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Probleemstelling
1. In de laatste jaren is, ter gelegenheid van ongevallen,
waarbij iemand gekwetst of gedood werd, herhaaldelijk in ons
land voor de rechtbanken de vraag gerezen, of en in welke
mate de verzekeraar, die zijn verzekerde heeft vergoed - of
het slachtoffer ter ontlasting van zijn verzekerde - de door
hem gestorte som kan verhalen op de derde, die voor de schade
verantwoordelijk is. Soms is de vraag op een andere ·wijze
gesteld, nl. of het slachtoffer van een schadegeval, waarvoor een derde verantwoordelijk is, het recht heeft de schadevergoeding uit het gemeen recht te cumuleren met de
uitkering, die hij van zijn eigen verzekeraar tegen ongevallen ontving~
In beide gevallen moet beslist worden of de verzekeraar
in de rechten van zijn verzekerde wordt gesubrogeerd.
Het praktisch belang van het gestelde probleem en de complexiteit der rechtsvragen die het doet rijzen, wettigen het
o~derzoek door de Vereniging voor de Vergelijkende studie
van het recht van België en Nederland. In het huidig praeadvies wordt na de aanduiding van het geldend stelsel in verband met de subrogatie van de verzekeraar, het onderzoek
hoofdzakelijk gewijd aan de vraag: "De positie van de verzekeraar jegens derden, die aansprakelijk zijn voor de schade
naar Belgisch recht".
Verhouding tussen verzekeraar, verzekerde en verantwoordelijke derde. Mogelijke stelsels.
2. Telkens wanneer de verzekerde terzelvertijd een eis heeft
tot schadevergoeding tegen de verantwoordelijke derde, en
zijn verzekeraar tevens verplicht is hem krachtens het verzekeringscontract uit te betalen, rijst de vraag van de cumulatie.
Een eerste mogelijkheid bestaat hierin, dat dergelijke
cumulatie toegelaten is: dan is het verzekeringscontract een
"res inter alios acta", die.aan de derde volkomen vreemd is.
In andere gevallen is cumulatie uitgesloten. Dit kan gebeuren op basis van verschillende juridische mechanismen,
als daar zijn:
a. de subrogatie, onder een dubbele vorm:
- de wettelijke subrogatie, die ontstaat door het feit
5
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zelf van de betaling door de verzekeraar;
- een conventionele subrogatie, in de voorwaarden voorzien door het burgerlijk wetboek;
b. de overdracht aan de verzekeraar van de vordering van de
verzekerde;
c. het toekennen aan de verzekeraar van een eigen vordering.
Deze verschillende mogelijkheden, en de driehoeksverhouding
tussen verzekeraar, verzekerde en derde, worden ontleed in
het praeadvies van Prof. KÖster, waarnaar verwezen wordt. In
dit 6pzicht is de toestand dezelfde in Belgi~ en Nederland.
Weze opgemerkt dat, welk ook het geko~en stelsel zij, de
verzekerde er belang bij heeft eerst zij~ verzekeraar aan te
spreken om van hem betaling te krijgen, liever dan te wachten op de lange afwikkeling van een proces tegen de verantwoordelijke dader (1).
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HOOFDSTUK II
DE WETTELIJKE REGELING: DE SUBROGATIE VAN DE
VERZEKERAAR, VOORZIEN BIJ ARTIKEL 22

3. Artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen,
dat ten voordele van de verzekeraar een wettelijke subrogatie
heeft ingevoerd, is als volgt opgesteld:
"De verzekeraar die de schade betaald heeft, treedt in
al de rechten van de verzekerde tegenover derden ter
zake van die schade, en de verzekerde is aansprakelijk
voor elke daad die de rechten van de verzekeraar tegenover de derden zou benadelen.
In de bij het tweede lid van artikel 6 geoorloofde verzekeringen (2) treedt de verzekeraar die de vergoeding
betaald heeft in de rechtsvordering van de schuldeiser
tegen de schuldenaar.
De indeplaatsstelling mag in geen geyal de verzekerde
die slechts gedeeltelijk schadeloos is gesteld, benadelen; hij kan zijn rechten voor het overige uitoefenen
en behoudt te dien opzichte de voorkeur boven de verzekeraar, overeenkomstig artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek."
Vóór het tot stand komen van de wet van 1874, werd reeds
door de rechtspraak beslist dat de verzekeraar die de schade
had betaald, kon gesubrogeerd worden in de rechten van z~Jn
verzekerde, doch men was niet akkoord over de gevallen waarin deze subrogatie bestond, noch over de rechtsgrond ervan.
Men vroeg zich o.m. af of de verzekeraar over een rechtstreekse persoonlijke vordering tegen de verantwoordelijke
dader beschikte, of integendeel alleen de rechten van het
slachtoffer uitoefende. Degenen die dit laatste stelsel aanvaardden,vroegen zich af of hij handelde krachtens een afstand van rechten of krachtens een subrogatie - wettelijke
of conventionele (3).
De wetgever van 1874 heeft deze moeilijkheden opgelost
door aan de verzekeraar een wettelijke subrogatie toe te
kennen door het feit zelf van de betaling.
Kritiek op het wettelijk mechanisme
4. Tegen het door de wetgever ingevoerd mechanisme van de
wettelijke "subrogatie" heeft men kritiek laten gelden. Men
heeft nl. ingeroepen dat de subrogatie in het stelsel van
het burgerlijk wetboek steeds veronderstelt dat een derde
een betaling ter ontlasting van de schuldenaar verricht (4).
7

Welnu - aldus Picard en Besson - "de verzekeraar beperkt er
zich toe, zijn eigen schuld te betalen, die uit het verzekeringscontract voortspruit en die volledig afgescheiden is
van de verplichting van de verantwoordelijke derde teg~_nover
het slachtoffer"(S). Er zou in werkelijkheid geen subrogatie
van de verzekeraar zijn, doch een overdracht van de eventuele
schuldvordering van de verzekerde tegen de verantwoordelijke
derde. De Page leert dat men eigenlijk staat voor een "subrogatie lato sensu"~ die meer gelijkenis vertoont met een
overdracht van schuldvordering dan met een eigenlijke subrogatie (6).
Kenmerken van de subrogatie van artikel 22
5. Hierna worden kort de regels aangeduid, die op de subrogatie van artikel 22 van toepassing zijn;
a. ten gevolge van de betaling door de verzekeraar wordt hem
de schuldvordering zelf van de schuldenaar overgedragen
ten belope van de uitbetaalde som, zodat hij alle elementen en aceesseria van de schuldvordering geniet (7), en
o4m. gerechtigd is de vergoedende interesten te vorderen
vanaf de uitbetaling (8);
b. tengevolge van de betaling verdwijnt, ten belope van het
gestort bedrag, de vordering van de verzekerde, doch men
neemt aan dat partijen kunnen overeenkomen dat de verzekerde verder in rechte mag optreden voor rekening van de
verzekeraar, krachtens een overeenkomst van naamlening
(9) ;

c. indieri, bij gedeeltelijke uitbetaling door de verzekeraar,
de aansprakelijke derde niet de volledige schade vergoedt,
komt het door hem uitbetaald bedrag eerst ten goede aan
de verzekerde ter volledige voldoening van zijn schuldvordering; de verzekeraar ontvangt slechts het saldo (10).
De verzekerde heeft dus een recht van voorkeur boven zijn
verzekeraar.
d. artikel 22 wordt toegepast in de gevallen waar de verzekeraar,ter ontlasting van zijn verzekerde het slachtoffer
vergoedt. In dit geval heeft de verzekeraar die, bij medeverantwoordelijkheid van de verzekerden en derden, het
slachtoffer volledig heeft uitbetaald, tegen de medeverantwoordelijken een rechtstreekse actie, gefundeerd op de
verrijking zonder oorzaak (11);
e. artikel 22 heeft alleen betrekking op de schadeverzekering
niet op de verzekering van sommen. Deze regel, die de
opstellers van de wet van 11 juni 1874 niet hebben gewild
noch en waarvan zij het bestaan niet hebben ingezien
-waarover verder onder nr.8 -wordt thans eenparig door
rechtspraak en rechtsleer aanvaard.

8
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Conventionele subrogatie
6. De polissen houden dikwijls clausules in in verband met
de subrogatie, soms om deze uit te sluiten, doorgaans integendeel om ze uitdrukkelijk te voorzien; deze clausules
worden zowel in de schade- als in de sommenverzekering aangetroffen.
Men zou zich kunnen afvragen waarom in contracten van
schadeverzekering een conventionele subrogatie wordt ingelast, daar artikel 22 toch de verzekeraar in de rechten van
de verzekerde subrogeert. De reden is, dat artikel 22 slechts
uitwerking kan hebben na de betaling; vermelding in de polis
kan de verzekeraar toelaten onmiddellijk na-het schadegeval
op te treden, om b.v. over te gaan tot een expertise of een
beslag onder derden. Ook sluit de melding van subrogatie in
de polis iedere twijfel uit over de rechten waarover de verzekeraar beschikt, in de gevallen waar anders discussie zou
kunnen ontstaan over het begtaan zelf van de subrogatie (12).
In de sommenverzekering is het nut van clausules waarbij
subrogatie wordt ingevoerd, nog meer evident: zij kennen
aan de verzekeraar een recht toe, dat hij anders niet zou
hebben genoten. Zoals verder aangeduid, is de conventionele
regeling in dit verband inderdaad geldig (13).
Men heeft laten opmerken dat de clausules, waarbij de
verzekeraar in de polis zelf in de rechten van zijn verzekerde
wordt gesubrogeerd, geen eigenlijke conventionele subrogatie
bezorgen: men kan inderdaad slechts subrogeren in bestaande,
doch niet in eventuele rechten. Deze vermeldingen van de
polis worden derhalve uitgelegd als een overdracht van
schuldvordering, die echter dezelfde uitwerkselen heeft als
de subrogatie van artikel 22, onder meer wat betreft het
principe dat de verzekeraar slechts rechten heeftren belope
van de door hem uitgekeerde vergoeding (14).
Wat betreft de clausules, waardoor de verzekeraar aan de
subrogatie verzaakt, deze worden gewoonlijk aangetroffen
in de individuele polissen tegen ongevallen (15). Zij houden
slechts een bevestiging in van het gemeen recht, en schijnen
om commerciële redenen ingevoerd te zijn.

9

HOOFDSTUK III
VERZEKERING VAN SCHADE EN VAN SOMMEN

7. Volgens de thans algemeen aanvaarde opvatting kan men,
volgens de aard van het te dekken risico, de verzekeringen
verdelen in twee grote groepen: aan de ene kant de verzekering van zaken, die een verzekering van schade is, omdat zij
tot doel heeft de verzekerde te beschermen tegen een vermogensrisico, en aan de andere kant de verzekering van personen, die een verzekering is van sonunen, vermits zij de
integriteit van de persoon van de nemer vrijwaart (16) en
bij verwezenlijking van het risico de vergoeding niet overeenstemt met de werkelijk geleden schade.
Dit onderscheid wordt in alle Europese continentale stelsels gemaakt. Het is echter niet gemakkelijk de basis voor
het onderscheid aan te duiden, daar de sonunenverzekering,
evenals de schadeverzekering, het voorzien in een behoefte,
nl. doorgaans het voorkomen van een schade, tot voorwerp
heeft. Men leert dat in de schadeverzekering deze behoefte
wordt gedekt in concreto, daar de schade precies kan worden
bepaald, en in de verzekering van sonunen "in abstracte",
daar de vaststelling ervan slechts approximatief is; in het
eerste geval bestaat er verbod voor de verzekerde om zich
ten gevolge van het schadegeval te verrijken, in het tweede
niet, met alle gevolgen hiervan (o.m. op het gebied van de
subrogatie) (17).
Er is geen volledige overeenstenuning tussen de begrippen
"verzekering van zaken" en "schadeverzekering" enerzijds,
"verzekering van personen" en van "sonunen" anderzijds. Bepaalde verzekeringen, die betrekking hebben op de gaafheid
van de menselijke persoon hebben een indemuitair karakter;
dit is niet alleen het geval met de verzekering van de operatie- of farmaceutische kosten, doch ook met sonunige collectieve verzekeringen tegen ongevallen (18).
De moeilijkheid in verband met het afbakenen, onder de
personenverzekeringen, van diegene waar subrogatie wel bestaat (verzekeringen met vergoedend karakter) en diegene waar
dit niet het geval is (eigenlijke verzekeringen van sommen)
wordt verder bestudeerd.
Verschillende regeling op gebied van subrogatie
8. Zoals hoger aangeduid, neemt men aan dat subrogatie in
de schadeverzekering wel ,en in d.e sonunenverzekering niet
10
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bestaat, zodat, wat dit laatste contract betreft, het slachtoffer over cumulatie van vergoedingen beschikt.
Deze regel vindt geen steun in de wet van 1874. In de
XIXe eeuw beschouwde men algemeen dat "de verzekering een
vergoedend contract is (19). Dit was de oude opvatting, die
sedert het ontstaan van de verzekering was aanvaard, en die
werd overgenomen door de auteurs van de wet van 1874. Artikel.
l van deze wet definieert de verzekering als een contract
waarbij de verzekeraar zich verbindt de verzekerde "schadeloos te stellen", zonder hieromtrent een onderscheid te maken
tussen schade- en sommenverzekering (20).
Ook in artikel 22 dat deel uitmaakt van het algemeen deel
van de wet wordt de verzekering als vergoedend beschouwd. De
wetgever heeft de termen gebruikt "de schade" {"le dommage")
.•.•. "schadeloos stellen"( 11 indemniser"), "schadevergoeding"
("indemnité"); hij had de gevallen voor ogen waar de verzekering tot voorwerp had de dekking van een eigenlijke schade.
Naargelang dat men een betere kennis had van de verzekeringsproblemen, werd deze opvatting verlaten, en werd beslist,
dat in de sommenverzekering geen subrogatie bestaat.
Als motief voor het niet toepassen van artikel 22 op de
sommenverzekering wordt soms aangegeven dat, wanneer de verzekeraar het vooraf bepaald kapitaal uitbetaalt, hij enkel
zijn eigen schuld kwijt, en dat het gestorte bedrag slechts
de tegenwaarde uitmaakt van de door hem Dutvangen premies
(21). Tegen deze theorie werd kritiek uitgebracht, o.m. door
Laloux (22), die laat gelden dat dezelfde redenering in de
schadeverzekering kan worden toegepast. De werkelijke reden
van het verschil in behandeling is dat in dit laatste contract_ de schuld van de verzekeraar van dezelfde aard is als
de schuld van de verantwoordelijke dader; zij rust Dp de
verplichting een geleden schade te vergoeden, die direct
afhangt van de door het slaebtoffer werkelijk geleden verlies (23).
Speciaal geval van de ongevallenverzekering
9. Wanneer in de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw de vraag naar het toepassen van de cumulatie rees, werd
in een tak van de verzekering van personen, nl. de ongevallenverzekering (24), verdedigd dat de verzekeraar, die optreedt tegen de verantwoordelijke derde, gebruik maakt van
een eigen recht dat zijn oorsprong vindt in artikel 1382 B.W.:
door de fout van de verantwoordelijke is hij verplicht een
uitkering te verrichten waartoe hij anders misschien niet ·of
pas later zou hebben moeten overgaan (25). Deze redenering
werd vrij vlug verworpen (26). Men oordeelt dat de verzekeraar niet over een aquiliaanse actie tegen de verantwoordelijke dader beschikt. Wat echter de arbeidsongevallen betreft,
I1

werd door de wet een subrogatie ingevoerd in het voordeel
van de werkgever die de wettelijke uitkeringen aan zijn
arbeider had verricht, en dan ook van de verzekeraar die in
de plaats van deze werkgever optrad. Er is dus een tegenstelling tussen de verzekering tegen arbeidsongevallen en
de gewone ongevallenverzekering. Dit probleem wordt verder
onderzocht (27).
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HOOFDSTUK IV
AANDUIDING VAN DE SOORTEN VERZEKERING,
WAARIN PROBLEMEN IN VERBAND MET SUBROGATIE
EN CUMULATIE GEREZEN ZIJN

Zo in het algemeen artikel 22 in de verzekering van zaken
wel, en in de verzekering van personen niet geldt, zijn er
toch grensgevallen, waar afgeweken wordt van deze regel.
Hierna wordt aangeduid in welke mate uitzonderingen op de
algemene regel gelden.
A. Kategorieën verzekeringen waarop artikel 22 van
toepassing is
Sommige verzekeringen van zaken geven aanleiding tot speciale
problemen in verband met de toepassing van artikel 22.
a. De brandverzekering
10. De brandverzekering is het type zelf van de schadeverzekering; artikei 22 is van toepassing. Er moet echter uitzondering worden gemaakt bij de verzekering van de
"nieuwwaarde".
Thans wordt algemeen aanvaard dat het mogelijk is de herbouwwaarde of nieuwwaarde van een gebouw te verzekeren,
hoewel dit kan uitlopen op een verrijking van de verzekerde
ten gevolge van het schadegeval (28): in de mate dat het gebouw na de ramp, ten gevolge van de heropbouw, een grotere
waarde had dan daarvoor, heeft de verzekering geen vergoedend karakter. Vanzelfsprekend kan de verzekeraar die in de
rechten van zijn verzekerde is gesubrogeerd, van de aansprakelijke derde slechts het door de verzekerde werkelijk
geleden verlies recupereren, niet het gedeelte van het gestort kapitaal dat overeenstemt met de waardevermindering
wegens vetusteit (29).
b. De verzekering "Verlies aan winst en blijvende algemene
onkosten''
11. Aan de brandverzekering is dikwijls gekoppeld een verzekering tot dekking van de verliezen, die voor een n~Jver
heids- of een handelsbedrijf voortspruiten uit het stopzetten
van de activiteit van de ganse onderneming of van een deel
ervan ten gevolge van een brand. De nijveraars en kooplieden
hebben behoefte aan deze verzekering, omdat de vaste algemene
onkosten blijven lopen.
Waar het onmogelijk is met zekerheid te weten welk verlies werkelijk uit de brand voortspruit - de winstmogelijk13

beid van een bedrijf hangt in de eerste plaats af van de
ekonomische konjunktuur - is het noodzakelijk de vergoeding
forfaitair te bepalen. Verschillende methodes kunnen worden
aangewend, de ene meer rudimentair (de vergoeding wordt b.v.
bepaald op een percentage - over het algemeen 10% - van de
vergoeding, toegekend wegens de door de brand aan lichamelijke goederen veroorzaakte schade)(30), de andere meer geelaboreerd (b.v. de stelsels waarin gesteund wordt op een
vergelijking van het zakencijfer vóór en na de brand)(31).
In elk geval is men aangewezen op een forfaitaire vaststelling.
Deze verzekering is wel een schadeverzekering: de verzekeraars waken er over dat, welke ook de geb:uikte formule
zij, het schadegeval voor de verzekerde rJt oo~t een bron van
verrijking kan worden.
De subrogatie is deze, voorzien door de bTandverzekeringspolissen.
.
,

1

c. De "machjnebreuk" verzekering
12. ~en andere schadeverzekering, waar het moeilijk kan zijn
op precieze wijze na een ramp het verlies te schatten, is
de machinebreukverzekering. Deze kan niet alleen reële
kosten vergoeden (o.m. montagekosten, herstelkosten aan de
gebouwen waarin de machine is ondergebracht), doch men kan,
krachtens een speciaal beding, dekking verkrijgen tegen het
verlies aan nettowinst en de improduktieve betaling van vaste
algemene onkosten (32). De problemen zijn te vergelijken
met deze in de zopas behandelde vorm van verzekering.
Waar de machinebreukverzekering geen bron van winst mag
uitmaken voor de verzekerde, wordt gewoonlijk niet vergoed
de schade waarvoor de leverancier of de monteerder van de
machine verantwoordelijk zijn; de eigenaar kan inderdaad de
door hun fout veroorzaakte schade op hen verhalen. De polis
voorziet dan doorgaans dat, indien de verantwoordelijkheid
wordt ontkend, de verzekeraar aan de verzekerde een som voorschiet gelijk aan hetgeen verschuldigd zou zijn, en zich
door de verzekerde in zijn rechten subrogeren laat om het
verhaal uit te oefenen (33).
De verzekeraars zijn bij de bepaling van de forfaitaire
vergoedingen zeer voorzichtig, om te vermijden dat de verzekering een bron van verrijking zou worden voor de verzekerde.
d. neverzekering van de burgerliike verantwoordelijkheid
13. Aanvankelijk was er twijfel of dit contract moestgerangschikt worden onder de verzekering van zaken. Het verschilt
inderdaad van de eigenlijke schadeverzekering, doordat deze
een rechtstreekse verzekering uitmaakt, terwijl de verzeke14
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ring van de burgerlijke aansprakelijkheid slechts een indirecte verzekering is: zij heeft in principe niet tot doel
aan het slachtoffer een vergoeding te bezorgen, doch de verzekerde die verantwoordelijk is voor de schade, te vrijwaren tegen de vermindering van zijn patrimonium die
voortspruit uit de betaling van een vergoeding aan de
slachtoffers (34). Na een aarzeling (35) wordt thans algemeen aanvaard dat men wel voor een schadeverzekering staat,
waarop artikel 22 van toepassing is.
De verzekeraar zal krachtens de subrogatie optreden,
telkens wanneer zijn verzekerde en derden samen verantwoordelijk zijn voor de schade. Wanneer de verzekeraar het
slachtoffer heeft uitbetaald, kan hij een verhaal uitoefenen
tegen de medeverantwoordelijken, voor hun aandeel.
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e. De credietverzekering
14. Over de natuur hiervan wordt getwist, daar dit contract
aanleunt bij de bankcontracten (36). De rechtspraak neemt
gewoonlijk aan dat men wel voor een verzekering staat, die
het karakter heeft van een schadeverzekering(37), omdat de
verzekeraar slechts uitbetaalt tot beloop van de sommen die
de schuldenaar in gebreke blijft te voldoen. De subrogatie
van artikel 22 wordt toegepast (38).
Nochtans hebben sommige vonnissen - ten onrechte volgens
ons - aanvaard dat, de "verzekering als borg" ("assuranceaval"), waar de verzekeraar gehouden is te betalen van zodra een bepaalde tijdspanne verlopen is sedert de vervaldag
der facturen (39) zonder dat de verzekerde het onvermogen
van zijn koper moet bewijzen - geen schadevergoedend karakter heeft, en de verzekeraar artikel 22 nie~ kan inroepen
(40).

.-..---.

'llll

f. De particuliere verzekering"ziektekosten 11
15. Dikwijls wordt in een individuele of collectieve polis
tegen ongevallen - die een sommenverzekering is- voorzien
dat de verzekeraar ook de geneeskundige kosten dekt die
door de sociale verzekeraar niet worden gedragen. Dit geschiedt dan hetzij tot beloop van een bepaald maximum,
~etzij volledig. Soms wordt deze verzekering zelfs alléén
genomen zonder gekoppeld te zijn aan een ongevallenverzekering. Men neemt algemeen aan dat men voor een schadeverzekering staat, en artikel 22 wordt toegepast (41).
Deze verzekering moet criderscheiden worden van het
contract, waarbij voorzien wordt dat de verzekeraar per dag
werkonbekwaamheid van zijn verzekerde wegens ziekte, een
forfaitaire vergoeding uitbetaalt. In dit geval geldt het
een verzekering van sommen.
De ziekteverzekering komt nog niet veelvuldig voor in de
15
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Belgische praktijk. Verwacht kan worden dat zij steeds een
grotere uitbreiding zal nemen. Om na te gaan of subrogatie
mogelijk is, zal de aard van het contract moeten onderzocht
worden. Reeds nu zijn er formules waarbij eenvormige uitkeringen worden verzekerd bij werkonbekwaamheid, zowel ten gevolge van een ongeval als van een ziekte.
Weze opgemerkt dat in de verplichte ziekteverzekering,
die een sociale verzekering is, de ziekteverzekeraar krachtens artikel 118 van het koninklijk besluit van 22 september 1955 gesubrogeerd wordt in de rechten van zijn
verzekerde. Dit principe wordt niet, bij analogie, toegepast
op de particuliere ziekteverzekeraar (42): wat hem betreft
wordt, om uit te maken of hij over de subrogatie beschikt,
de aard van het contract nagegaan (schade- of sommenverzekering).
g. De wettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen
16. De samengeschakelde wetten op de vergoeding van arbeidsongevallen voorzien forfaitaire uitkeringen aan de slachtoffers. Volgens artikel 19 mogen deze vergoedingen niet
gecumuleerd worden met degene die voortspruiten uit de
toepassing van het gemeen recht (artikelen 1382 vlg.B.W.).
De verzekeraar die de forfaitaire vergoedingen heeft uitbetaald "verzekeraar-wet", heeft een regres op de verantwoordelijke derde.
Weze opgemerkt dat de forfaitaire vergoedingen, berekend
op een loon, geplafoneerd op (300.000 fr) (43) niet berekend
worden volgens de methodes, toegepast bij vergoeding van
schade uit onrechtmatige daad.
h. De complementaire verzekeringen bij de wettelijke
verzekering tegen arbeidsongevallen
17. Daar de "verzekeraar-wet" geen rekening houdt met de
inkomsten boven (300.000 fr) per jaar, gaan sommige werkgevers collectieve verzekeringen tegen ongevallen aan, om
aan hun personeel hetzij het volledig inkomstenverlies boven
(300.000 fr), hetzij een percentage hiervan te waarborgen.
Deze contracten hebben aanleiding gegeven tot talrijke moeilijkheden en e~n menigvuldige rechtspraak; zij worden verder
onderzocht bij de behandeling van de collectieve ongevallenverzekering (44).
I

B. Verzekeringen waarop artikel 22 niet van
toepassing is
18. De subrogatie is niet van toepassing op de
van sommen. In deze verzekering worden de door
raar uit te betalen bedragen vastgesteld in de
zonder in onmiddellijk en rechtstreeks verband
16

verzekering
de verzekepolis zelf,
te staan met

door de verzekerde geleden schade. Zelfs zo het verzekeringscontract over het algemeen door de verzekerde wordt aangegaan
met het oog op de dekking van mogelijke voor te vallen schade
wordt deze schade evenwel vooraf forfaitair geraamd, en wordt
op het ogenblik van het schadegeval niet overgegaan tot een
schatting van het werkelijk geleden verlies.
Hierna enkele aanwijzingen over verzekeringen van personen of van sommen, waarop artikel 22 in principe niet van
toepassing is.
a. De levensverzekering.
19. Het probleem van de subrogatie van de verzekeraar in de
levensverzekering stelt zich in de praktijk alléén wanneer
een gehuwde man gedood wordt in een ongeval. Men neemt algemeen aan dat, waar de levensverzekering het type zelf is
van de sommenverzekering, het feit dat het slachtoffer een
levensverzekering in het voordeel van zijn vrouw had aangegaan, geen rol kan spelen bij het bepalen van de vergoeding,
aan de weduwe verschuldigd. Zij heeft het recht integrale
vergoeding te vorderen van de verantwoordelijke dader,
zonder dat hij mag inroepen dat de weduwe reeds een vergoeding heeft ontvangen van de verzekera-ar.
Dit principe wordt steeds aanvaard indien het gaat om
individuele levensverzekeringspolissen. In de laatste tijd
zijn echter herhaalde malen betwistingen gerezen wanneer,
krachtens een groepsverzekering, de weduwe een pensioen ontving. Verantwoordelijke daders hebben gepleit dat het genoten pensioen in aftrek moest komen van de door hen
verschuldigde schadevergoeding.
Zo deze redenering principieel (45) werd verworpen door
het Hof van Cassatie, geeft het probleem van de samenvoeging van de schadevergoeding met de pensioenen in het algemeen, thans aanleiding tot discussie 11 de lege ferenda 11 ; het
werd o.m. behandeld op het Internationaal Juridisch Colloquium te Brussel in oktober 1968 (46). Wij kunnen in het
kader van dit praeadvies hierover niet in details treden.
b. De ziekteverzekering
20. Zoals hoger aangeduid, zijn sommige vormen van de particuliere ziekteverzekering, nl. deze waar de verzekerde een
forfaitaire vergoeding geniet per dag arbeidsongeschiktheid,
verzekeringen van sommen (47).
c. De verzekering tegen ongevallen
21. Ie. Individuele verzekering.
Zoals inzake verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid, werd aanvankelijk de vraag gesteld of
men voor een verzekering van sommen of van schade
17
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stond. In de negentiende eeuw werd doorgaans aanvaard
dat de individuele ongevallenverzekering een schadeverzekering was (48); daarna werd soms verdedigd dat zij
een gemengd karakter vertoonde en te hesehouwan was als
een tussenvorm tussen schade- en sommenverzekering (49).
Naarmate men beter het onderscheid maakte tussen de
sommen- en de schadeverzekering, en de kenmerken van
beide soorten beter kende, werd zij gerangschikt onder
de ve~zekering van personen of van sommen. Sedert het
arrest van het Hof van Cassatie dd. 25 mei 1936 (50)
wordt deze oplossing algemeen aanvaard. Artikel 22 vindt
geen toepassing.
2e. De collectieve verzekering tegen ongevallen.
Het is bij deze soort van verzekering dat in de laatste
jaren menigvuldige moeilijkheden zijnlgerezen. Het belang van het vraagstuk wettigt dat wij hieraan een afzonderlijk onderzoek wijden, dat voorkomt in hoofdstuk
V van dit praeadvies (nrs.23-26).
3e. Subrogatie en sociale verzekering.
22. Wanneer een private verzekering een verzekering van
personen is, wordt het contract over het algemeen beschouwd als een verzekering van sommen, zonder vergoedend karakter. Subrogatie is uitgesloten. Indien de
verzekering, die dezelfde aard van behoefte dekt, echter
een sociale verzekering is (51), beschikt het verzekeringsorganisme wel over een recht van verhaal.
Wij hebben gezien dat de verzekeraar-wet krachtens
artikel 19 van de wet op de arbeidsongevallen over de
subrogatie beschikt; hij maakt hiervan geregeld gebruik,
zowel met het oog op het terugbekomen van de medische,
farmaceutische en hospitalisatiekosten, als om de wettelijke vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid te
recupereren.
Het gebeurt soms dat ter gelegenheid van een ongeval
de sociale verzekeraar tegen ziekte en invaliditeit vergoedingen uitkeert aan het slachtoffer, b.v. omdat het
ongeval niet onder toepassing valt van de wet op de
arbeidsongevallen. Zoals hoger aangeduid, beschikt het
verzekeringsorganisme over het recht van subrogatie ook
voor de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, doch
het wordt slechts weinig uitgeoefend, mogelijk omdat
de dienst geen informatie heeft over het verloop van de
strafprocedures.
Wat tenslotte de verschillende diensten betreft, die
de wettelijke pensioenen aan de weduwen van de slachtoffers uitkeren, deze beschikken niet over enige actie
om het nadeel, dat voor hen ontstaat uit het vervroegd
18

betalen van een pensioen, tegen de veranLtwoordelijke
dader te recupereren.
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HOOFDSTUK V
DE COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN
ONGEVALLEN EN DE SUBROGATIE

23. In ons land zijn moeilijkheden gerezen in verband met de
subrogatie van de verzekeraar bij ongevallen waarvoor derden
verantwoordelijk waren. Al de gevoerde processen hebben betrekking op collectieve verzekeringspolissen tegen ongevallen, die gewoonlijk tot doel hadden de uitkeringen, verricht
krachtens de wet op de arbeidsongevallen, aart te vullen.
Telkens moet worden uitgemaakt of het slachtoffer de verzekeringsvergoeding mocht cumuleren met de vergoeding uit
het gemeen recht, met andere woorden of de verzekeraar al
dan niet in de rechten van zijn verzekerde was gesubrogeerd,
hetgeen afhangt van de omstandigheid, of de verzekering er
een van schade of van sommen was.
In ieder afzonderlijk geval moest dus worden onderzocht,
of de polis een verzekering van schkde of van sommen inhield.
Soms wordt de oplossing van het probleem bemoeilijkt:
- door het feit dat eenzelfde polis terzelvertijd een schadeverzekering (b.v. met het oog op de terugbetaling van de
geneeskundige kosten) en een sommenverzekering kan inhouden. In dat geval wordt artikel 22 toegepast voor de
schadeverzekering (52).
- door de omstandigheid dat een polis, die een verzekering
van sommen uitmaakt een conventionele subrogatie in het
voordeel van de verzekeraar kan voorzien, of een overdracht van schuldvordering. Deze moeilijkheid wordt verder
behandeld.
Rechtspraak
24. Sedert de tweede wereldoorlog heeft het Hof van Cassatie
herhaaldelijk beslist dat een collectieve verzekering tegen
ongevallen, naargelang van de verbintenissen die daadwerkelijk door de verzekeraar zijn aangegaan, een verzekering
van zaken of van personen kan uitmaken (53).
Reeds in 1941 verbreekt het Hof van Cassatie als onvoldoende gemotiveerd een arrest dat zich ertoe beperkt te
beweren dat een collectieve verzekering, door een werkgever
gesloten in het voordeel van zijn personeel een personenverzekering uitmaakt, en hieruit afleidt dat de verzekeraar
niet over de subrogatie van artikel 22 beschikt (54). De
respectieve rechten van partijen moeten worden ontleed.
Om d~ hun overgelegde gevallen te beslechten, onderzoeken
20

de rechters over de grond dan ook of de prestatie van de
verzekeraar tot doel heeft een werkelijk geleden schade te
vergoeden.
In 1948 stelt de correctionele rechtbank te Brussel de
vraag als volgt: hebben de contractanten bedongen dat het
slachtoffer recht zou hebben op een uitkering ter gelegenheid van een ongeval, of op een vergoeding ter dekking van
de schade voortspruitend uit een ongeval (55)? Het Hof te
Luik gaat na of er een noodzakelijk verband bestaat tussen
de vergoeding en de werkelijk geleden schade, berekend met
inachtneming van het inkomstenverlies en de andere elementen,
van aard om een invloed te hebben op de schade (56).
De rechtspraak heeft zich in die zin ontwikkeld. Telkens
wordt nagegaan welk het voorwerp is van de verzekering, om
uit te maken of zij een schadevergoedend karakter heeft of
niet (57). Wel kan gezegd worden dat onze rechtscolleges
bij deze beoordeling uitgaan van de stelling dat de collectieve verzekering, zoals iedere ongevallenverzekering, behoudens tegenbewijs moet geacht worden ·een sommenverzekering
in te houden.
Hierna worden de belangrijkste arresten en vonnissen,
tijdens de laatste jaren gewezen, aangeduid (58).
a. Gevallen waar het indemuitair karakter werd aa~genomen
25. Door de hoven van beroep te Brussel (59) en te Luik (60)
werd beslist dat wanneer een contract van collectieve verzekering tegen ongevallen t"ot doel heeft de wett:elijke verzekering tegen arbeidsongevallen aan te vullen, en de
vergoeding bepaald wordt op grond van de werkelijk geleden
schade, met inachtneming van de duur van de tijdelijke of
definitieve werkonbekwaamheid en de wedde van het slachtoffer, men staat voor een verzekering met indemuitair karakter, zodat cumul uitgesloten is.
Indien personeelsleden niet onderworpen Z~Jn aan de
wetgeving op de arbeidsongevallen, en de patroon een verzekering neemt om hun dezelfde voordelen toe te kennen als
door deze wet voorzien, waarbij de vergoeding-berekend wordt
op basis van het werkelijk genoten loon en de graad en de
duur van de werkonbekwaamheid, en zo de polis bovendien
bepaalt dat de uitgekeerde· bedragen niet mogen gecumuleerd
worden met de door de verantwoordelijke derde uitbetaalde
schadevergoedingen, heeft deze verzekering het karakter van
een schadeverzekering (61). ·
Werd als zonder belang beschouwd de omstandigheid dat· de
uitkering beperkt is tot een bedrag, kleiner dan de werkelijk geleden schade: het voorzien van een maximum verhindert niec dat de verzekering een indemuitair karakter heeft
(62).
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b. Gevallen waar het contract als een verzekering van sarrunen
werd beschouwd
26. Wordt integendeel beschouwd als een sommenverzekering het
collectief contract dat abstracte en arbitrair vastgestelde
bedragen toekent, die niet afhangen van de erge aard der
letsels, de graad en de duur van de werkonbekwaamheid. Deze
polis heeft inderdaad geen indemuitair karakter (63). Hetzelfde geldt voor groepsverzekeringen die geen rekening
houden met de ouderdom en de vermoedelijke overlevingsduur
van -het slachtoffer, noch met zijn familietoestand, noch met
de weerslag van het ongeval op zijn werkkapaciteit, noch met
de geldelijke gevolgen van de werkonbekwaatheid (64).
Een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Verviers ontleedt het verzekeringscontract, door een g meentebestuur
aangegaan ten voordele van de brandweerlieden en waarbij
deze bij ongeval op het werk of op de weg van of naar het
werk een vergoeding kregen, berekend volgens de criteria
van de wet op de arbeidsongevallen. Nie·ttegenstaande de
berekeningsmethode oordeelde de rechtbank dat men terzake
stond voor een verzekering van sommen. Een aanvullende
moeilijkheid rees in verband met de vraag of de gemeente
niet in eigen voordeel had bedongen, en derhalve de vergoeding, die zij gekregen had van de maatschappij, mocht behouden. Na hierop ontkennend te hebben ge-antwoord, beslis te
de rechtbank dat, vermits het om een verzekering van sommen
ging, de vergoedingen mochten gecumuleerd worden met de
wedde (65).
Een verzekering, genomen door een tijdschrift in het
voordeel van zijn lezers, is een verzekering van sommen,
aldus het-hof te Gent bij arrest van 19 maart 1963: de
overeenkomst voorzag dat de vergoeding zou worden betaald
zonder dat het slachtoffer het bewijs moest aanbrengen van
enige schade en zelfs bij ontstentenis van schade (66).
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HOOFDSTUK VI
IS DE REGELING VAN ARTIKEL 22 VAN
OPENBARE ORDE?

Men heeft zich afgevraagd of het voor part1Jen mogelijk was
om af te wijken van de hierboven beschreven principes. Kan
in de schadeverzekering de subrogatie uitgesloten worden?
Kan in de sommenverzekering integendeel de verzekeraar gesubrogeerd worden in de rechten van zijn verzekerde, met
het gevolg dat cumulatie van de vergoeding uit het gemeen
recht en de uitkering uit de polis niet wordt toegepast?
A. Schadeverzekering
27. Een eerste punt wordt eenparig in de Belgische praktijk
aanvaard: de verzekeraar, die krachtens de subrogatie over
een eis tot terugvordering van de door hem uitbetaalde som
beschikt tegen de verantwoordelijke derde, mag aan Z1Jn eis
verzaken. Dit gebeurt regelmatig in de z.g. Knock for Knock
overeenkomsten, akkoorden tussen autoverzekeraars gesloten,
waarin deze op basis van reciprociteit verzaken aan het indienen van een verhaal tegen elkaar.(67).
Krachtens dezelfde redenering werd door de rechtbank te
Hoei beslist dat de verzekeraar tegen arbeidsongevallen,
die aan de verantwoordelijke derde een kwijtschrift voor
slot van alle rekening had uitgereikt en die na enkele
jaren verplicht werd aanvullende vergoedingen uit te keren
aan het slachtoffer, tengevolge van een door deze ingeleide
eis in herziening, deze nieuwe uitgaven niet kon verhalen
op de verantwoordelijke (68).

l\

Afstand van verhaal tegen bepaalde personen
28. Meer en meer worden in verzekeringspolissen clausules
ingelast, waarbij de verzekeraar zich de mogelijkheid ontzegt een verhaal uit te oefenen tegen bepaald~ personen,
die verantwoordelijk zijn voor de schade, zoals naaste
familieleden of aangestelden van de polishouder(69).Deze
clausules worden geldig geacht, tenzij in geval van opzet
of bedrog (70,71).
Hierna de regeling in de brandverzekering. Hier komt
afstand van regres voor, hetzij tegenover de huurder, hetzij tegenover personen, die nauw verbonden zijn met de
verzekerde.
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a. Afstand van regres tegen de huurder in de brandverzekering
29. Zoals men weet, is ingevolge artikel 1733 B.W. de
huurder verantwoordelijk voor de brand die in het gebouw
ontstaat.
Indien het huis door de eigenaar verzekerd is, beschikt
de verzekeraar, na betaling van het schadegeval, in principe over een vordering tegen de huurder. Indien echter
de eigenaar in het huurcontract aan ieder verhaal tegen
hem verzaakt heeft -artikel 1733 B.W. is niet van openbare orde - is deze verzaking aan de verzekeraar tegenstelbaar: hij kan niet meer rechten uitoefenen dan zijn
verzekerde. Hij verlies dus het verhaal tegen de huurder.
Deze mogelijkheid wordt uitdrukkelijk voorzien in artikel
6, §I, f van de Modelpolis 1960 -"brand", dat aan de verzekerde de verplichting oplegt, de verzekeraar op de
hoogte te brengen van iedere verzaking van verhaalmogelijkheid tegen eventueel voor een brand verantwoordelijke
personen (72).
De verzekeraar,die beroofd wordt van een mogelijkheid
tot verhaal, int hiervoor een bijpremie (73).
Ook andere gevallen van afstand van verhaal tegen de
huurder doen zich voor, nl. indien de huurder zijn verantwoordelijkheid ingevolge artikel 1733 (huurrisico)
verzekert bij de brandverzekeraar van de eigenaar (74)
of indien de eigenaar in zijn eigen verzekeringscontract
een clausule laat inlassen waarbij de verzekeraar verzaakt
aan ieder verhaal tegen de huurder (75).
b. Afstand van verhaal tegen andere personen in de brandverzekering
30. Artikel 22 van de modelpolis "brand" 1960 houdt eveneens een afstand van verhaal in tegen personen die nauw
verbonden zijn met de verzekerde.
Allereerst houdt dit artikel een algemene regeling in,
die te vergelijken is met deze van artikel 22 van de wet
van 11 juni 1874. Het voorziet nl. de indeplaatsstelling
waarbij aan de verzekeraar toegelaten wordt onmiddellijk
na het schadegeval op te treden, zonder de regeling ervan
af te wachten. Hierom wordt zij soms "overdracht-subrogatie" geheten (76). Vervolgens komt de afstand van verhaal. Artikel 22 van de polis luidt als volgt:
"De Maatschappij behoudt zich uitdrukkelijk haar
rechten en die van de verzekerde voor tegen alle
daders van het sinister, verantwoorders of aansprakelijken, in welke hoedanigheid ook, zelfs tegen
alle verzekeraars. Te dien einde stelt de verzekerde
haar door het enkel feit van de polis in al zijn
24

rechten, vorderingen en verhalen.
Nochtans doet de Maatschappij, met uitsluiting van
het geval van kwaadwilligheid en in de mate waarin
ze door de polis gedekt is, afstand van elk verhaal
dat ze zou kunnen nemen op:
a. de familieleden van de verzekerde, die met hem
leven, alsook diens gasten;
b. de al dan niet inwonende personeelsleden van de
verzekerde en bij uitbreiding de maatschappelijke
lasthebbers; zo ze inwonen, hun met hen levende
familieleden alsook hun gasten;
c. de leveranciers van electrische stroom en van gas
door leidingen en meer in het algemeen de regies, ten
opzichte van wie de verzekerde afstand van zijn verhaal heeft moeten doen."
De verzaking door de verzekeraar aan ieder regres tegen
de hierboven vermelde personen is echter voorwaardelijk:
artikel 23 van de modelpolis bepaalt:
"In alle gevallen waarin afstand van het verhaal
der Maatschappij wordt toegestaan ten bate van een
voot het sinister verantwoordelijke, zal bedoelde
afstand slechts ten opzichte van laatstgenoemde
uitwerking hebben en geen afbreuk doen aan de rechten der Maatschappij om een verhaal op elke andere
verantwoordelijke te nemen.
Elke afstand vanwege de Maatschappij van een verhaal heeft slechts uitwerking ingeval de verantwoordelijke op de dag van het sinister niet door
een verzekering tot dekking van zijn aansprakelijkheid gewaarborgd is of, indien hij verzekerd is,
in de mate waarin zij in het geval betrokken aansprakelijkheid de uit bedoelde verzekering voortvloeiende vergoeding te boven gaat."
c. Afstand van verhaal in de verzekering van de burgerlijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
31. Daar komt een gelijkaardige regeling voor, met toepassing van een ander mechanisme. De wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM) heeft
het verhaal van de verzekeraar· tegen een reeks personen
uitgesloten, door hun de hoedanigheid van "verzekerde"
toe te kennen.Artikel 3 van de wet voorziet dat de verzekering"de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet
dekken van de eigenaar, van iedere houder en van iedere
bestuurder van het verzekerde motorrijtuig" met uitzondering van wie zich door diefstal of geweld van het rijtuig heeft meester gemaakt.
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Gevolg van de afstand
32. Zo de afstand door de verzekeraar van Z~Jn subrogatoir
verhaal geldig is, geloven wij dat verzaking aan de subrogatie er nooit toe zou kunnen leiden dat in een schadeverzekering de verzekerde zijn schade tweemaal zou uitbetaald
krijgen, eens van de derde en eens van de verzekeraar. Het
-Üldemnitair principe, dat aan de basis zelf van de schadeverzekering ligt, verzet zich hiertegen.
B. Sonunenverzekering
33. In sommige polissen, die een sonunenverzekering inhouden,
wordt uitdrukkelijk subrogatie van de verzekeraar voorzien.
Dit gebeurt niet in de levensverzekering - zelfs niet in
de collectieve pensioensverzekering - doch wel in de ongevallenverzekering, en meer bepaald in sonunige collectieve
contracten (77), hetzij onder de vorm van "subrogatie" hetzij onder deze van overdracht van schuldvordering (78).
De geldigheid van deze clausules wordt ip België aangenomen
(79). Telkens wordt door de rechtspraak nagegaan of de
voorwaarden voor een conventionele subrogatie aanwezig zijn;
zo niet, kan soms wel de afstand van schuldvordering aanvaard worden (80).
Besluit
34. Men stelt vast dat de regeling betreffende de subrogatie
niet van openbare orde is. Enerzijds g~beurt het dat de
verzekeraar, in een schadev~rzekering aan de subrogatie
verzaakt, hoewel deze verzaking uitzonderlijk is. Anderzijds
behoudt zich in de sommenverzekering de verzekeraar soms
een verhaal voor, waarover hij door toepassing van het gemeen recht niet zou beschikken. Men heeft echter niet de
indruk dat dit systematisch en op grote schaal gebeurt, noch
dat de aanwezigheid of het gebrek aan subrogati~ in de tarificatie wordt uitgewerkt.
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HOOFDSTUK VII
HUIDIGE EVOLUTIE

Waar in de huidige samenleving aan alle traditionele regels
getwijfeld wordt en waar sedert enkele jaren de aandacht
gevestigd is op de problemen van subrogatie, is het niet te
verwonderen dat ook het huidig stelsel van subrogatie van
de verzekeraar het voorwerp heeft uitgemaakt van kritische
beschouwingen en van een evolutie der gedachten. Wij willen
trachten enkele aanwijzingen hierover te geven, waarbij
vanzelfsprekend in de eerste plaats het ontwerp van de hervorming van de H. van Dievoet, Koninklijke Commissaris voor
het Verzekeringswezen, in 1940 verschenen, zal aangehaald
worden (81).
1. In de schadeverzekering.
35. Vanzelfsprekend is er geen sprake van het afschaffen van
de subrogatie in de schadeverzekering: deze regel, die van ·
aard is verrijking van de verzekerde ten gevolge van het
schadegeval te voorkomen en tevens verlaging der premies tot
gevolg heeft, vermits de verzekeraar, die een gedeelte van
de door hem uitgekeerde bedragen kan recupereren, hiermee
in zijn premieberekening rekening houdt (82), behoudt haar
volle waarde.
Het ontwerp van Dievoet behandelt de subrogatie in artikel 58. Dit artikel neemt de principes over van het huidig
artikel 22, doch formuleert het in duidelijker termen:
enerzijds wordt het artikel ingelast in het hoofdstuk
11
schadeverzekering", zodat iedere twijfel nopens de niet
toepasselijkheid ervan op de verzekering van sommen uitgesloten is; anderzijds wordt, in navolging van artikel 36
van de Franse wet van 1930 regres van de verzekeraar in
principe uitgesloten tegen sommige personen die de verzekerde nabij zijn. Hierna de tekst van het artikel:
"Art.58. De verzekeraar die de schadevergoeding heeft
uitbetaald treedt tot het bèloop van deze vergoeding
in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegenover de derde die voor de schade verantwoordelijk is.
Indien deze indeplaatsstelling door toedoen van de
verzekerde geen gevolgen meer kan hebben ten gunste
van de verzekeraar, is deze gerechtigd de door hem uitgekeerde schadevergoeding geheel of gedeeltelijk van de
verzekerde terug te vorderen.
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In afwijking van de voorafgaande bepalingen heeft
de verzekeraar geen verhaal op de kinderen, de afstammelingen~ de bloedverwanten in de opgaande linie, de
echtgenoot, de aanverwanten in de rechtstreekse linie,
de aangestelden, de bedienden, werklieden en dienstboden, noch tegen de personen die gewoonlijk bij de
verzekerde inwonen, behalve bij kwaadwillige daad vanwege een van deze personen.
De indeplaatsstelling mag, in geen geval, nadeel
toebrengen aan de verzekerde die slechts gedeeltelijk
schadeloos gesteld is: deze kan zijt rechten voor het
overige uitoefenen en behoudt te di n opzichte de
voorkeur boven de verzekeraar, over enkomstig artikel
1252 van het Burgerlijk Wetboek. 11
Sedert het ontwerp Van Dievoet zijn geen stemmen opgekomen
voor het afschaffen van de subrogatie bij de verzekering
van zaken. Deze regel, die een van de basissen uitmaakt van
het verzekeringsrecht, moet gehandhaafd worden. Het voorstel
van de Commissie tot hervorming van de wet van 11 juni 1874
werd nog niet bekendgemaakt, doch er zijn geen aanwijzingen
bekend waaruit zou blijken dat de principes, in het stelsel
Van Dievoet gehuldigd, zouden verlaten worden. Onder meer
zou de afschaffing van het verhaal tegen personen die nauw
verbonden zijn met de verzekerde, niet bekritiseerd worden.
2. Sommenverzekering
Wat de sommenverzekering betreft, en meer bepaald wat betreft het probleem van de cumulatie van de vergoedingen uit
het- gemeen recht, met de kapitalen of renten uitbetaald
krachtens ·een collectieve verzekering tegen ongevallen kunnen drie stelsel in overweging genomen worden:
- cumulatie, zonder mogelijkheid hiervan af te wijken. De
subrogatie wordt uitgesloten. Het is het stelsel van de
Franse wet van 13 juli 1930;
- afschaffing van de cumulatie, dus uitbreiding tot de collectieve verzekering tegen ongevallen van het stelsel dat
reeds geldt voor de arbeidsongevallen;
- vrijheid in de polis om cumulatie te behouden of af te
schaffen.
a. Het verbod van subrogatie
36. In de laatste decennia kon het wel lijken dat dit stelsel in België ingevoerd zou worden. Het bestaat reeds in
Frankrijk, het werd overgenomen door Prof. Van Dievoet in
zijn voorontwerp, en het is in beperkte mate voorzien in
een artikel van Prof. Sohr., in 1949 aan dit onderwerp gewijd onder de titel "Le quiproquo. des assurances de per28

sonnes" (83).
De Franse wet van 13 juli 1930 regelt deze aangelegenheid
op de meest formele wijze door subrogatie te verbieden in
iedere verzekering van personen. Artikel 55 luidt als
volgt: "Dans l 1 assurance de personnes, ltassureur, après
paiemant de la somme assurée, ne peut être subrogé aux
droits du cocontractant ou du bénéficiaire contre des
tiers à raison du sinistre 11 • Uit de termen zelf van de
wet blijkt dat zij van openbare orde is. De Franse wetgever heeft het principe doorgevoerd dat de verzekering
van personen geen indemuitair karakter heeft.
Vóór 1930 had men in Frankrijk ongeveer dezelfde toestand als nu nog in België: in principe was er geen subrogatie, doch soms werden in de polissen clausules
ingelast, waarb:lj de uitbetaalde verzekerde zijn schuldvordering aan de verzekeraar overdroeg.
Dit wordt door artikel 56 verboden; de Franse rechtspraak bescl1ouwt als ongeldig niet alleen iedere
conventionele subrogatie, doch iedere clausule van de
polis, waardoor de verzekerde in de personenverzekering
zijn rechten tegen de verantwoordelijke van het schadegeval aan de verzekeraar overdraagt (84).
Het Franse stelsel is echter niet zo absoluut als de
lezing van de wettekst zou laten vermoeden. Zo de personenverzekeraar in Frankrijk "noch rechtstreeks noch onrechtstreeks11 (Picard en Besson, blz.660) over enig
verhaal beschikt tegen de derde die verantwoordelijk is
voor het schadegeval, wordt niettemin aanvaard dat hij
het recht heeft în de polis - en meer speciaal in de
verzekering tegen ongevallen - zijn waarborg uit te sluiten in de gevallen waar het on,geval te wijten is aan de
fout van een derde, waardoor in sonnnige gevallen hetzelfde
resultaat bereikt kan worden als door de subrogatie (85).
De verzekeraar tegen werkongevallen die een uitkering
heeft verricht, is wel gesubrogeerd in de rechten van het
slachtoffer. Artiker-7 van de wet van 9 april 1898 kent
aan de werkgever die het slachtoffer heeft. vergoed en dan
ook aan de verzekeraar die hem vervangt, een verhaal toe
tegen de verantwoordelijke derde (86).
Het ontwerp Van Dievoet neemt dezelfde principes over,
doch op een meer genuanceerde wijze. Artikel 96, dat
geinspireerd is door artikel 55 van de wet van 13 juli
1930, maakt deel uit van hoofdstuk III, getiteld "Sonrrnenverzekering", terwijl titel III van de Franse wet, dat
artikel 55 behelst, de titel draagt "des assurances de
personnes". Van Dievoet ziet in dat een personenverzekering
in sommige gevallen een indemuitair karakter kan hebben.
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Artikel 95 van Z1Jn ontwerp luidt dan ook:
JIDe bedragen die de vurzekeraar moet betalen wanneer
het verzekeringsgeval zich zal voordoen, worden door
het contract bepaald, behoudens het geval en in de
mate waarin de bij dit Hoofdstuk geregelde verzekeringen vergoeding van geleden schade tot voorwerp
hebben. 11
Artikel 96, dat meer bepaald de afwezigheid van subrogatie
voorziet, is als volgt opgesteld:
"De verzekeraar, die de ver-zekerde bedragen heeft
betaald, treedt niet in de rechten van de ondertekenaar of van de begunstigde tegenover de derde die
voor het geval verantwoordelijk is.
De bedragen, door de verzekeraar krachtens de
overeenkomst betaald~ worden niet ffgetrokken van
het bedrag der schadevergoeding di door de verantwoordelijke derde verschuldigd is.
Deze bepal1ngen Z1JU n1et van toepass1ng 1n het
geval en in de mate waarin de bij dit Hoofdstuk geregelde verzekeringen vergoeding van geleden schade
tot voorwerp hebben."
Wat de mogelijkheid betreft van afwijking van de wettelijke
regel in de polis, luidt artikel 120, lid 1 van het ontwerp:
"Aan de bepaling van deze titel kan door bijzondere
overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan, behalve
waar dit vermogen blijkt uit de bepaling zelf."
De regeling van het ontwerp Van Dievoet luidt dus:
- indien de verzekering geen indemuitair karakter heeft,
is iedere subrogatie uitgesloten. Van deze regel kan
niet worden afgeweken.
- Indien echter de verzekering tot doel heeft de geleden
schade te vergoeden, is artikel 96 niet van toepassing
en is er aftrek of subrogatie.
In een artikel dat in 1949 verscbeen, stelt Prof.Sohr. (87)
een wijziging van het voorwerp Van Dievoet voor:
- in de levensverzekering zou iedere subrogatie verboden
zijn;
- in de ongevallenverzekering (individuele of collectieve)
zouden overeenkomsten betreffende subrogatie of afstand
van rechten in het voordeel van de verzekeraar tegen de
derde geldig blijven.
•

•

•

•

I

•

•

b. Het invoeren van de subrogatie in de collectieve ongevallenverzekering
37. Men heeft ook de tegengestelde oplossing verdedigd, nl.
dat de subrogatie zou moeten ingevoerd worden bij collectieve ongevallenverzekering. Men heeft volgende argumenten
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laten gelden (88):
Het invoeren van de subrogatie zou harmonisatie met het
wettelijk stelsel inzake arbeidsongevallen meebrengen.
De collectieve verzekering tegen ongevallen vult in vele
gevallen dit stelsel aan. Het zou dan ook logisch zijn,
zegt men, dat vermits de sociale verzekeraar - de '~er
zekeraar-wet" - gesubrogeerd is voor de door hem uitbetaalde vergoedingen, de groepsverzekeraar, die vergoedingen
uitbetaalt voor het gedeelte van het loon dat het plafond
overschrijdt, hetzelfde voordeel zou genieten.
Het principe van de cumulatie bij verzekering van sonnnen
wordt ook om principiële redenen bekritiseerd. Thans ontvangen sonnnige slachtoffers van ongevallen hoge vergoedingen
omdat zij vanwege de verzekeringsmaatschappij van de verantwoordelijke dader volledig herstel krijgen van de hun
toegebrachte schade, en bovendien van hun eigen verzekeraar (gewoonlijk krachtens een collectieve verzekering
tegen ongevallen) aanvullende en soms even hoge sonnnen
genieten. Men heeft laten gelden dat de groepsverzekering,
spruitende uit een contract aangegaan door de werkgever,
eigenlijk een sociaal karakter heeft: de collectiviteit
der verzekerden, vertegenwoordigd door de verzekeraar van
de burgerlijke aansprakelijkheid en de groepsverzekeraar
tegen ongevallen, die de premies innen en de vergoedingen
uitbetalen, moet slechts het slachtoffer in dezelfde geldelijke toestand plaatsen als ware er geen ongeval geweest, doch deze toestand moet niet verbeterd worden.
Wie dit doel wel wil bereiken, zou dit moeten doen door
een individuele ·ver:z.ekering,die hetzelfde sociaal karakter
niet heeft als de groepsverzekering.
Hoewel deze argumenten·niet zonder belang zijn, lijkt het
naar onze mening niet te verantwoorden in één bepaalde tak
van de sonnnenverzekering een stelsel in te voeren dat radicaal indruist tegen de tot hiertoe algemeen aanvaarde principes, die voor alle andere soorten van sommenverzekeringen
zouden blijven gelden. Het zou disharmonie verwekken en
aanleiding geven tot andere twistvragen en processen, telkens
niet met zekerheid is uitgemaakt welke de juiste natuur is
van het contract.
c. Het behoud van de huidige regeling, nl. cumulatie behoudens afwijking in de polis
38. Men kan zich afvragen öf het best~ stelsel niet datgene
is, dat thans in ons land van toepassing is, nl. dat in de
sonnnenverzekering cumulatie van vergoedingen de algemene
regel blijft, doch dat partijen conventioneel de subrogatie
of de overdracht van schuldvordering aan de verzekeraar
kunnen invoeren~
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Hierbij rlJzen twee problemen:
- moet bij de sommenverzekering de subrogatie verboden worden?
- zo niet, mag dan bij personenverzekering met indemuitair
karakter, zoals de groepsverzekering, die tot doel heeft
de uitkeringen door de verzekeraar-wet aan te vullen, de
mogelijkheid tot cumulatie in de polis worrlen voorzien?
Hierna worden de stelsels onderzocht, waarbij öp dit dubbel
gebied afgeweken wordt van de algemeen aanvaarde principes.
Ie. Mogelijke uitsluiting van cumulatie bij de eigenlijke
sommenverzekering
Thans is het mogelijk in de polis cumulatie uit te sluiten.
Moet deze regel, die de sommen waarop het slachtoffer aanspraak kan maken, aanzienlijk kan beperkfn, gehandhaafd
worden? Of moet, zoals in Frankrijk het eval is en door
Van Dievoet wordt voorgesteld, deze moge ijkheid worden
afgeschaft?
Zo de normale toestand steeds cumulatie zal zijn, lijkt
het ons dat de afstand door het slachtoffer, aan zijn verzekeraar, van het recht op verhaal op de derde ten belope
van de ontvangen verzekeringsvergoeding - de verzekeraar
zou nooit méér kunnen vorderen dan hetgeen hij betaald
heeft - niet moet verboden worden. Deze mogelijkheid is van
aard om de kosten van de ongevallenverzekering te verminderen en tot voordeel te strekken van de collectiviteit
der verzekerden, die misschien voor dezelfde premie hogere
kapitalen zouden genieten.
2e. Mogelijkheid tot cumulatie bij verzekering, waarbij de
vergoeding op basis van het werkelijk inkomstenverlies
wordt berekend ("complementaire verzekering bij de wettelijke arbeidsongevallenverzekering").
Deze verzekering is indemnitair. Het lijkt echter wel dat
cumul hier moet toegelaten zijn, zo partijen het wensen.
Het is overigens de huidige normale praktijk: de groepsverzekeraar roept gewoonlijk de subrogatie niet in. Schijnbaar
is deze handelwijze in strijd met het indemuitair principe,
dat verbiedt dat een verzekerde tweemaal vergoeding zou bekomen van dezelfde schade, of, met andere woorden, zich zou
verrijken ten gevolge van het bestaan van een verzekering.
Wij geloven echter dat het indemuitair principe in de verzekering van personen niet op dezelfde wijze geldt als in
de verzekeri~g van zaken: men kan moeilijk zeggen dat een
geldelijke compensatie de gevolgen van lichamelijk letsel
goedmaakt. Het indemuitair principe moet streng worden toegepast bij vernieling van stoffelijke goederen, doch niet
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in geval van lichamelijke schade, die steeds verschillende
elementen inhoudt (gederfde levensvreugde, bezorgdheid van
het slachtoffer of zijn naastbestaanden enz.). Deze elementen kunnen niet precies worden geschat; slechts bij gebrek
aan andere maatstaven worden zij geraamd op bet verschil
tussen het volledig normaal loon en de cloor de verzekeraarwet uitgekeerde vergoeding.
39. De werkzaamheden van de Commissie tot hervorming van de
wet van 11 juni 1874 zijn nog niet beëindigd, zodat niet geweten is welk stelsel zij zal aanprijzen. Het lijkt ons echter
persoonlijk dat de contractuele vrijheid, die in tiiden van
intense economische sociale en juridische wijzigingen het
groot voordeel biedt de wettelijke evolutie niet te remmen,
zonder bezwaar kan worden gehandhaafd. Aldus zou op dit gebied van het recht, dat zo snel aan het evolueren is, de
soepelheid blijven bestaan die nodig is om het hoofd te
bieden aan de nieuwe toestanden.
Wel kan men zich afvragen of het niet nuttig zou zijn,
om ieder misverstand te vermijden, bij de collectieve ongevallen- en ziekteverzekeringen telkens in de polis uîtdrukkelijk te bepalen of de prestaties van de verzekeraar
tot doel hebben een werkelijke schade te vergoeden - hetzij
geheel, hetzij gedeeltelijk - en of derhalve een subrogatoir
verhaal eraan gekoppeld is.
Algemene ontwerpen van hervorming
De vragen van de cumulatie van vergoedingen en de subrogatie
van de verzekeraar kunnen beschouwd worden als een aspect
van een veel ruimer probleem, dat in de laatste jaren veelvuldig is ter sprake gekomen: dit van de hervorming van
het ganse stelsel van de vergoeding van de slachtoffers van
ongevallen, meer bepaald van verkeersongevallen. Dit probleem
is totaal verschillend van het hier behandeld beperkt onderwerp van de subrogatie.
Zoals men weet, werd de mening geopperd dat het huidig
stelsel, gebaseerd op de burgerlijke aansprakelijkheid,
geen voldoening geeft. De kritiek hierop werd op kernachtige
wijze door Prof. Tune uitgedrukt (89)~ enerzijds hangt de
vraag, of het slachtoffer van een aanrijding door de verzekeraar van de burgerlijke aansprákelijkheid vergoed wordt,
af van de schuld; welnu de beslissing van de rechtbank
dienaangaande wordt beÏnvloed door een reeks min of meer
toevallige elementen. Anderzijds lijkt het onbillijk dat
aan het slachtoffer van een zwaar ongeval, zelfs veroorzaakt
door eigen onoplettendheid of fout, iedere vergoeding wordt
ontzegd, zodat hij all€€n de gevolgen hiervan moet dragen,
op risico van met zijn familie geruÏneerd te worden. Ten
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slotte laat Prof. Tune gelden- en dit argument heeft wel
betrekking op de subrogatie - dat iedere regresvordering,
som~ voor een klein bedrag, relatief hoge uitgaven meebrengt,
zowel aan ereloon voor de advocaten als aan gerechtskosten
en administratieve uitgaven. De indeplaatsstelling van de
verzekeraar in de rechten van het slachtoffer zou duur zijn.
Daarom werden, wat de materiële schade betreft, door de verzekeringsmaatschappijen zelf de zg. Knock for Knock overeenkómsten aangegaan.
Op de ideeën van Prof. Tune, die genoeg bekend zijn,
wordt hier niet verder ingegaan; zij hebben overal in WestEuropa, ook in Nederland en België (90), een ruime repercussie gehad. Overal wordt geijverd om een stelsel te vinden
dat, zonder te veel kosten mee te brengen, zou toelaten terzelvertijd enerzijds een basisinkomen aanral de slachtoffers
van zware ongevallen te verzekeren, ongea ht de schuldvraag,
en anderzijds bevrediging te geven aan de zin voor gerechtigheid van het publiek, voor hetwelk het onschuldig slachtoffer volledige-vergoeding moet krijgen van de door hem
werkelijk geleden schade.
Besluit
40. Samenvattend kan men dus de toestand in België als volgt
kenmerken:
-In de verzekering van zaken (die een schadeverzekering is),
bestaat de subrogatie krachtens de wet. De verzekeraar kan
hieraan verzaken, doch cumulatie in hoofde van de verzekerde is onmogelijk; het indemuitair principe verzet zich ertegen dat·de verzekerde zich zou verrijken ten gevolge van
het bestaan van een schadeverzekering.
Soms wordt subrogatie van de verzekeraar in de rechten van
het slachtoffer tegen de.verantwoordelijke dader uitgesloten, nl. wanneer deze dader nauw verbonden is met de verzekeringnemer; echter wordt de subrogatie terug ingevoerd
indien de verantwoordelijkheid van de dader door verzekering is gedekt.
Geheel uitzonderlijk heeft een verzekering van zaken geen
schadevergoedend karakter, zoals in de nieuwwaardeverzekering. Dan bestaat er ook geen subrogatie.
- In de verzekering van personen is de toestand meer complex.
Soms heeft deze verzekering tot doel aan het slachtoffer
vergoeding te bezorgen van een werkelijk geleden schade.
Dit is het geval niet alleen voor de dekking tegen medische,
pharmaceutische en hospitalisatieuitgaven, doch ook bij
uitbetaling van sommige periodische of eenmalige uitkeringen. Dan is er subrogatie.
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Wat speciaal de collectieve verzekering tegen ongevallen
betreft, heeft deze vorm van verzekering menigvuldige problemen doen rijzen.
In principe houdt de rechtspraak zich aan het principe,
dat de ongevallenverzekering een sommen- en geen schadeverzekering is. Deze oplossing is geheel in overeenstemming met
het belang van de verzekerde, die over cumulatie beschikt.
Bijna altijd mist deze verzekering het indemuitair karakter.
Het is een sommenverzekering, krachtens dewelke in de polis
bepaalde, forfaitaire bedragen worden uitgekeerd. Deze sommen hebben niet tot voorwerp dekking van enige concrete
schade: de verzekerde moet niet het bestaan van enige schade
bewijzen, en is geen rechtstreeks verband tussen de mogelijke
schade en het uitbetaald bedrag, en ook geen subrogatie.
In sommige gevallen echter, heeft de collectieve ongevallenverzekering wel tot voorwerp dekking van een werkelijke
schade. In die gevallen kent de rechtspraak aan de verzekeraar de subrogatie toe, hetgeen de uitkeringen aan het
slachtoffer in een niet onaanzienlijke mate kan reduceren.
Het valt aan te nemen dat de vraag naar de subrogatie
steeds scherper zal gesteld worden, naarmate de collectieve
ongevallenverzekering grotere uitbreiding zal nemen en meer
en meer zal gebruikt worden om de bedragen, die de slachtoffers van arbeidsongevallen krachtens de wettelijke verzekering ontvangen op hun geplafoneerde basi~loon, aan te
vullen.
Hierbij zal in de collectieve ongevallenverzekering de
vraag rijzen van de geldigheid van de bedingen waarbij wijziging wordt gebracht aan het stelsel van gemeen recht betreffende subrogatie en cumulatie: het is thans mogelijk in
de ongevallenverzekering met vergoedend karakter aan de subrogatie te verzaken en in de eigenlijke sommenverzekering
afstand van schuldvordering in het voordeel van de verzekeraar in te voeren.
Waar wordt aanvaard dat de regels betreffende subrogatie,
afstand van rechten en cumulatie niet van openbare orde zijn
- onder voorbehoud van de toepassing van het indemuitair
principe in de eigenlijke schadeverzekering - zou de contractuele vrijheid kunnen leiden tot een dubbele tarificatie
in de. sommige verzekeringen van personen, naargelang aan de
verzekeraar een verhaal tegen de derde verantwoordelijke
wordt toegekend of uitgesloten.
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NOTEN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)

Het is dus geheel uitzonderlijk dat een polis voorziet dat de verzekeraar slechts tot betaling moet overgaan indien de derde in gebreke blijft dit te doen. Zulke clausules bestaan evenwel in
sommige contracten.
Artikel 6, al. 2 luidt als volg~:
"Een schuldeiser kan de gegoedheid van Z1]n schuldenaar laten verzekeren; de verzekeraar kan zich beroepen op het voorrecht van
uitwinning, behoudens daarmee strijdige overeenkomst. De schuldeisers die het beslag hebben gelegd of de pandhoudende schuldeisers
en de bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers kunnen in eigen
naam de goederen verbonden voor de betaling van hun schuldvorderingen laten verzekeren.
In dit geval komt, te hunnen opzichte, de wegens het ongeval verschuldigde vergoeding van rechtswege in de plaats van de
verzekerde goederen die hun tot pand strekten. 11
Laloux, nr.340; Begeremen De Baets, Traité des Assurances terrestres, 1880, nr.386, blz.335; Feyaerts en Ernault, nr.I051;
Monette, De Villé en André, Dl.II, nr.415: In Frankrijk bestond
tot aan de wet van 13 juli 1930 -waarvan artikel 36 een wettelijke subrogatie invoert - dezelfde controverse: Planiol en Ripert
Dl. XI, nr.1321, blz.629; Picard en Besson, nrs.J27-330; Traité
général des assurances terrestres en droit fran~ais. Dl.II. Parijs
1940, nrs. 291 vlg.
Over het verschil tussen subrogatie en overdracht van schuldvordering, meer bepaald wat-de wettelijke sU:broga~ie van de verzekeraar
beq·eft (-artikel 55 van de Franse wet van 13 juli 1930) zie Colin
en Capitant, Traité de Droit civil, Dl. II, door Julliet de la
Mörandière, L., Parijs 1959, nrs.l502 en 1514.
Traité général des assurances terrestres en droit fran~ais, Dl. II
nr. 291 en 300; zie ook: Carton de Tournai en Van der Neersch,
Dl.I, nr.324.
Traité élémentaire de droit ei vil belge, Dl. III, nr .537; Feyaerts ·
en Ernault, nr .1053,
Ca ss. , u december 1965, Pas • 1966, I, 443; Carton ae Tournai -en
Van der Meersch, Dl. I, nr.347.
ibid. Zie ook Brussel, 9 december 1966, R.G.A.R. 1967, 7788 (automobielverzekering), Rb. BrusseL, 21 oktober 19-65, R.G.A.R. 1967,
7943 ~verzekering tegen arbeidsongevallen).
Vandeputte, blz. 99 in fine (voor de conventionele subrogatie);
Carton de Tournai en Van der Meersch, Dl. I, nr.344; zie Cass. Rb.
Kh. Antwerpen, 15 december 1942, Bull.Ass. 1943, 635; Feyaerts -en
Ernault, nr.154.
Artikel 22, lid 3; Vandeputte, blz.97; Fredericq, Traité de droit
commercial, Dl. III, blz.375, nr.265; Laloux, nr.343; Carton de
Tournai en Van der Meersch, Dl. I, 354; Deloof, De l'effet de la
subrogation légale de 1 'assureur ineendie, Journal des Tribl.mau:>,e '·
1950, 288.
...
Cass., 21 oktober 1965, Pas. 1966, I, 240, noot P·.M., Rev.crif~]ur.
belge, 1966, 117, noot R.O. Dalcq.
Galanter en Cassart, Etude commentée sur la police-incendie, 1936,
blz. 121; Carton de Tournai en Van der Meersch, Dl. I, 359; Vandeputte, blz. 98, nr.5.
Zie verder, nr.33
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( 14) Vandeputte, blz~98, nrs.3 en 4.
(15) Carton de Tournai en Van der Meersch, Dl. I, 360.
(16) R~P.D.B~, v 0 Assurances terrestres, nr.8; Van Eeckhout, blz.50
.en vlg.; Laloux_, nr.40; Van Dievoet, Dl. II, blz.23 ..
(17) Zie hierover A. Ehrenzweig, Deutscbes (Oesterr.) Versicherungsvertragsrecht, Wenen 1952, blz.l vlg.: cf. Picard en Besson, nr.
392; over -het indemuitair karakter van de verzekering, zie ook
Fontaine, inzonderheid nrs.23-46.
(18) Zie hierover verder, nrs.23 vlg.
(19) Zie Nyssens en De Baets; T 2 blz.209, nr.411: 11 . . . . . d'après les
principes généraux, le cantrat d'assurance ne doit avoir pour
objet que la perte, le dommage éprouvé ........ ".
(20) La-loux, nr.44, blz.39; cfr .. Picard en Besson,~'fraité général des
assurances terrestres en droit français, Dl. I, nr.9.
(21) Cyfer, D., L'assureur ayant indemnisé la vict'me d'un accident
peut-il agir contre le tiers responsable? R.G.A.R. 1931, 732;
Cass., 25 mei 1936, Pas. 1936, I, 267.
(22) Nr. 341, blz. 316.
(23) Laloux, ibid.
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{28) Over het geoorloofd karakter van de nieuwwaardeverzekering, zie
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geval kunnen zijn, zo méér vergoed werd dan het werkelijk verlies,
hetgeen door de polissen uitgesloten wordt.
(31) Over de gebruikte formules, zie Deprez en Truyens, blz.457 nr.440
vlg.; De Magnin, P., L'assurance perte de bénéfices et frais
généraux Profits Insurance, Paris, 1935, blz.122; Honour en Hickmott, Principles and Practice of Interruption Insurance, 4e uitg.
Londen 1970, blz. 282 vlg.
(32) Carton de Tournai en Van der Meersch, Dl. II, nr.505.
(33) Ibid, nr.509.
(34) Hémard, Dl. II, nrs.449 en 560; Laloux, blz.38, nr.43.
(35) Onder meer tijdens de voorbereiding van de Franse wet van 13 juli
1930; zie het commentaar op de wet van 13 juli 1930 Trasbot, A.
in Dalloz Périodique 1931, IV, 4, kol.1; Picard en Besson, Traité
Général des assurances terrestres en droit français, Dl. III, Parijs 1943, blz. 295, nr.136; cf. Laloux, blz.336, nr.377.
(36) Zie de auteurs aangehaald door Fontaine, M., passim, inzonderheid
nr. 145 vlg.
(37) Carton de Tournai en Van der Meersch, Dl. I, nr.337; Fontaine,
blz. 264.
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(39) Cfr. Fontaine, op. cit., blz.l7, noot I.
(40) Kooph. Brussel, 4 september 1956, Jur.Com.Brux. 1957, 125; Hof
Brussel, 31 januari 1958, Jur.Com.Brux.l958, 249.
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en Van der Meersch, Dl. II, nr.340.
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