerkt dat wanneer de begunstiging 
door de derde werd aanvaard, zij onherroepelijk is geworden en de afkoop slechts 
mits akkoord van de begunstigde kan geschieden. Wel moet aangenomen worden 
dat, ook na aanvaarding door de begunstigde, de verzekeringnemer het recht 
behoudt om de premiebetaling stop te zetten, in welk geval aileen een premievrije 
polis ten bate van de begunstigde overblijft (vgl. Vandeputte, Inleiding, 225). 

155.- ONGEVALLENVERZEKERING: TOEPASSINGSGEBIED EN UITSLUITINGEN

In de polissen ,individuele verzekering tegen persoonlijke ongevallen" worden 
vaak de ongevallen voortspruitend uit het ,benuttigen" van een motorrijtuig 
uitgesloten. Geoordeeld werd dat wanneer de verzekerde een ongeval overkomt 
terwijl hij, met een motorfiets aan de hand, de rijbaan oversteekt, niet valt onder 
de zoeven genoemde uitsluiting (Brussel, 10 mei 1973 , R. W., 197 4-197 5, 31 , 
met noot; Bull. Ass., 1974, 555 (samenvatting), met noot R.V.G.). Het feit dat 
ook de polis aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen toepasselijk zou zijn 
doet hieraan geen afbreuk (Kh. Leuven, 19 mei 1970, B.R.H., 1971, 86, met 
noot). Over de interpretatie van de clausule luidens dewelke de ongevallenpolis 
wel dekking geeft wanneer het ongeval aan de verzekerde overkomt bij het in- of 
uitstappen van zijn motorrijtuig, zie Brussel, 30 apri11970, Pas., 1970, II, 85; 
R.G.A.R., 1971, 8719. 
Regelmatig worden uit het toepassingsgebied ook de ongevallen uitgesloten die 
voortspruiten uit kennelijk gevaarlijke of roekeloze handelingen. Over de inter
pretaties in feite die aan dit begrip gegeven worden, werd reeds hierboven 
gehandeld (zie hoven, nr. 36). Men voege aan de aldaar opgesomde rechtspraak, 
nog volgende specifiek op de ongevallenverzekering betrekking hebbende uit
spraken toe: Gent, 16 oktober 1969,R.G.A.R., 1970, 8432 (i.v.m. de vraag of 
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dronkenschap een ,in se" of ,objectief' gevaarlijke gedraging uitmaakt); 
Brussel, 4 juni 197l,Pas., 1971, II, 297 (hetvoorbereiden vaneenBengaals vuur 
door twee jeugdleiders is een gedraging die, vallend in de normale activiteit van 
jeugdgroepen, geen roekeloosheid uitmaakt); Scheidsr. besliss., 4 september 
1972, Bull. Ass., 1972, 1255, met noot V.H. (gebruik van onvoldoende ge"iso
leerde looplamp bij het verrichten van electrische herstellingen is geen roekeloze 
gedraging); Luik, 6 maart 1973, Bull. Ass., 1973, 597, met noot V.H.; 
R.G.A.R., 1974, 9226 (persoonlijke verzekering inzittenden- uitsluiting van 
gebruik van , ,renwagen met sportief karakter' '); Scheidsr. besliss., 29 augustus 
1974, J. Liege, 1974-1975, 54 (dringende herstelling aan eigen dak is geen 
roekelozehandeling); Gent, 26 januari 1976,Bull. Ass., 1976,797, metnoot(het 
in zee gaan met kleine boot, zonder zwemvest, bij windkracht 4 a 5, tegen alle 
waarschuwingen in, is een roekeloze daad). Het onderzoek van de rechtspraak die 
de uitsluiting aanvaardt, laat soms een gevoel van onbehagen na: men heeft de 
indruk dat de verzekerden zich dikwijls niet bewust waren van het gevaar waaraan 
zij zich blootstelden; welnu, in dat geval kan men doorgaans, menen wij, niet 
spreken van ,roekeloosheid", doch enkel van ,onvoorzichtigheid". 
Wanneer de polis ,onwettige handelingen" uitsluit wordt niet een onvoorzich
tigheid bedoeld, zelfs als maakt deze een overtreding uit, maar enkel een opzet
telijke inbreuk op de wet of minstens een daarmee assirnileerbare grove fout 
(Luik, 17 de~ember 1969,Pas., 1970, II, 69;R.G.A.R., 1971, 8693). Wanneer 
de polis, ,sciatica"~ uitsluitvallen_QOk_d~ accid~nts:el(door een inspuiting)~an_<ie 
nervus ischiaticus berokkende letsels onder deze uitsluiting (Rb. Antwerpen, 11 
oktober 1973, Bull. Ass., 197 4, 105, met de afkeurende noot V .H.). De oplossing 
van het vonnis is niet goed te keuren: men staat hier wel voor een ongeval. De 
uitsluiting van ,sciatica" in het algemeen slaat naar onze mening op de ziekte, 
die het gevolg is van een ziekteproces, niet op een toevallig letsel van de nervus 
ischiaticus. 
Over de vraag of de door een weekblad t.v. v. zijn abonnenten afgesloten 
collectieve verzekering tegen persoonlijke ongevallen, wel degelijk een verzeke
ringscontract uitmaakt (benoemd, wederkerig kanscontract onder bezwarende 
titel) wordt, terecht, bevestigend geantwoord: Luik, 17 december 1969, Pas., 
1970, II, 69; R.G.A.R., 1971, 8693; Kh. Doornik, 13 april1972, R.G.A.R., 
1972, 8862). 

156. - KWALIFICATIEPROBLEMEN- In het vorig overzicht (nr. 1) werd de 
cassatierechtspraak in herinnering gebracht bij toepassing van dewelke, om uit te 
maken of men staat voor een verzekering van zaken of personen, de verbintenis
sen moeten nagegaan worden die daadwerkelijk door de verzekeraar werden 
aangegaan (zie o.m. Cass., 31 oktober 1966, thans ookgepubliceerdinR.C.J.B., 
1969, 160, met noot Fontaine). 
De verzekering afgesloten door een bank t.v. v. haar rekeninghouders, die verze
kerd worden tegen ,overlijden ingevolge ongeval" voor een bedrag gelijk aan 
het saldo van hun rekening, is een collectieve ongevallenverzekering en geen 
verzekering bij overlijden, maar in elk geval een personen- of sommenverzeke-

518 



___ --LI~ -------- J E=-- ------

ring (Rb. Brussel, 24 mei 1971,R.G.A.R., 1973, 8963;R.W., 1972-1973,525, 
met conclusie O.M.). 
In het vorig overzicht werden nog een aantal andere uitspraken besproken waarin 
het al dan niet indemnitair karakter van ongevallenverzekeringen aan de orde 
stond (zie vorig overzicht, m. 107). Men voege daar het arrest van het hof van 
beroep te Gent aan toe waarin werd overwogen dat een collectieve ongevallenver
zekering tegelijkertijd forfaitaire en indemnitaire beschikkingen kan bevatten, 
zodat het enkel feit dat, inzonderheid wat betreft het overlijden en de blijvende 
arbeidsongeschiktheid, forfaitaire bedragen werden voorzien, niet determinerend 
is voor de bepaling van de aard van de uitkeringen wegens tijdelijke (volledige of 
gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of we gens geneeskundige uitgaven en dat de 
aard van elke uitkering afzonderlijk dient onderzocht te worden (Gent, 11 april 
1967, R.G.A.R., 1969, 8229, met noot). 

157. - COLLECTIEVE ONGEV ALLENVERZEKERING EN BEHOUD VAN WEDDE -

Een cassatiearrest van 5 mei 1971 (Arr. Cass., 1971, 877; Pas., 1971, 809; 
R.G.A.R., 1972, 8936) had zich uit te spreken over een collectieve verzekering 
waarin aan het personeel dat bij ongeval geen beroep zou kunnen doen op de 
arbeidsongevallenwetgeving, een vergoeding werd toegekend gelijk aan die van 
de arbeidsongevallenwetgeving. Ret hof oordeelde dat, zelfs indien het hier om 
een verzekering met indemnitair karakter zou gaan, de daarin voorziene ver
goeding gecumuleerd kan worden met de volledige wedde, aangezien de door de 
verzekering gedekte schade wegens bestendige werkonbekwaamheid niet bestaat 
in een loonverlies maar in een aantasting van de fysische integriteit. Wij geloven 
integendeel dat zo de verzekering werkelijk een indemnitair karakter heeft, cumul 
uitgesloten is. Terzake kan men zich echter afvragen of volgens de polis dit 
indemnitair karakter wei aanwezig was. 

158.- SUBROGATIE- Zoals in het vorig overzicht (m. 108) werd opgemerkt 
gebeurt het dat in een collectieve ongevallenpolis uitdrukkelijk de subrogatie van 
de verzekeraar wordt voorzien. Zulks was overigens het geval in het verzeke
ringscontract dat ter sprake kwam in het hierboven uitvoerig besproken cas
satiearrest van 20december 1971 (zie m. 43 en 44). 

159. - LEVENSVERZEKERING- PROBLEMEN IN VERBANO MET DE DOODSOOR

ZAAK - Clausule van onbetwistbaarheid - In levensverzekeringscontracten 
wordt vaak een ,clausule van onbetwistbaarheid" aangetroffen, waardoor de 
verzekeraar zich het recht ontzegt om, althans nadat enige tijd verstreken is sedert 
het afsluiten van het contract, de ontoereikende omschrijving van het risico in te 
roepen, voorzover deze niet voortspruit uit enige bedrieglijke bedoeling of kwade 
trouw (vgl. Vandeputte, Inleiding, 78 en 213). Dat de clausule van onbetwist
baarheid geen effect sorteert in geval van kwade trouw, wordt beklemtoond door 
een tweetal uitspraken van de rechtbank te Brussel, 26 juni 1970 en 27 oktober 
1967, (Bull. Ass., 1974, 905, met noot H.B.) waarin tevens wordt bevestigd dat 
het aan de verzekeraar toekomt de kwade trouw te bewijzen. 
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160. - Overlijdensattest- Kan de verzekeraar, zich beroepend op de exceptio 
non adimpleti contractus, weigeren uit te betalen wanneer de begunstige in 
gebreke blijft een overlijdensakte en een geneeskundig attest nopens de doods
oorzaak voor te leggen? Niet, zegt een vonnis van de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen, wanneer de begunstigde bewijst dat hij al het mogelijke heeft 
gedaan om deze attesten te bekomen doch daarbij gestuit is op de weigering van 
de behandelende geneesheer, die zich op zijn beroepsgeheim beroept (Kh. Ant
werpen, 26 april 1974, R.G.A.R., 1974, 9332). 

161. - Zelfmoord- Zoals bekend, wordt in levensverzekeringspolissen, in 
afwijking van artikel41, 4° van de verzekeringswet, veelal gestipuleerd dat de 
zelfmoord gedekt is wanneer zij plaatsgrijpt een zekere tijd (bv. twee jaar) na het 
sluiten van de overeenkomst of zelfs voordien wanneer de rechthebbenden 
bewijzen dat de zelfmoord gepleegd werd in een ziekelijke geestestoestand die 
alle vrije wilsbeschikking uitsluit. Dit laatste geeft uiteraard aanleiding tot een 
feitelijke appreciatie (voor een voorbeeld zie Kh. Gent, 10 februari 1972 en Gent, 
2 maart 1972,Bull. Ass., 1974, 193, met nootH.B.). Een arrest van het hofvan 
beroep te Luik stelt dat het enkele feit van de absorptie van een overdosis 
slaapmiddelen op zichzelf niet het bewijs vormt van de bewuste wil om zelfmoord 
te plegen bij de overledene, die klaarblijkelijk niet depressief was en overigens 
geen enkele reden tot zelfmoord bleek te hebben (Luik, 2 april1973, J. Liege, 
1974-1975, 161; Bull. Ass., 1975, 1143, met noot H.B.). 

162.~Beroepsgeheim van de geneesheer- Tijdens de afgelopen periode zijn er 
weer een reeks uitspraken geweest in verb and met stukken en attesten, die door de 
behandelende geneesheer verstrekt- of geweigerd- worden, hetzij aan de 
patient zelf, hetzij aan een geneesheer van een verzekeringsmaatschappij, hetzij 
aan een gerechtelijke deskundige. Een bepaalde rechtspraak heeft de mededeling 
of het gebruik van deze stukken en attesten verboden als in strijd met het 
beroepsgeheim. Alvorens de rechtspraak te onderzoeken menen wij dat het nuttig 
is de tegenover elkaar staande standpunten kart aan te duiden. 
Volgens een eerste standpunt, dat verdedigd wordt door de Nationale Orde van 
Geneesheren, is het medisch beroepsgeheim ingesteld in het openbaar belang, 
dus niet - of niet in de eerste plaats - in het belang van de patient. De 
geneesheer mag buiten de gevallen waar hij er toe wettelijk verplicht is, of waar 
hij in rechte moet getuigen (art. 458 Sw.) geen enkele inlichting geven, recht
streeks of onrechtstreeks, nopens feiten waarvan hij in het kader van zijn beroep 
kennis heeft gekregen. Het is de z.g. ,absolute opvatting". De patient is niet 
meester over het geheim. Hieruit moet afgeleid worden dat hij de geneesheer 
van het beroepsgeheim niet kan ontslaan, zelfs indien hij er belang bij heeft. 
A fortiori kunnen de erfgenamen het niet doen (bv. om hun recht op een 
verzekeringskapitaal te ,bewijzen). 
In een tweede opvatting werd het beroepsgeheim ingesteld om de patient te 
beschermen. Hieruit wordt afgeleid dat hij kan beslissen, indien hij er belang bij 
heeft, dat zijn behandelende geneesheer hem op zijn verzoek inlichtingen mag 
geven nopens zijn gezondheidstoestand, en dat hij deze desgevallend schriftelijk 
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volledig en oprecht zal mogen beschrijven. Van deze inlichtingen zal de patient 
gebruik mogen maken, om ze bijvoorbeeld af te geven aan de geneesheer van de 
maatschappij. De patient zal de behandelende geneesheer eveneens kunnen 
vragen dat hij de inlichting rechtstreeks aan deze geneesheer of aan de gerech
telijke deskundige overmaakt. In deze opvatting is het de patient die , ,meester'' is 
over het beroepsgeheim, vermits dit in zijn voordeel werd ingesteld. 

Zoals hoger vermeld, is in Belgie sedert enkele jaren de Nationale Orde der 
Geneesheren partijganger van de eerste opvatting, de ,absolute", en legt hij, in 
het algemeen belang van de maatschappij, aan de geneesheren verbod op inlich
tingen te verschaffen aan de geneesheren van de verzekeringsmaatschappijen, 
hoewel de verzekerden hierom verzoeken. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
verzekerde soms in de onmogelijkheid is een vergoeding, waarop hij gerechtigd 
is, te ontvangen. Wat echter veel erger is, is dat de ,absolute opvatting" in de 
levensverzekering het verzekeringsbedrog in de hand werkt, vermits sommige 
ziekten of bezwarende toestanden niet kunnen ontdekt worden door een normaal 
geneeskundig onderzoek of dat de maatschappij bv. de doodsoorzaak niet mag 
kennen, in gevallen waar deze een rol kan spelen voor de uitkering van het 
verzekeringscontract. Een ander gevolg, dat hiermee samengaat, is een noodza
kelijke verscherpt medische controle bij aangaan van het verzekeringscontract, 
hetgeen verhoging der kosten van de verzekering meebrengt. 

Wegens het primordiaal belang van het beroepsgeheim, dat een der grondslagen 
zelf is van de medische plichtenleer, en dat vanzelfsprekend niet mag in gevaar 
gebracht worden, heeft in 1972 de Rechtsfaculteit te Gent, in samenwerking met 
de Belgische sectie van de Internationale Vereniging voor Verzekeringsrecht 
(A.I.D.A.) een internationaal colloquium ingericht, o.m. gewijd aan de verzeke
ringsproblemen die verband houden met , ,het medisch beroepsgeheim en de 
levensverzekering". De verslagen werden in 1974 gepubliceerd onder de titel 
Aktuele problemen van verzekeringsrecht, (Gent, 1974) (o.m. de verslagen 
Dierkens (Belgie) ; Van der Mijn (Nederland) ; Besson (Frankrijk) ; Klingmiiller 
(Duitsland); Viret (Zwitserland)). Uit dit onderzoek is gebleken dat in de ons 
omringende landen aan de ,absolute" opinie aanpassingen werden aanvaard, die 
het verzekeringsbedrog moeilijk maken. Ret medisch beroepsgeheim wordt er 
doorgaans beschouwd als ,functioneel" (cfr. Dalcq, R.O., o.c., blz. 582), als 
een middel om de patient te beschermen, als een regel die ingesteld werd in zijn 
belang en waaraan hij kan verzaken om inlichtingen te laten verstrekken die 
onontbeerlijk zijn inzake levensverzekering. Hij kan dan ook zijn geneesheer 
verzoeken om het , ,geheim te delen'' met een , ,andere geneesheer'', geneesheer 
van de maatschappij of gerechtelijk deskundige. Welte verstaan werden ookin de 
andere landen, maatregelen getroffen om het medisch beroepsgeheim :z;elf, dat ten 
allen koste moet gehandhaafd worden, niet in gevaar te brengen (de praktische 
regelingen verschillen van land tot land). Prof. Dierkens stelt voor (a.c., 546) 
inzake levensverzekering hetzelfde stelsel te aanvaarden als inzake sociale verze
kering (preventieve en curatieve geneeskunde- K.B. nr. 78 dd. 10 november 
1967), en te beslissen dat een kandidaat tot het aangaan van een levensverzeke
ring het recht zou hebben , ,aan zijn geneesheer inlichtingen van medische aard te 
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vragen", en de geneesheer ,de verplichting deze vraag te beantwoorden", mits 
de geneesheer van de verzekeringsmaatschappij aan deze laatste enkel de con
clusie meedeelt die hij op het vlak van het risico meent te trekken, en niet deze 
inlichtingen zelf. 
Deze algemene inleiding was nodig om er op te wijzen dat de ,absolute opvat
ting" door vele practici van het verzekeringsrecht dikwijls als onaanvaardbaar 
wordt beschouwd. Onder dit voorbehoud wordt hiema de gepubliceerde recht
spraak onderzocht. 
De , ,absolute'' opvatting wordt overgenomen door een arrest van het arbeidshof 
teBergen (5 september 1980,J.T., 1980,742, metnootGrosemans), datoordeelt 
dat de behandelende geneesheer mag weigeren aan zijn klient (sociale verze
kerde) een gedetailleerd medisch getuigschrift af te leveren om er van gebruik te 
maken in een proces, en dat het getuigschrift dat door hem aan de patient wordt 
overhandigd, enkel met het doel het aan de gerechtelijke deskundige mede te 
delen, niet kan voorgelegd worden aan het hof (hetgeen uiteraard slechts zou 
kunnen geschieden na mededeling aan de verzekeraar of aan zijn geneesheer
raadgever). De commentator, die het arrest goedkeurt, roept in dat er geen 
,gedeeld geheim" kan bestaan tussen de behandelende geneesheer-raadgever 
van de verzekeraar, die niet deelneemt aan het verstrekken van de medische 
zorgen ( deze gevolgtrekking is, men en wij, correct zo men de absolute opvatting 
deelt). 

Daarentegen-geeft- een-vonnis-van de-burgerlijke rechtbank te Brussel een meer 
genuanceerde en naar onze mening betere samenvatting van de terzake van 
levensverzekering geldende leer van het medisch beroepsgeheim (Rb. Brussel, 
27 februari 1975,R.G.A.R., 1976, 9581). Openbaarmaking van feiten die onder 
de medische geheimhoudingsplicht vallen, worden, aldus dit vonnis, geregeld 
door de wet (artikel 458 Sw. en de sociale wetgeving) of door erkende en 
constante gebruiken : het gebruik dat aan de medicus toelaat om aan de patient en 
op diens verzoek omstandige certificaten en rapporten te verstrekken ten einde de 
patient in de mogelijkheid te stellen vergoeding voor lichamelijk letsel te beko
men of teneinde hem behulpzaam te zijn in het kader van een levens- of overlij
densverzekering. In aile gevallen dienen de bekendmakingen strikt beperkt te 
blijven tot hun voorwerp. Zo bijvoorbeeld mag het certificaat ,post mortem" 
enkel tot voorwerp hebben duidelijk te maken of de doodsoorzaak al dan niet 
onder de uitgesloten risico's valt. De patient heeft het recht zijn arts van diens 
geheimhoudingsplicht te ontheffen en zulks vanaf de ondertekening van de polis, 
hetgeen de arts overigens niet verplicht te spreken. Maar dit ontheffingsrecht is 
persoonlijk en extrapatrimoniaal zodat het niet aan de erfgenamen toekomt (Rb. 
Brussel, 27 februari 1975, R.G.A.R., 1976, 9581; in dezelfde zin: Kh. Ant
werpen, 26 april1974, R.G.A.R., 1974, 9332). 

Een cassatiearrest van 30 oktober 1978 (R. W., 1978-1979, 2232) herinnertaande 
principes die het beroepsgeheim ten grondslag liggen: de geneesheer, als , ,nood
zakelijke confident'' is verplicht het stilzwijgen te bewaren over alles wat hij 
vemomen heeft in de uitoefening van zijn ambt of wegens het vertrouwen dat aan 
zijn beroep gehecht is; deze verplichting houdt niet op te bestaan, door de 
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omstandigheid dat confidenties reeds zouden gekend zijn uit een andere bron, 
namelijk uit een achteraf opgesteld deskundig verslag. 
Wat het ,absoluut" of ,betrekkelijk" karakter betreft, vermeldt het arrest: ,dat 
het beroepsgeheim de openbare orde raakt en de zieke daarover dus niet kan 
beschikken; dat de geneesheer niet ontheven wordt van het geheim door de 
omstandigheid dat de zieke zou hebben ingestemd met het verspreiden van de 
door hem aan de geneesheer gedane confidenties''. Uit deze overweging zou men 
de indruk opdoen dat het hof van cassatie de ,absolute" mening is toegedaan. 
Het arrest gaat echter verder: , ,overwegende dat, nu het beroepsgeheim enkel 
betrekking heeft op feiten die uiteraard, geheim zijn of die, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend, aan de geneesheer worden toevertrouwd, de bedoeling en de wil van 
de wet zeker voorbijgestreeft en miskend zouden worden wanneer de vrijstelling 
om getuigenis af te leggen of het dossier over te leggen zou uitgebreid worden tot 
feiten die een dergelijk karakter ontberen. Dat de feitenrechter moet nagaan of, 
volgens de eigen gegevens van de zaak, het stilzwijgen van de geneesheer niet van 
zijn doel is afgewend''. De meer genuanceerde stelling van het hoger aangehaald 
vonnis van 27 februari 1975, wordt dus niet noodzakelijk veroordeeld. 

De clausule luidens dewelke de verzekerde of verzekeringnemer op vraag van de 
verzekeraar aan deze alle inlichtingen en certificaten moet geven nopens het 
verloop van de behandeling of nopens de gezondheidstoestand van de verzekerde, 
heeft niet voor gevolg de geneesheer bij voorbaat van zijn beroepsgeheim te 
ontslaan, aldus een arrest van het hof van beroep te Brussel (Brussel, 27 oktober 
1976,J.T., 1977, 624). Anderzijds is de polisclausule waardoorde verzekerdede 
behandelde geneesheren machtigt om zonder voorbehoud alle beschikbare in
lichtingen nopens zijn gezondheidstoestand aan de medische raadgevers van de 
verzekeraars, niet van toepassing op de geneesheren die de verzekerde vroeger 
behandeld hebben (Rb. Dendermonde, 7 september 1972, R.G.A.R., 1973, 
9005, met noot). 

163.- Toelating tot be graven- Een scheidsrechtelijke beslissing had zich uit te 
spreken over de geldigheid van een clausule in een persoonlijke verzekering tegen 
lichamelijke ongevallen, krachtens dewelke bij dodelijk ongeval, de verzekerde 
niet mocht begraven worden zonder toestemming van de verzekeraar (Scheidsr. 
besliss., 17 januari 1974,Bull. Ass., 1976, 161, metnootS.). De beslissing acht 
de clausule geldig maar is van oordeel dat deze toestemming stilzwijgend kan 
verleend worden. 

164.- Bloedonderzoek- De voorzitter van de rechtbank te Nijvel besliste in 
kort geding dat een lijkschouwing moest bevolen worden om uit te maken of het 
slachtoffer a1 dan niet in dronken toestand verkeerde, en dat daarbij geen rekening 
moest gehouden worden met het verzet van de weduwe van het slachtoffer, daar 
de hier bedoelde onderzoeksmaatregel geen mutilatie met zich mee zou brengen 
(Rb. Nijvel, 16 juli 1975, Bull. Ass., 1975, 725, met noot S.). Deze beslissing 
lijkt ons afbreuk te doen aan het discretionair persoonlijk recht van de nabestaan
den om de lijkschouwing te weigeren en kan daarom niet worden goedgekeurd. 
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Wij geloven dat de weduwe zich tegen de onderzoeksmaatregel kan verzetten, 
met het gevolg echter dat zij dan geen aanspraak meer kan maken op een 
tussenkomst van de verzekeraar (zie vorig overzicht, nr. 113). 

165. - MORATOIRE INTERESTEN- Sommigen polissen inzake ongevallenver
zekering bevatten een clausule luidens dewelke in geval van betwisting de 
maatschappij enkel interesten op de verschuldigde sommen dient te betalen vanaf 
het definitieve vonnis. Deze clausule, zo zegt een vonnis van de handelsrechtbank 
te Brussel, betreft enkel het geval waarin er sprake is van een waarachtige 
be twisting. W anneer de maatschappij nalaat uit te betalen om de enkele reden dat 
de bedragen zeer hoog zijn, kan de clausule geen toepassing vinden (Kh. Brussel, 
11 januari 1972,B.R.H., 1972,407 ;R.G.A.R., 1973,9137; bevestigdin beroep 
door Brussel, 10 september 197 4, B .R .H. , 197 5, 1 , met noot). 

HOOFDSTUK IV 

TUSSENPERSONEN IN DE VERZEKERING 

166. - BEG RIP , ,TUSSENPERSOON'' - Zoals bekend zijn er in Belgie hoofdzake
lijk twee soorten tussenpersonen of verzekeringsproducenten : de makelaars en de 
agenten (zie vorig overzicht, nr. 115 met verwijzingen). 

Nopens de ( deels nog onbestaande) reglementering van het statuut van deze twee 
categorieen, en de omschrijving van het onderscheiden functieprofiel zie recen
telijk Cousy ,De rol van de tussenpersoon, Verzekering en Consument Nu, 57-82. 
Men weet dat in de E.G. Richtlijn dd. 13 december betreffende de vrije vestiging 
en dienstverlening van verzekeringsagenten en assurantiemakelaars (Publ. Eur. 
Gem., 31 januari 1977, L 26) onderscheiden wordt tussen makelaars, agenten en 
subagenten, die handelen voor rekening van agenten of makelaars. Ook deze 
laatste categorie bestaat in Belgie, doch is niet georganiseerd, noch gereglemen
teerd. Een definitie van de makelaar als zijnde een onathankelijk tussenpersoon 
die zich beroepshalve be last met het bij mekaar brengen van een of meer person en 
teneinde hen toe te laten onder mekaar een rechtsbehandeling te stellen, waarin hij 
zelf geen partij is, wordt aangetroffen in Kh. Doornik (kort geding), 28 maart 
1974, R.G.A.R., 1975, 9381. Een scheidsrechterlijke beslissing van 17 januari 
1974 (Bull. Ass., 1976, 161; R. W., 1974-1975, 2294, met noot) onderstreept 
terecht dat een inspecteur (in casu een zgn. ,productie-inspecteur") geen onaf
hankelijke tussenpersoon is en dat hij de verzekeraar vertegenwoordigt. Ook de 
zogenaamde , ,algemene agenten'' of , ,gevolmachtigde agenten'' zijn doorgaans 
geen verzekeringstussenpersonen. Zij vertegenwoordigen de (meestal buiten
landse) verzekeringsondernemingen (voorbeelden: Brussel, 20 april 1965, 
R.G.A.R., 1970, 8541; Brussel, 15 april1969, Pas., 1969, IT, 161). 

167.- VERHOUDING TUSSEN TUSSENPERSONEN EN MAATSCHAPPIJ- Algemeen 
wordt aangenomen dat de verzekeringstussenpersoon de verzekeraar niet ver-
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tegenwoordigt, behalve in somrnige omstandigheden waarin hij als bijzonder 
lasthebber optreedt krachtens uitdrukkelijk of stilzwijgend mandaat. Zo wordt 
aanvaard dat de tussenpersoon die, voorzien van het hem door de verzekeraar 
overhandigde kwijtschrift, de premie int, optreedt als mandataris van de verze
keraar (Cousy, o.c., 74-75, met verwijzingen; voor de bevestiging van het 
principe: Vred. Grace-Hollogne, 13 februari 1973,1. Liege, 1972-1973,223; en 
inzake zeeverzekering, Brussel, 18 maart 1977, Eur. Vervoerrecht, 1977, 713). 
De verzekeringsagent die in het bezit is van exemplaren van de polis, die de 
stempel van de handtekening van de verzekeraar dragen, moet beschouwd wor
den als bekleed met een bijzonder mandaat voor het sluiten van de contracten in 
naam van de maatschappij en voor het innen van de premies (Brussel, 26 februari 
1975, Bull. Ass., 1976, 175, met noot S.). 
Hierboven werd er reeds op gewezen dat het feit dat het verzekeringsvoorstel door 
of met medewerking van een tussenpersoon werd ingevuld, de verzekeringnemer 
niet beschermt tegen de nadelige gevolgen van een valse of onvolledige verkla
ring van zijnentwege, aangezien het de verzekeringnemer is die het voorstel 
ondertekent en hij derhalve verondersteld wordt de juistheid en volledigheid van 
het voorstel te attesteren (zie hierboven, nr. 11; adde: Kh. Namen, 21 februari 
1974,Bull. Ass., 1974,325, metnootLanoy, J., waarinerop gewezen wordtdat 
aan deze regel geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat de tussenpersoon van 
de valse verklaring of verzwijgingen op de hoogte was; Kh. Luik, 31 oktober 
1967, B.R.H., 1968, 633; Pas., 1968, Ill, 51). 
Op de vraag of de tussenpersoon de maatschappij vertegenwoordigt bij het in 
ontvangst nemen van voor de verzekeraar bedoelde kennisgevingen of medede
ling van stukken wordt vaak negatief geantwoord (Kh. Doornik, 15 juni 1967, 
B.R.H., 1970, 273: de met de stukken beklede makelaar is mandataris van de 
verzekerde; Rb. Namen, 22 januari 1973, Bull. Ass., 1973, 1105, met noot 
R.V.G.: mededeling van opzegging van contract na tariefverhoging wordt niet 
geldig aan makelaar gedaan; zie ook Cass., 27 juni 1979, Pas., 1979, I, 1255; 
doch: Corr. Aarlen, 31 maart 1976, J. Liege, 1976-1977, 42 waarin wordt 
gesteld dat de in artikel34 van de modelpolis bedoelde mededeling die een einde 
stelt aan de schorsing van de overeenkomst geldig kan geschieden aan de make
laar die over blanco groene kaarten beschikt (hieraan kan toegevoegd worden dat 
het meer en meer tot de praktijk van de verzekeraars behoort, aan de tussenper
soon mandaat te verlenen om aangiften van ongevallen en andere stukken in 
ontvangst te Iaten nemen). 
In de meeste gevallen is de verzekeringstussenpersoon niet de aangestelde van de 
verzekeraar. Derhalve zijn, buiten de gevallen waar de verzekeraar de schijn zou 
gewekt hebben dat de tussenpersoon voor zijn rekening handelde, de door de 
tussenpersoon begane fouten niet toerekenbaar aan de verzekeraar (Antwerpen, 
15 maart 1973, Bull. Ass., 1974, 447, met noot H.B.). 

168. - VERHOUDING TUSSENPERSOON- VERZEKERINGNEMER- De tussen de 
verzekeringnemer en de makelaar gesloten overeenkomst maakt een verhuring 
van diensten uit, maar de tussenpersoon treedt bovendien op als lasthebber van 
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zijn klient wanneer hij in diens naarn een rechtshandeling stelt (Cass., 16 sep
tember 1977 ,Arr. Cass., 1978, 72). Een vonnis van de rechtbank van koophan
del beklemtoont het eenzijdig karakter van deze overeenkomst: aileen de make
laar verbindt zich tot het vinden van een verzekeraar voor zijn klient, terwijl deze 
laatste vrij blijft ai dan niet een contract te sluiten (Kh. Brussel, 29 oktober 1970, 
Bull. Ass., 1974, 297). 

Aldus werd geoordeeld dat de verzekeringsmakelaar, die zich ertoe verplichtte te 
zorgen voor een verzekeringscontract voor de vrachtwagen van zijn klient, met 
deze laatste een contract van verhuring van diensten en geen lastgeving had 
gesloten (Luik, 29 juni 1972, Bull. Ass., 1974, 303). Uitzonderlijk kan uit de 
feitelijke omstandigheden worden afgeleid dat de klient aan zijn makelaar man
daat had gegeven om in zijn naarn een verzekeringscontract te sluiten (Kh. 
Brussel, 9 augustus 1973, J.T., 1974, 623, met noot Marchal, G.; Brussel, 
17 oktober 1974, Eur. Vervoerrecht, 1975, 259). 

De verzekeringnemer die een voor de verzekeraar bestemd document (in casu een 
verzekeringsvoorstel) blanco ondertekent en het door zijn makelaar laat invullen 
geeft impliciet een mandaat aan deze laatste en zelfs een bekrachtiging a priori 
van eventuele overschrijdingen door de tussenpersoon van zijn mandaat (Rb. 
Luik, 4 juni 1973, J. Liege, 1973-1974, 44). In de zeeverzekering wordt aange
nomen dat de makelaar de mandataris is van zijn klient voor wat betreft de 
vaststelling van de schade en de rarning van de herstelkosten (Brussel, 18 maart 
1977, Eur. Vervoerrecht, 1977, 713). 

169.- RECHT OP COMMISSIE- In het vorig overzicht (nr. 119) werd reeds 
beklemtoond dat aan het recht op commissie een einde komt wanneer aan het 
verzekeringscontract op regelmatige wijze een einde komt. Een arrest van het hof 
van beroep te Brussel stelt dan ook terecht dat het recht op commissie niet 
be"invloed wordt door een akkoord tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer, 
dat noch verplicht werd door, noch conform was aan de termen van de polis 
(Brussel, 11 mei 1971, J.T., 1972, 341). 
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel had zich uit te spreken 
over de geldigheid van de clausule luidens dewelke kwitanties die na bepaaide tijd 
door de tussenpersoon niet aan de verzekeraar toegestuurd worden op diens 
rekening worden gedebiteerd: de rechtbank beschouwde deze clausule ais een 
gebruikelijk en gel dig boetebeding bedoeld om naiatigheid van de tussenpersonen 
te voorkomen (Kh. Brussel, 15 mei 1972, Bull. Ass., 1973, 109, met noot 
R.V.G.;R.G.A.R., 1973, 9086). 

170. - BEHEER vAN PORTEFEUILLE- In sommige regelingen van sociaairechte
lijke aard wordt de toekenning van sociale uitkeringen afhankelijk gemaakt van 
de voorwaarde dat de aanvrager aileen zijn portefeuille passief beheert. Voor een 
interpretatie van dit be grip van passief beheer (in verband met de toepassing van 
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, raadplege men Arbrb. Tongeren, 26 november 1976, Rev. dr. 
soc., 1977, 252). 
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171. - BEROEPSFOUTEN VAN DE MAKELAAR- De makelaar die in een tijdschrift 
systematisch foutieve en tendentieuse publiciteit voert over de bij hem te beko
men premietarieven en over de gemakkelijkheid waarmee van maatschappij (en 
tussenpersoon) zou kunnen veranderd worden, is schuldig aan oneerlijke mede
dinging (Kh. Doomik, kort geding, 28 maart 1974, R.G.A.R., 1975, 9381). 

172.- BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DE KLIENTEN- Vrij talrijk 
zijn de uitspraken die betrekking hebben op de door de verzekeringstussenper
soon opgelopen aansprakelijkheid wegens beroepsfouten. Zij kunnen op ver
schillende wijzen gerangschikt worden alnaargelang bet gehanteerde criterium: is 
de door de tussenpersoon geschonden verplichting een resultaat- of middelver
bintenis? W ordt de fout begaan bij bet aangaan of bij de uitvoering van de 
overeenkomst, enz.? Hieronder worden de besproken uitspraken gewoon chro
nologisch gerangschikt. 

Van de verzekerde, aldus een arrest van bet hof van beroep te Luik, mag verwacht 
worden dat hij een minimale zorgvuldigheid aan de dag legt bij bet behartigen van 
zijn belangen (in casu bij bet kennisnemen van een duidelijke clausule in de 
brandpolis); de professionele hoedanigheid van de makelaar verplicht deze niet 
om zich in de plaats te stellen van zijn klient behalve indien hij daar formeel toe 
gemachtigd werd (Luik, 6 april 1968, Pas., 1968, II, 144). 

De makelaar die door zijn klient uitdrukkelijk wordt belast met bet invullen van 
een ongevalaangifte in de diefstalverzekering en zulks slechts laattijdig en valse
lijk doet, begaat een fout jegens zijn klient. In casu kon deze laatste even wei geen 
schadevergoeding van de makelaar bekomen daar hij wegens een eigen zware 
fout, klaarblijkelijk geen recht op verzekeringsdekking had (Brussel, 9 december 
1968,Pas., 1969, II, 47 ;R.G.A.R., 1970, 8477 en 8452; voor een ander geval 
waarin wei een fout in hoofde van de makelaar werd weerhouden, maar geen 
aansprakelijkheid wegens afwezigheid van causaal verband tussen die fout en de 
schade: zie Luik, 29 juni 1972, Bull. Ass., 1974, 303). 
De makelaar belast met bet doen van een kennisgeving aan de verzekeraar, die deze 
enkel aan een van de medeverzekeraars doet terwijl duidelijk gestipuleerd was dat 
alle verplichtingen van de verzekerde jegens elk der medeverzekeraars moesten 
worden vervuld, begaat een fout die zijn aansprakelijkheid in bet gedrang brengt 
(Luik, 29 juni 1910,Bull. Ass., 1972,875, metnootA.T.; cfr. hoven, nr. 55 in 
fine). 
Aan de makelaar die van zijn klient opdracht krijgt een verzekering af te sluiten bij 
verzekeraar X. , , , op basis van de voorwaarden identiek aan deze van bet contract 
dat bij de maatschappij Y werd onderschreven'' kan niet verweten worden dat de 
clausules van bet bij maatschappij Y onderschreven contract niet geheel over
eenstemmen met deze van de polis X. De verzekerde moest zelf nagaan of de 
risico's die hij wou verzekerd zien niet uitgesloten werden (Kh. Brussel, 29 ok
tober 1970, Bull. Ass., 1974, 297). 
Wanneer de verzekerde mededelingen die, luidens de polis, aan de zetel van de 
maatschappij moeten gebeuren naar bet adres van de makelaar toestuurt, zonder 
deze uitdrukkelijk met bet doorzenden naar de maatschappij te gelasten, draagt hij 
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de gevolgen van zijn vergissing en heeft hij derhalve geen verhaal tegen de 
makelaar die de mededeling niet doorstuurde (Rb. Namen, 22 januari 1973, f. 
Liege, 1972-1973, 203; vgl. Antwerpen, 28 mei 1975, R.H. Antw., 1976, 529, 
met noot H.B.; doch zie Vred. Namen-Noord, 1 oktober 1971, J. Liege, 1971-
1972, 144). 

Op de vraag of het een fout uitmaakt in hoofde van de makelaar een feitelijk 
gescheiden vrouw niet te verhinderen de premie te betalen op een levensverzeke
ringspolis waarvan zij het beneficium niet aanvaard had en waarvan de afkoop
waarde door haar man was beleend, werd in eerste aanleg positief geantwoord 
(Rb. Antwerpen, 15 maart 1973, Bull. Ass., 1974, 447, met noot H.B.), doch 
negatief in graad van beroep (Antwerpen, 28 mei 1975, Bull. Ass. 1976, 529, 
met noot H.B.). -

Het feit dat de makelaar zijn klient niet aanzet tot het verlengen van een polis, 
wanneer hem niet werd meegedeeld dat de verzekerde activiteit werd verder gezet 
maakt geen fout uit (Kh. Antwerpen, 8 december 1971 en Brussel, 11 september 
1973, Bull. Ass., 1974, 311). 
Hierboven werd er op gewezen dat de bijstand van een verzekeringstussenper
soon bij de invulling van een voorste1, de verzekeringnemer niet ontslaat van zijn 
waarachtigheidsplicht bij de omschrijving van het risico (zie nr. 11). Uitzonder
lijk wordt in de rechtspraak de tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor de 
nietigheid van het verzekeringscontract, wanneer hij namelijk te kort schoot in de 
op hem rustende plicht tot informatie en bege1eiding van zijn klient: Brussel, 
28januari 1976, R.G.A.R., 1976, 9668, met noot. 
Een vonnis van de rechtbank te Luik, tens1otte, stelt dat de makelaar, die zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, een groene kaart overhandigt aan zijn klient en deze 
aldus in de waan brengt geldig verzekerd te zijn, een fout begaat die zijn 
aansprakelijkheid meebrengt, niet alleen jegens zijn klient, maar ook jegens de 
derde-benadeelde (Rb. Luik, 4 maart 1976, R.G.A.R., 1976, 9683; J. Liege, 
1975-1976, 246). 
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