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HOOFDSTUK I 

HET VERZEKERINGSCONTRACT 

AFDELING I 

Algemeen 

I - VERZEKERING VAN ZAKEN EN VERZEKERING VAN PERSONEN. - Het tra
ditioneel onderscheid tussen verzekering van zaken en verzekering van 
personen heeft in de besproken periode aanleiding gegeven tot beslissingen 
van het hof van cassatie. Terwijl de verzekering altijd tot voorwerp heeft 
het voldoen aan een behoefte en het verschaffen aan de verzekerde van de 
nodige middelen om het hoofd te bieden aan bepaalde gebeurtenissen, en 
terwijl zij dus altijd in een zekere mate een indemnitair karakter vertoont, 
zijn de gevolgen van het contract verschillend naargelang de werkelijk 
geleden schade wordt vergoed, ofwel een forfaitair bedrag aan de ver
zekerde wordt uitgekeerd. 

Bij verzekering van een zaak komt de prestatie van de verzekeraar in 
principe overeen met de vergoeding in concreto van de schade die door het 
geheel of gedeeltelijk verlies van deze zaak geleden wordt. Indien echter 
de menselijke persoon wordt verzekerd, wordt de vergoeding forfaitair 
bepaald in de polis, zonder dat zij noodzakelijk overeenstemt met de 
werkelijk geleden schade, en zelfs zonder dat de verzekerde het bestaan 
van enig concreet verlies moet bewijzen. Dit is het onderscheid tussen 
verzekering van zaken (of schadeverzekering) en van personen (of van 
sommen). 

Het belang van het onderscheid ligt voornamelijk in het feit dat in 
de verzekering van zaken de verzekeraar die de vergoeding aan zijn ver
zekerde heeft uitbetaald, in zijn rechten is gesubrogeerd; zo de schade te 
wijten is aan een derde, mag de verzekerde de som die hij van zijn ver
zekeraar heeft ontvangen niet cumuleren met de schadevergoeding ten 
laste van de aansprakelijke derde, hetgeen wel mogelijk is bij de ver
zekering van personen. De verzekerde heeft er dus alle belang bij dat zijn 
contract onder de verzekering van personen gerangschikt wordt. 
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Bij arrest van 9 november 1959 (Pas., 1960, I, 290) heeft het hof van 
cassatie beslist, dat men volgens de verbintenissen die daadwerkelijk door 
de verzekeraar worden aangegaan, staat voor een verzekering van zaken 
of voor een verzekering van personen. Deze rechtspraak werd bevestigd 
bij een arrest van het hof van cassatie, gewezen op 31 oktober 1966 (Pas., 
1967, I, 288). 

Het onderscheid tussen deze twee vormen van verzekering heeft aan
leiding gegeven tot talrijke vonnissen en arresten, die alle gewezen werden 
bij verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen en die verder onder 
nr. 107 e.v. worden behandeld. 

2 - ALEATOIR KARAKTER VAN RET VERZEKERINGSCONTRACT. - Het ver
zekeringscontract heeft, in hoofde van de verzekerde, een aleatoir karakter. 
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel onderzoekt de 
gevolgen hiervan voor de ontbinding van het contract en de toepassing 
van artikel n84 B.W. Krachtens dit artikel is de ontbindende voorwaarde 
in iedere wederkerige overeenkomst stilzwijgend begrepen, zo de andere 
partij haar verbintenissen niet nakomt. De rechtbank oordeelt dat ontbin
ding van de overeenkomst in het voordeel van de verzekerde met retro
actief karakter (dus met terugbetaling van de premie ab initio door de 
verzekeraar) onmogelijk is, omdat het verzekeringscontract een aleatoir 
karakter heeft, en artikel n84 B.W. niet toepasselijk is op de aleatoire 
contracten (Hrb. Brussel, 2 november 1964, fur. comm. Brux., 1965, r, 
met noot R. Deb.; R.G.A.R., 1965,7527 ;-zie in verband met het verzeke
ringscontract : De Page, Deel II, nr. 88r; - Limpens en Van Damme, 
Examen de jurisprudence, Les obligations, nr. ro8, R.C.f.B., 1960, 408). 
Wij geloven eveneens dat terzake ontbinding ex tunc onmogelijk was, omdat 
het contract gelopen had en de verzekeraar dus de kwade kansen had 
gedragen; evenwel zou ontbinding voor de toekomst mogelijk zijn bij / 
wanprestatie van de verzekeraar, zelfs zonder uitdrukkelijke vermelding in 
de polis (in die zin : Hrb. Brussel, 27 oktober 1949, fur. comm. Brux., 
1950, 32!). 

Een argument geput uit het aleatoir karakter van het verzekerings
contract schijnt ons minder doeltreffend : in hoofde van de verzekeraar, 
die een groep risico' s compenseert, is de verzekering eigenlijk geen aleatoire 
operatie. Het contract kan niet retroactief worden ontbonden omdat de 
verzekeraar, zelfs indien hij geen schadegeval heeft uitbetaald, een tegen
prestatie heeft geleverd, nl. de dekking tegen de mogelijkheid dat zich het 
schadegeval zou voordoen. 

AFDELING 2 

Tot stand komen van het verzekeringscontract 

3 - WrLSOVEREENSTEMMING VAN PARTIJEN. - Het verzekeringscontract 
heeft een consensueel karakter ; het komt tot stand door het akkoord van 



verzekeraar en verzekerde. De polis geldt slechts als bewijs van de over
eenkomst. Deze principes staan vast en worden niet in twijfel getrokken, 
doch de bepaling van de rechten en de verplichtingen van de partijen in de 
fase die de ondertekening van de polis voorafgaat, en de eventuele toe
passing van de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, 
gaven aanleiding tot menigvuldige beslissingen in verband met het karakter 
van het verzekeringsvoorstel en de gevolgen van de voorlopige dekking. 

4 - VERZEKERINGSVOORSTEL. - Het verzekeringsvoorstel wordt doorgaans 
beschouwd als een aanbod aan de verzekeraar om het contract aan te gaan. 
De aanbieder, toekomstige verzekerde, is steeds vrij het in te trekken, zolang 
het niet werd aanvaard, doch van zodra de aanvaarding door de verzekeraar 
heeft plaats gehad, komt het contract tot stand (Rb. Brussel, 28 juni 1962, 
Bull. Ass., 1965, 67, met noot R.V.G.). Hiertoe is vereist dat het aanbod 
voldoende precies zou zijn om te kunnen aanvaard worden; het zal dus de 
voorwaarden van de verzekering moeten inhouden, en a.m. het bedrag van 
de premie (Rb. Brussel, I7 oktober 1963, aangehaald in de noot R.V.G., 
Bull. Ass., 1965, 74). 

5 - DE DEKK1NGSNOTA. - Tijdens de onderhandelingen die tot het onder
tekenen van de polis zullen leiden, kan de verzekeraar voorlopige dekking 
verlenen. Dit geschiedt over het algemeen door een brief die van hem uit
gaat. Hierdoor zijn normaal noch de verzekerde, noch de verzekeraar ver
bonden tot het aangaan van de polis. Er bestaat een akkoord over een 
voorlopige verzekering, niet over het definitief aangaan van het contract. 
Indien geen polis tot stand komt, zal de verzekerde een prernie moeten 
betalen voor de periode waarvoor hij dekking heeft verkregen ; deze premie 
is doorgaans hager dan de premie van het tarief. Als een polis gesloten 
wordt, vervangt zij de dekkingsnota met retroactief karakter, vanaf het 
ogenblik waarop de voorlopige dekking ingegaan is. 

Wanneer een nieuwe overeenkomst tot stand komt door het onder
tekenen van een polis, of wanneer de verzekerde of de verzekeraar betekenen 
dat zij aan de toestand een einde stellen, vervallen de gevolgen van de 
dekkingsnota (Brussel, 13 februari 1963, R.G.A.R., 1963, 7146). 

In beginsel worden, zolang de polis niet gesloten wordt, de rechten en 
verbintenissen van partijen aileen door de dekkingsnota beheerst (Fre
dericq, L., Traite, Dl. III, nr. 233; - Monette, De Ville en Andre, Dl. I, 
nr. 231, 1°). 

De rechtbank van koophandel te Brussel paste dit principe toe (Hrb. 
Brussel, 24 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7922). Een voorlopige dekking 
tegen brand was verleend, waarin niet verwezen werd naar de algemene 
brandverzekeringspolis 1936-1960. Er werd een antwerp van een polis 
opgemaakt, dat nag niet ondertekend was op het ogenblik van het schade
geval. De rechtbank oordeelt, dat het gemeen recht toepasselijk is op de 
verzekering, en niet de algemene voorwaarden van de polis 1960, die naar 
scheidsrechters verwijzen; zij verklaart zich dus bevoegd. 



De voorlopige dekking wordt doorgaans verleend zonder vooraf
gaandelijke betaling van enige premie. 

Wanneer de definitieve polis gesloten wordt, kunnen de algemene 
voorwaarden van de polis, en o.m. de bepaling, dat de dekking slechts in
gaat op het ogenblik van de betaling van de eerste premie, volgens de 
omstandigheden al (zie: Cass. fr., civ., 30 oktober 1962, Revue generale des 
assurances terrestres, 1963, 329, met noot Besson) of niet gelden. 

Een scheidsrechterlijke beslissing onderzoekt de gevolgen van de 
vervanging van een dekkingsnota door een hieropvolgende polis. Een 
eigenaar had zijn industrieel complex laten verzekeren. De voorlopige 
dekking was sedert 3 januari 1963 verleend; geen premie werd geeist. 
Op 5 april 1963 werd de polis ondertekend; deze polis hield de clausule 
in, dat er pas dekking was na betaling van de eerste premie. Op 2 september 
1963 had een brand plaats, steeds zonder dat de eerste premie betaald was. 
De verzekeraars weigerden tot betaling over te gaan. Door een beoordeling 
van de feitelijke elementen, en onder meer van de briefwisseling, waren 
de scheidsrechters de mening toegedaan, dat zelfs na het ondertekenen 
van de polis op 5 april 1963, de dekking niet onderworpen was aan de 
voorwaarde, dat de eerste premie betaald werd ; doch de eis van de ver
zekerde werd afgewezen omdat op 27 juni 1963 betaling van de eerste 
premie uitdrukkelijk door de verzekeraar als voorwaarde voor de dekking 
werd gesteld (Scheidsr. besliss., 13 januari 1967, R.G.A.R., 1967, 7887 
en 7905). 

6 - VERZEKERBAAR BELANG. - Het aangaan van een verzekeringscontract 
veronderstelt dat de verzekerde een belang heeft. Over het bestaan van dit 
belang, dat een voorwaarde is voor het bestaan van het verzekeringscontract, 
is soms twijfel mogelijk. Door het hof van beroep te Brussel werd beslist, 
dat de koper van industrieel gereedschap hetwelk hij in een vennootschap 
inbrengt, een verzekerbaar belang heeft; de lezing van het arrest maakt 
het echter niet mogelijk na te gaan of de goederen reeds ingebracht waren 
op het ogenblik van het schadegeval, en of men in werkelijkheid niet staat 
voor een rekening voor wie het aangaat (Brussel, 30 juni 1967, R.H.A., 
1967, 217). 

Het is voornamelijk bij de verzekeringen aangegaan voor rekening van 
derden, dat de vraag naar het belang wordt gesteld. Men weet dat een ver
zekering kan aangegaan worden door een mandataris die aanduidt voor 
wie hij het verzekeringscontract sluit, of door een persoon voor rekening 
van een andere, wiens naam niet wordt vernoemd, en die dikwijls pas later 
een belang verkrijgt over de verzekerde goederen; het is de eigenlijke ver
zekering voor wie het aangaat die ontleed wordt als een beding ten behoeve 
van een derde (VanRyn en Heenen, Dl. IV, nr. 2458 en 2460; -Picard 
en Besson, Dl. I, nr. 265 e.v.). 

Het feit dat iemand drager is van een polis voor wie het aangaat, ont
slaat hem niet van de verplichting het belang in zijn hoofde te bewijzen 
zo hij op de vergoeding aanspraak maakt (Laloux, nr. 280; - Van Ryn 



en Heenen, Dl. lV, nr. 2460; - Picard en Besson, Dl. I, nr. 271). Een 
bank, aan wie de polis wordt geendosseerd, kan dus de schadevergoeding 
niet vragen, aldus een scheidsrechterlijke beslissing van 10 maart 1967 
(R.H.A., 1967, 103). Het is de werkelijke eigenaar der goederen (of een 
andere persoon die hierop bv. een zakelijk recht heeft) die moet optreden. 
Terzake was de bank enkel mandataris van de eigenaar, en een mandataris 
kan wel een verzekering aangaan, doch krachtens het principe nul ne plaide 
par procureur kan hij het proces niet voeren (zie : Roland en Huybrechts, 
Overzicht van rechtspraak, Maritiem recht, 1960-1967, nr. 8o, T.P.R., 
1968, SII). 

7 - MEDEDELINGSPLICHT VAN DE VERZEKERDE. - Opdat de verzekeraar 
zijn premie juist zou kunnen bepalen, moet de toekomstige verzekerde 
hem volledig inlichten over het te dekken risico. Elke verwijzing, elke 
valse verklaring maakt het verzekeringscontract nietig, van zodra zij de 
waardering van het gevaar vermindert, of het voorwerp ervan verandert, 
derwijze dat de verzekeraar, indien hij daarvan kennis had gehad, de 
overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan ; 
met andere woorden, het contract is nietig van zodra de verzekeraar zich 
in zijn nadeel heeft vergist bij het vaststellen van de premie (artikel 9 van 
de wet van II juni 1874). 

Het hof van cassatie heeft eraan herinnerd, dat de verzekerde aan de 
verzekeraar een juiste kennis moet geven van de elementen van het risico 
dat hij gedekt wenst te zien, zonder dat de verzekeraar tot verificatie ervan 
moet overgaan. Het verzuim om een omstandigheid aan te geven, die aan 
de verzekeraar onbekend is en van aard de opinie van het risico te ver
zwaren, brengt de nietigheid mee, zelfs indien de verzekerde te goeder 
trouw was, en ten onrechte gedacht heeft dat hij niet gehouden was deze 
omstandigheid te vernoemen (Cass., 28 januari 1965, Pas., 1965, I, 528; -
zie in dezelfde zin : Cass., 21 maart 1957, Pas., 1957, I, 878; - Cass., 
19 mei 1967, Pas., 1967, I, 1085; - zie ook verder, nr. 12). 

8 - GEVALLEN VAN NIETIGHEID.- Talrijke arresten en vonnissen werden 
gewezen in processen, waarin de verzekeraars artikel 9 mnepen. 

Werden als redenen tot nietigheid beschouwd : 

inzake levensverzekering : 
- de niet-aangifte van vroegere ziekten (Vred. Louveignee, 16 juni 1966, 

fur. Liege, 1966-67, rs); 
de niet-aangifte van een vroegere medische behandeling, in casu rust
kuur en radiografisch onderzoek (Gent, 24 februari 1966, Bull. Ass., 
1966, 997, met noot L.D.); 
de niet-aangifte van het feit dat de toekomstige verzekerde in behande
ling was geweest wegens zenuwstoornissen (Rb. Bergen, 13 november 
1963, R.G.A.R., 1966, 7572). De omstandigheid dater een geneeskundig 
onderzoek was geweest door de dokter van de maatschappij was geen 
reden tot ontheffing van het rechtsverval, daar het verzekeringsvoorstel 



het bestaan van vroegere ziekten ontkende, en de dokter niet in staat 
werd gesteld zich te vergewissen van het bestaan van de ziekte waaraan 
de verzekerde overleed ; 

bij verzekering van een schip 
- de omstandigheid dat, v66r het sluiten van de verzekering van een 

jacht, niet aangegeven werd dat het schip een ongeval opgelopen had 
waarbij de kiel werd gebroken, en dat het tijdens de schorsingsperiode 
van de polis nogmaals gezonken was, zodat het moest gelicht en her
steld worden (Hrb. Antwerpen, 29 mei 1967, R. W., 1967-68, 2066); 

- het niet kenbaar maken aan een verzekeraar van de slechte staat van 
een schip en de intrekking van het zeewaardigheidscertificaat v66r het 
verstrijken van zijn geldigheidsduur, zelfs zo de verzekering gesloten 
werd zonder dat een vragenlijst werd ingevuld, of zo de waarborg niet 
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een zeewaardigheids
certificaat (Scheidsr. besliss., 22 juni 1967, R.H.A., 1967, 451). 

Een belangrijk element voor de verzekeraar om het risico te beoor
delen is het weigeren van dekking door een andere verzekeraar of het 
opzeggen van een vroegere polis. Werden als redenen tot nietigheid 
aanvaard : 
- bij ongevallenverzekering : het verzwijgen van de omstandigheid dat een 

vroegere verzekering werd ontbonden (Scheidsr. besliss., 14 september 
1963, Bull. Ass., 1964, 464); 

- bij vervoerverzekering : het verzwijgen van het feit dat de vroegere 
verzekeraars zich onthouden hadden nog verder dekking te verstrekken 
wegens het aantal en de ernstige aard van diefstallen in de vertrekhaven 
(Santos) (Brussel, 30 juni 1967, R.H.A., 1967, 217; - Roland en 
Huybrechts, o.c., nr. 79). 

9 - GEVALLEN WAAR DE NIETIGHEID NIET WERD AANVAARD. - Werden 
niet als redenen van rechtsverval weerhouden, o.m. omdat het niet be
wezen was dat de verzwijging een vermindering van de premie meebracht: 
- de aanwezigheid van flessen butaangas in een gebouw, wanneer de polis 

het gebruik van mazout en butaangas voor huishoudelijke doeleinden 
voorzag (Rb. Brussel, 18 januari 1965, R. W., 1965-66, 920); 

- de wijziging van een voertuig in een geval waar de polis dubbelzinnig 
was opgesteld (Rb. Verviers, 22 februari 1966, R.G.A.R., 1967, 7826); 

- het niet aangeven van vroegere schadegevallen (Hrb. Verviers, 20 fe
bruari 1965, Pas., 1965, III, 62; fur. Liege, 1964-65, 285). Dit vonnis 
werd gewezen in een geval waar de verzekerde, die een vervoeronder
neming uitbaatte, bij het invullen van het verzekeringsvoorstel geen 
aangifte gedaan had van vroegere ongevallen. De rechtbank weigerde 
te aanvaarden dat deze niet-aangifte de beoordeling van het risico had 
beinvloed. Zij leidt dit af uit twee omstandigheden : a) iedere vervoerder 
heeft normaal enkele ongevallen ; b) de verzekeraar heeft, na kennis 



genomen te hebben van de werkeli]ke toestand, de jaadi]kse premies 
niet verhoogd. De eerste overweging lijkt niet overtuigend : als de 
verzekeringsmaatschappijen vragen naar vroegere ongevallen, is het om
dat zij deze omstandigheid belangrijk achten. De rechtbanken weten 
niet vanaf welke frequentie of zwaarte een verhoging van de premie ge
boden is. 

Een ander vonnis van dezelfde burgerlijke rechtbank te Verviers, 
vindt het bewijs dat de verzwijging niet tot gevolg had de opinie van de 
verzekeraar over het risico te wijzigen, in het feit dat hij na ontdekking 
ervan de voortzetting van het contract heeft aanvaard tegen dezelfde 
premie (Rb. Verviers, 12 oktober 1965, fur. Liege, 1965-66, 230). 

Io - DuBBELZINNIGE OF ONVOLLEDIGE BESCHRIJVING. - De verzekeraar 
moet niet tot een onderzoek overgaan ; de verzekerde moet hem spontaan 
alle inlichtingen verschaffen die hem in staat stellen de premie te bepalen 
(Cass., 28 januari 1965, Pas., 1965, I, 528;- Scheidsr. besliss., 13 augustus 
I963, fur. P.A., I965, 4I7). Soms is het antwoord van een verzekerde 
onvolledig of dubbelzinnig. De omstandigheid dat de verzekeraar geen 
aanvullende vragen stelt, ontneemt hem principieel het recht niet om bij 
schadegeval de nietigheid van het contract in te roepen (Hrb. Brussel, I 2 
oktober 1962, fur. comm. Brux. 1962, 327; - in dezelfde zin : Cass., 
2I maart 1957, Pas., 1957, I, 878). De rechter kan echter oordelen dat, zo 
de verzekeraar niets vraagt, dit een bewijs is dat hij het risico aanvaardt, 
en hij hierop bij schadegeval niet kan terugkeren. Een verzekerde had, op 
een vraag naar het constructiemateriaal van zijn jacht, enkel metaal ge
antwoord, zonder te preciseren dat het om aluminium en niet om ijzer 
ging. De verzekeraar had dekking verleend. Het hof te Brussel weigerde 
de nietigheid van het contract uit te spreken (Brussel, 28 april 1967, 
R. W., 1967-68, 936; - in dezelfde zin : Luik, 3 juni 1958, fur. Liege, 
1958-59. 82). 

II - GEBREK AAN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN VERZWEGEN OMSTANDIG
HEID EN scHADEGEVAL. - Geheel in overeenstemming met hetgeen door
gaans aanvaard wordt, besliste het hof van beroep te Gent dat de omstan
digheid, dat het verzwegen feit geen invloed heeft gehad op het plaatsvinden 
van het schadegeval, zonder belang is (Gent, 27 oktober 1965, Pas., I966, 
II, 252). Het oorzakelijkheidsbeginsel wordt inderdaad in Belgie niet 
aanvaard (zie Waleffe, Dl. I, blz. 90). 

12 - GoEDE OF KWADE TROUW. _::De goede of kwade trouw van de toe
komstige verzekeringnemer (zie bovenvermeld cassatiearrest van 28 januari 
I965, Pas., I965, I, 528) of het feit dat de verzekerde dacht de verzwegen 
omstandigheden niet te moeten aangeven (Vred. Louveignee, I6juni I966, 
fur. Liege, I966-67, IS), zijn zonder belang (zie hoven, nr. 7). 



13 - OvERMACHT. - Doorgaans wordt aanvaard dat het rechtsverval 
niet intreedt indien de verzekerde alles kenbaar maakt wat hij weet ; een 
voor de verzekerde onbekende omstandigheid maakt voor hem een geval 
van overmacht uit. Dit principe werd door het hof te Luik toegepast in 
een geval waar de persoon die een levensverzekering wilde aangaan, niet 
wist dat hij door een zware ziekte (gezwelziekte) was aangetast : dit was 
hem zorgvuldig verzwegen door zijn familie (Luik, 30 november 1964, 
fur. Liege, 1964-65, 299). 

14 - KENNIS DOOR DE VERZEKERAAR VAN DE WERKELIJKE TOESTAND.- De 
verzekeraar mag de verzwijging of de onjuistheid in de verklaring niet 
inroepen zo hij de werkelijke toestand kende (zie : Dorhout Mees, Schade
verzekering, biz. 230; - noot Wets in R.C.].B., I958, I74). In dit geval 
heeft hij met valle kennis van zaken zijn toestemming gegeven. Het hof 
van cassatie heeft van dit principe gebruik gemaakt in een geval waar de 
verzekerde onjuiste aangifte had gedaan van het gewicht van een vracht
wagen van een welbekend type; de rechter over de feiten had geoordeeld 
dat deze onjuistheid opvallend was voor iedere technicus van de verzeke
ring, zodat bij het aangaan van het contract de verzekeraar een preciese 
kennis had van de feitelijke toestand, en dus van de onjuistheid van de 
aangifte (Cass., 5 maart I964, R.G.A.R., I965, 7475). De verzekeraar kan 
zijn eigen fout of tekortkoming bij de controle niet inroepen ! 

De maatschappij wordt verondersteld op de hoogte te zijn, zo er 
kennis van de juiste toestand bestaat in hoofde van een inspecteur die 
het risico komt nagaan (Scheidsr. besliss., 24 november I967, R. W., 
1967-68, I547), echter niet in hoofde van een makelaar. De makelaar treedt 
inderdaad in principe opals mandataris van de verzekerde. De verzwijgin
gen of valse verklaringen van de lasthebber kunnen dan oak door de ver
zekeraar opgeworpen worden aan de verzekerde, die eventueel een eis tot 
schadevergoeding kan instellen tegen de makelaar (Scheidsr. besliss., 
rs januari I965, ]ur. P.A., 1965, 241;- bevestigd door Brussel, 30 juni 
1967, R.H.A., I967, 2I7; - zie oak verder, nr. Irs). 

15 - ONBETWISTBARE POLIS. - Teneinde de verzekerde te goeder trouw 
te vrijwaren tegen de nietigverklaring van de polis, hetgeen bijzonder erge 
gevolgen heeft wanneer de nietigheid van het contract wegens verzwijging 
uitgesproken wordt na een schadegeval, kan de polis onbetwistbaar worden 
verklaard : de verzekeraar ontzegt zich het recht de nietigheid in te 
roepen; dit is mogelijk omdat de nietigheid een relatief karakter heeft 
(zij is enkel in zijn voordeel ingesteld en hij kan eraan verzaken). 

De clausule van onbetwistbaarheid of onaantastbaarheid ( onmiddellijke 
of uitgestelde, bv. na twee jaar) is gebruikelijk in de levensverzekering. 
Zij dekt de verzwijging te goeder trouw, doch niet het bedrog. Werden 
niet als bedrieglijk beschouwd bij de levensverzekering : 
- de niet-aangifte door een verzekerde van een kwaal waaraan hij over-
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leed, doch waarvan hij kon geloven genezen te zijn (Gent, I I maart 
I966, Pas., I967, II, 40). 

- de niet-aangifte door een verzekerde, die juist had geantwoord op de 
vragen door de onderzoekende dokter gesteld, van omstandigheden 
eigen aan zijn geval ( onlangs verrichte rustkuur en ondergaan radio
grafisch onderzoek) waarop hij niet spontaan de aandacht van de dokter 
had gevestigd (Gent, 24 februari I966, Bull. Ass., I966, 997, met noot 
L.D., reeds hierboven onder nr. 8 aangehaald). 

16 - BEWIJS.- De verzekerde moet bewijzen dat hij alle omstandigheden 
die de verzekeraar nodig had om het risico te beoordelen, te zijner kennis 
heeft gebracht. Dit geschiedt doorgaans schriftelijk, ten minste wanneer 
het om belangrijke inlichtingen gaat. Hierom werd de eis van een ver
zekerde die geen geschrift tot staving van zijn beweringen kon inroepen, 
afgewezen (Scheidsr. besliss., IS januari, I96S, fur. P.A., I96S, 241; -
Brussel, 30 juni I967, R.H.A., I967, 2I7; -Roland en Huybrechts, o.c., 
nr. 79, T.P.R., I968, Sir.) 

Het bewijs van de verzwijging of valse verklaring rust op de ver
zekeraar (Scheidsr. besliss., IS januari I96S, fur. P.A., I96S, 24I). Het kan 
door alle rniddelen worden aangebracht (Vred. Louveignee, I6 juni I966, 
fur. Liege, I966-67, 1s). 

AFDELING 3 

Bewijs van het verzekeringscontract 

17 - NoonzAKELIJKHEID VAN EEN GESCHRIFT. - Volgens artikel 2S, eerste 
lid van de wet van I I juni I874, moet de overeenkomst van verzekering door 
geschrift bewezen worden, welke de waarde van het voorwerp ook zij. Men 
aanvaardt dat het verzekeringscontract consensueel is, en dat het geschrift 
slechts client om het bestaan ervan te bewijzen. Deze traditionele oplossing 
wordt overgenomen door een arrest van het hof van beroep te Luik van 
2I december I963 (Bull. Ass., I96S, 7S; - zie ook verder, nr. rr9). 

Overeenkomstig artikel I32S B.W. moet het contract in tweevoud 
opgemaakt worden. Iedere partij mag zich echter onthouden het exemplaar 
van het contract te tekenen dat voor haarzelf is bestemd, en hierop be
staat geen uitzondering wat de verzekeringsovereenkomst betreft (Rb. 
Nijvel, 3 mei I966, Rec. fur. T.A. Ni., I96S-66, I49). Een vonnis van de 
vrederechter te Beringen getuigt dus van een overdreven strengheid wan
neer het weigert als bindend te beschouwen een polis waarvan de maat
schappij een exemplaar voorlegt, bestaande uit gedrukte algemene voor
waarden en een tussengevoegd blad, alleen door de verzekerde onder
tekend (Vred. Beringen, 19 juni 1964; Bull. Ass., 1966, S72, met noot 
R.V.G.; R. W., 1964-6s, 1888 en 1965-66, 309; R.G.A.R., 196s, 7S26). 



18 - WrJZIGING IN DE POLIS OF OPZEGGING ERVAN. - Wanneer de ver
zekerde wijzigingen in de polis wil aanbrengen, of deze wil opzeggen, loopt 
hij moeilijkheden op zo hij zich het nodige bewijsmateriaal niet verschaft. 
De principes, die in het bewijsrecht gelden, werden tijdens de besproken 
periode herhaalde malen toegepast. Een verzekerde riep in dat hij de polis 
had laten opzeggen door tussenkomst van de nieuwe verzekeraar. Het hof 
te Luik besliste dat het niet bewezen was dat een aangetekende zending, 
waarvan het bestaan vaststond doch de inhoud onbekend was, een brief 
inhield (Luik, I4 oktober I965, R.G.A.R., I965, I547). Scheidsrechters 
beslisten dat wanneer een verzekerde zijn makelaar op de hoogte had 
gebracht van een wijziging van het risico en de makelaar geen schriftelijk 
bewijs kon voorbrengen dat hijzelf de verzekeraar had verwittigd, deze ver
wittiging als niet geschied moest worden beschouwd (Scheidsr. besliss., 
IS januari I965, fur. P.A., 1965, 24I). 

Bij verhoging van de premie van de automobielverzekering sturen de 
verzekeringsmaatschappijen aan de verzekerden om commerciele redenen 
niet-aangetekende zendingen om hen hiervan op de hoogte te brengen. 
Verscheidene vonnissen nemen aan dat het voorleggen van een afschrift 
van een niet-aangetekende brief voldoende is om te bewijzen dat hij ver
stuurd is (Hrb. Luik, I I maart I966, Bull. Ass., I966, 906;- Vred. Virton, 
27 januari 1966, Bull. Ass., 1966, 305). Dit doet, volgens artikel IS van 
de type-polis, de termijn van een maand !open, tijdens welke de verzekerde 
tot opzegging van de polis kan overgaan. 

Een arrest van het hof te Brussel neemt, in verband met de toepassing 
van artikel 134I B.W. aan, dat men de verzekerde slechts kan toelaten te 
bewijzen tegen de door hem ondertekende polis, indien de feiten die hij 
inroept, een begin van schriftelijk bewijs uitmaken (Brussel, 22 oktober 
I965, R.G.A.R., I966, 7573, met noot). 

19 - lNTERPRETATIE VAN DE POLIS. - Wanneer de polis onduidelijk of 
tegenstrijdig is, bestaat er aanleiding tot interpretatie door de rechters. 
Overeenkomstig het gemeen recht (artikel II62 B.W.) geschiedt dit in 
principe tegen degene die gestipuleerd heeft en in het voordeel van degene 
die de verbintenis heeft aangegaan. De rechters oordelen doorgaans, zelfs 
indien de verzekerde tegen zijn verzekeraar optreedt, dat de polis, zoals 
iedere duistere of dubbelzinnige tekst, moet gelnterpreteerd worden tegen 
de verzekeraar, en dat deze niet een twijfel kan inroepen waarvoor hij zelf 
verantwoordelijk is (Picard en Besson, Dl. I, nr. 57, blz. 89; - Hrb. 
Oostende, 19 oktober I965, R.G.A.R., I967, 7795). Opdat er echter aan
leiding zou bestaan tot interpretatie, moet de polis onduidelijk zijn. Een 
klare bepaling van de polis behoeft geen interpretatie (Hrb. Brussel, 
23 oktober I963, R. W., I965-66, 688) tenzij wanneer zij in tegenstelling 
is met een andere clausule van dezelfde overeenkomst (Hrb. Luik, 8 maart 
I963, fur. Liege, I965-66, 27). Over de interpretatie van clausules waarin 
korte verjaringstermijnen voorkomen : zie verder, nr. 44· 



AFDELING 4 

Verbintenissen ontstaan uit het verzekeringscontract 

~ r. Verplichtingen van de verzekeringsnemer 

20 - VERPLICHTING DE PREM1E TE BETALEN.- DE EERSTE PREMIE.- De 
verzekeringspolissen voorzien doorgaans dat de verzekering slechts ingaat 
op het ogenblik dat de eerste premie betaald wordt. Tot dan is de verzeke
raar niet tot dekking gehouden. 

De omstandigheid dat de makelaar met de eerste premie werd ge
debiteerd, zelfs definitief, geldt niet als betaling door de verzekerde 
(Scheidsr. besliss., 13 januari 1967, R.G.A.R., 1967, 7906). Zo geformu
leerd schijnt de regel te absoluut. lndien de makelaar akkqord gaat dat hij 
bij het opsturen der kwijtschriften aan hemzelf, definitief zou gedebiteerd 
worden met het bedrag der premies, lijkt het wel dat de verzekeraar, die 
betaald werd, tot dekking gehouden is. Het zal echter slechts heel uit
zonderlijk voorkomen dat een tussenpersoon akkoord gaat om met eigen 
penningen de premies van zijn clienten te betalen (zie ook verder, nr. u6). 

Over een geval waar de polis voorafgegaan was door een voorlopige 
dekking, zonder dat de verzekeraar bij het verschaffen ervan betaling had 
gevraagd van enige premie : zie hoven, nr. 5. 

21 - DE PREMIES IN DE LOOP VAN RET CONTRACT,- DRAAGBAAR OF HAAL
BAAR KARAKTER. - Krachtens het gemeen recht (art. 1247 B.W.) is de 
premie haalbaar ; de verzekerde heeft enkel de verplichting ze ter be
schikking te houden van de verzekeraar, wanneer deze zich aanbiedt om 
ze te innen. 

Doorgaans voorzien de polissen dat de premies draagbaar zijn, doch 
de rechtbanken hebben reeds herhaalde malen aangenomen dat, indien 
een verzekeraar ondanks deze clausule, regelmatig de kwijtschriften ten 
huize van de verzekerde aanbiedt, hij aan de draagbaarheid verzaakt 
(zie o.m. Hrb. Gent, 31 december 1938, fur. comm. Fl., 1938, 227; -
Hrb. Brussel, 27 januari 1961, fur. comm. Brux., 1961, 258). Een vonnis 
van de vrederechter te Mol, tijdens de besproken periode gepubliceerd, 
neemt hetzelfde principe aan (Vred. Mol, 8 januari 1963, Bull. Ass., 1965, 
met noot R.V.G.). 

Deze vraag heeft een groat praktisch belang wanneer zich na de ver
valdag een schadegeval voordoet. Doorgaans kan de verzekeringsmaat
schappij, aan wie de makelaar het kwijtschrift heeft teruggestuurd omdat 
hij geen betaling kon bekomen, het bewijs van de aanbieding ten huize van 
de verzekerde niet leveren ; zij zal de exceptio non adimpleti contractus 
niet kunnen inroepen, en bij schadegeval tot betaling veroordeeld worden. 
Een vonnis van de vrederechter te Peruwelz eist dan ook een regelmatige 
ingebrekestelling teneinde te laten vaststellen dat de verzekerde zijn ver
bintenis niet uitvoert (Vred. Peruwelz, r8 januari 1965, f.].P., 1966, 19). 

De gevaren die deze klassieke opvatting voor de verzekeraar mee
brengt, vermits de makelaars hun clienten nooit in gebreke stellen en het 



soms maanden duurt alvorens de maatschappij dit doet, hebben er in 
Frankrijk toe geleid dat de premies weer draagbaar gesteld werden (artikel 
I6 van de wet van 30 november Ig66;- zie: Bigot, Jean, Le regime nouveau 
du contrat d'assurance, ].C.P., 1967, nr. 2098). 

22 - VERPLICHTING DE TOESTAND NIET TE WIJZIGEN EN DE WIJZIGINGEN 

VAN DE TOESTAND BEKEND TE MAKEN. - PRINCIPE : ARTIKEL 3I, EERSTE 

LID VAN DE WET. - Nadat het contract werd gesloten, heeft de verzekerde 
de verplichting de toestand niet te verzwaren, hetgeen het evenwicht van 
de prestaties van verzekerde en verzekeraar zou verbreken in het nadeel 
van deze laatste. Artikel 3 r, eerste lid bepaalt : 

,De verplichtingen van de verzekeraar nemen een einde wanneer een 
daad van de verzekerde de risico's door het veranderen van een wezen
lijke omstandigheid wijzigt of die risico' s verzwaart, derwijze dat, 
indien de nieuwe staat van zaken ten tijde van de overeenkomst had 
bestaan, de verzekeraar de verzekering niet zou hebben aangegaan of 
slechts daarin onder andere voorwaarden zou hebben toegestemd." 
Tevens moet de verzekerde alle feiten kenbaar maken die hem in het 

bijzonder betreffen en die het risico bei:nvloeden. Dit wordt afgeleid uit 
het algemeen principe, in artikel 3 I vervat. 

Men neemt doorgaans aan dat, krachtens de wet, verzwaringen die 
niet te wijten zijn aan de verzekerde, doch hem opgedrongen worden door 
clerclen, door hem niet-moeten bekendgemaakt-werden aan de ver-zekeraarT 
doch alle polissen verplichten de verzekerden op straf van rechtsverval 
de feiten en veranderingen die het risico verzwaren en die van hem of van 
derden uitgaan, aan te geven. 

De verzwaring, voorzien in artikel 3 r, en de bekendmaking ervan, 
hebben betrekking op een permanente wijziging van de toestand, die goed 
moet onderscheiden worden van de tijdelijke verzwaring die uit de zware 
fout voortspruit en gelijk te stellen is met het opzettelijk verwekken van het 
schadegeval. Dit punt wordt hierna onder nr. 28 e.v. behandeld (artikel r6 
van de wet). 

Een wijziging van de toestand kan het evenwicht niet aileen in het 
nadeel, doch ook in het voordeel van de verzekeraar verstoren. Wij zullen 
bier dus achtereenvolgens deze twee veronderstellingen bespreken. 

23 - VERZWARING VAN HET RISICO. - Zoals hierboven aangeduid, is de 
verzekeraar niet tot dekking gehouden zo de wijziging van het risico 
verhoging zou meebrengen van de premie. Indien dit niet het geval is, kan 
de niet-aangifte de nietigheid niet tot gevolg hebben. Hierom weigert het 
hof te Brussel de nietigheid van het contract uit te spreken bij niet-aangifte 
aan de brandverzekeraar van een wijziging in de bestemming van de ge
bouwen die geen verhoging van premie meebrengt (Brussel, 5 maart 1965, 
]. T., I965, 427). Terzake had een hotelhouder de bestemming van zijn zaak 
gewijzigd om er ook een restaurant in uit te baten, hetgeen volgens het hof 
geen verzwaring van het risico meebracht. 



De wijziging van de toestand kan betrekking hebben op de waarde van 
het verzekerde goed. Dit kan geen aanleiding geven tot de nietigheid van 
het contract of het rechtsverval, doch enkel tot de toepassing van de 
proportionele regel. Verzwaring van de risico's enverhoging van de verzekerde 
waarde moeten zorgvuldig onderscheiden worden, hetgeen het zopas 
aangehaalde arrest van 5 maart 1965 niet voldoende schijnt te doen. 

Er is verzwaring van het risico telkens wanneer hetzij de waarschijn
lijkheid, hetzij de intensiteit ervan verhogen (Picard en Besson, nr. 76, 
blz. 121), zodat, had zich deze toestand bij het aangaan van de polis voor
gedaan, de verzekeraar niet tegen dezelfde voorwaarden zou hebben ge
contracteerd. Dit is het geval als het premiepercentage hager zou moeten 
zijn. Indien echter enkel de waarde van het verzekerde goed verhoogt, 
bv. door aanbouw, of door aankoop van nieuw materiaal, staat men niet 
voor een verzwaring van het risico, doch voor een verhoging ervan. De 
verzekerde goederen krijgen een grotere omvang en de kans tot schadegeval 
verhoogt vanzelfsprekend eveneens, doch er is geen verbreking van het 
evenwicht tussen de respectieve prestaties van partijen : door toepassing 
van de proportionele regel blijft de verzekeraar de premie genieten die 
overeenstemt met het kapitaal waarvoor hij dekking verleent. 

24 - AANPASSING OF ONTBINDING VAN HET CONTRACT.- Welk is, bij ver
zwaring van het risico, het lot van het contract? Moet de verzekeraar 
ontbinding vragen, indien de verzekerde niet akkoord gaat met een ver
hoging van de premie, of kan hij hem dwingen een verhoogde premie te 
betalen? 

Een eerste punt schijnt vast te staan : indien de verzekerde de toestand 
verzwaart, is de verzekeraar niet gehouden tot dekking. Daar de prernie 
niet aangepast is aan het risico, kan hij de verbreking van het contract 
vorderen. 

De vraag of hij in de plaats hiervan aan de verzekerde een premiever
hoging kan opleggen, is delicater. Een onuitgegeven vonnis van de burger
lijke rechtbank te Neufchateau van 5 januari 1961 (samengevat in de 
fiches van het Bull. Ass., 1967, Ass. D.C., fiche nr. 12) aanvaardt dit, 
doch deze zienswijze lijkt ons ongegrond. Wel is het voortbestaan van 
het contract, mits betaling geschiedt van een bijpremie, aangepast aan de 
verzwaring van het risico, de eenvoudigste en in veel gevallen de beste 
oplossing, en doorgaans wordt bij gemeen overleg de polis aangepast. Het 
schijnt echter onaanvaardbaar dat de verzekeraar een bijpremie zou op
leggen, als de verzekerde het bedrag ervan betwist. Deze moet zijn ak
koord met de wijziging van het contract geven. De verzekeraar kan hem 
tegen zijn wil in geen verhoging van premie opleggen (zie :Picard en Besson, 
nr. 85, 2°). Hoe zal overigens de verhoging berekend worden? Door 
toepassing van het tarief van de verzekeraar? Door een deskundig onder
zoek ? De mogelijkheid tot verhoging van de premie, die nuttig kan zijn, 
zou enkel het gevolg zijn van een wijziging van de wet. 
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25 - BEHOUD VAN HET CONTRACT.- Vanzelfsprekend mag de verzekeraar 
het contract behouden zonder bijpremie : hij kan steeds verzaken aan het 
recht om ontbinding te vragen op basis van de verzwaring van de toestand. 
De nietigheid, voorzien door artikel r6 van de wet, is inderdaad aileen in 
zijn voordeel ingevoerd, evenals de nietigheid van artikel 9· Aldus kan een 
maatschappij, na bij een eerste verzwaring van de toestand (verhoging van 
het aantal bedienden bij verzekering van de burgerrechtelijke beroeps
aansprakelijkheid) de premie ongewijzigd te hebben gelaten, herziening 
van de toestand vragen bij een tweede verzwaring (Rb. Luik, 28 januari 
1964, Bull. Ass., 1965, 78). 

26 - VERM1NDERING VAN HET RIS1CO. - Welke zijn nu de gevolgen van 
de vermindering van het risico ? Mag de verzekerde aanpassing of ontbin
ding van het contract vragen ? 

Het in nr. 24 aangehaalde vonnis van de rechtbank te Neufchtheau 
van 5 januari 1961 en een arrest van het hof van beroep te Luik van 20 juni 
1963 (Doc. fiches, Bull. Ass., 1967, Ass. D. C., fiche nr. r2) dat dit von
nis heeft bevestigd, beslissen dat, indien de verzekerde een verminde
ring van het risico aangeeft, de verzekeraar ofwel een vermindering van de 
premie ofwel de ontbinding van het contract moet aanvaarden (vonnis 
a quo), doch dat de verzekerde het bewijs moet aanbrengen dat sedert het 
aangaan van de polis, een element is tussengekomen dat het risico recht
streeks heeft bei'nvloed en dat aanleiding zou hebben gegeven tot het aan
rekenen van een lagere premie, indien het zich reeds had voorgedaan 
op het ogenblik van het aangaan van het contract (arrest). Daar de beslis
singen niet integraal werden gepubliceerd, is het niet mogelijk uit te maken 
of ter zake vermindering van de premie werd bekomen. 

27 - RECHT OP AANPASS1NG OF ONTB1NDING VAN HET CONTRACT. -Over 
de vraag of de vermindering van risico' s een recht tot aanpassing van de 
premie of tot ontbinding van het contract doet ontstaan, werden tijdens 
de behandelde periode enkele gerechtelijke beslissingen gewezen inzake 
de geneeskundige verzekering, en wei over verminderingen uit verschil
lende oorzaken : 

I) Vermindering van het risico ten gevolge van de vooruitgang van de 
geneeskunde. In de jaren na de oorlog hebben een reeks maatschappijen 
dekking verleend tegen het gevaar voor kinderverlamming : indien de 
verzekerde of een lid van zijn familie hierdoor getroffen wordt, worden de 
geneeskundige kosten terugbetaald, en wordt bij overlijden of bij defini
tieve werkonbekwaamheid een kapitaal uitgekeerd. Het gevaar is in de 
laatste jaren ten gevolge van de uitvinding van preventieve middelen groten
deels geweken, zodat verzekerden weigerden de jaarlijkse premies te be
talen. De vrederechter te Namen besliste dat de wijziging van de toestand 
een proportionele vermindering van de premie moet meebrengen, en 
verklaarde derhalve de eis van de maatschappij tot betaling van de volledige 
premie ongegrond (Vred. Namen, 30 maart 1963, fur. Liege, 1962-63, 269). 



2) Vermindering ten gevolge van de wijziging van het statuut van de 
verzekerde. In een geval waarin een onafhankelijke verzekerde (schrijn
werker) een verzekering heelkundige kosten had aangegaan en na een tijd 
werkman werd in dienst van een patroon, zodat hij onderworpen werd aan 
de sociale zekerheid, en de verplichtingen van de verzekeraar heel wat 
Iichter werden, besliste de vrederechter te Bergen dat een vermindering of 
een gedeeltelijke verdwijning van het risico het evenwicht tussen de 
prestaties der partijen verbreekt en de ontbinding van het verzekerings
contract moet meebrengen, daar de rechter de macht niet heeft om de 
overeenkomst te wijzigen (Vred. Bergen, 21 september 1965, ]. T., 1965, 
66r; R.G.A.R., 1966, 7671). 

3) Vermindering ten gevolge van wettelijke wijzigingen. De verplichte 
toetreding van de zelfstandigen tot het stelsel van de ziekte- en invaliditeits
verzekering (wet van 9 augustus 1963) heeft tot gevolg gehad dat bij heel
kundig ingrijpen de mutualiteit van deze personen een dee! van de kosten 
(nl. het ereloon van de chirurg en de hospitalisatiekosten) draagt. De_ 
tussenkomst van de verzekeraar heelkundige kosten wordt hierdoor 
Iichter, daar hij slechts het gedeelte der kosten dat niet door de mutualiteit 
wordt betaald, moet vergoeden. Artikel I van de wet van 6 juli I964, dat 
artikel 22 van de wet van 9 augustus 1963 aanvult, bepaalt dat in dit geval 
de premie van de verzekering proportioned moet verminderd worden. De 
vrederechter te Lessen heeft derhalve beslist dat, van zodra de verzekeraar 
zijn premie heeft aangepast, de verzekerde de nietigheid van het contract 
niet meer kan aanvragen (Vred. Lessen, 27 oktober 1965, Bull. Ass., 1966, 
684, met noot R.V.G.). De burgerlijke rechtbank te Aarlen heeft in de
zelfde zin beslist en gepreciseerd dat vermindering van de premie intreedt 
op de dag waarop de waarborg van de verplichte verzekering ingaat ( r ja
nuari I965) (Rb. Aarlen, 22 november I966, fur. Liege, I966-67, 236). 
De vrederechter te Bergen neemt dezelfde oplossing aan, doch weigert bij 
betwisting over het bedrag van de premie een college van deskundigen aan 
te stellen. Hij is de mening toegedaan dat, vermits de wetgever niet uit
drukkelijk de vermindering van de premie heeft opgelegd, de rechter bij 
vermindering van het risico hetwelk het evenwicht van de prestaties ver
breekt, slechts de verbreking van het contract in zijn geheel kan vast
stellen, doch de macht niet heeft om de overeenkomsten der partijen te 
herzien, en een wijziging van de premie op te leggen. Hij laat ook gelden 
dat een deskundige te hoge kosten meebrengt (Vred. Bergen, I I juli 
1966, ].].P. I966, 33 I). 

28 - VERPLICHTING HET SCHADEGEVAL NIET TE VEROORZAKEN OF TE VER
GEMAKKELIJKEN. - BEGRIP ,GROVE FOUT". - Artikel r6 van de wet van 
11 juni I874 bepaalt dat geen verlies of schade, veroorzaakt door de daad 
of grove schuld van de verzekerde, ten laste van de verzekeraar komt. 

Het hof van cassatie besliste, in overeenstemming met een thans 
gevestigde rechtspraak (zie : Cass., 6 juni I958, Pas., I958, I, I I04 ;
Cass., 9 februari 1962, Pas., I962, I, 654; - Cass., 23 november 1962, 
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Pas., 1963, I, 372; - Cass., 17 mei 1963, Pas., 1963, I, 985; - Cass., 
26 september 1963, Pas., 1964, I, go), dat de grove fout die de verzekeraar 
ontslaat, een fout is 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 gewaarborgde risico (Cass., 12 januan 
1967, Pas., 1967, I, 562; - zie ook Luik, 15 juni 1967, Pas., rg68, II, 30). 

Bij een intentioned verwekken van het schadegeval is er rechtsverval, 
omdat het toeval uitgeschakeld wordt ; bij zware fout moet de rechter 
nagaan in welke mate de fout een derwijze zwaarwichtig karakter heeft dat 
het toeval uitgesloten of aanzienlijk verminderd wordt (Brussel, 23 septem
ber 1964, Bull. Ass., 1965, 885). 

29 - VooRBEELDEN UIT DE RECHTSPRAAK.- Tijdens de besproken periode 
verschenen een groat aantal rechterlijke uitspraken in gevallen waar de 
verzekeraars rechtsverval wegens grove fout inriepen. Dikwijls ging het 
om een eenvoudige onvoorzichtigheid vanwege de verzekerde, onvoor
zichtigheid die de verzekering juist moet dekken en die geenszins met een 
intentionele fout gelijk te stellen is, en hebben de rechtbanken terecht 
gereageerd tegen de extensieve toepassing die sommige verzekeraars aan het 
begrip zware fout willen geven : de verzekering heeft precies tot doe! de 
gevolgen van onvoorzichtigheden - zelfs zware - op de verzekeraar af 
te wentelen. 

--Werd niet als grove fout weerhouden : 
het gebruik van een versleten koord voor het hijsen van ladingen door 
een ondernemer van verhuizingen, wanneer de sleet uitwendig niet 
zichtbaar is en slechts kan ontdekt worden door het gebruik van be
paalde verificatieapparaten (Brussel, 2 oktober 1963, Pas., 1964, II, 
304; ]. T., 1964, 95); 

- een fout bij het laden van een schip, zodat het in twee breekt (Hrb. 
Antwerpen, I7 oktober 1966, R.H.A., 1967, 62). (Dit arrest ontleedt 
het begrip zware fout); 
het feit dat een tegen diefstal verzekerd schilderij in een voertuig ge
laten wordt waarvan een deur niet op slot is, wanneer de verzekerde 
kon denken dat deze deur, die door een recente aanrijding was be
schadigd, geblokkeerd was (Scheidsr. besliss., 13 augustus 1963, 
fur. P.A., 1965, 417, hervormd door het hiernavermeld arrest van 
9 maart 1966). 
Integendeel werd wel als een zware fout beschouwd : 

- het feit een valies, dat een schilderij van grate waarde inhoudt, voor 
een hotel in een niet gesloten auto achter te Iaten (Brussel, 9 maart 
rg66, R.H.A., 1967, 19); 

- het gebruik van een auto met versleten banden, met overdreven snel
heid (Brussel, 14 mei 1965, Bull. Ass., 1965, 684); 

- het rijden met overdreven snelheid na een eerste ongeval veroorzaakt 
te hebben en gevlucht te zijn, zodat een tweede ongeval quasi onver
mijdelijk wordt (Gent, 17 mei 1966, Bull. Ass., 1967, rr5); 
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het rijden tegen I20 kilometer per uur bij mistig weer op een autoweg, 
zodat de autobestuurder een voertuig aanrijdt dat zich voor hem met een 
snelheid van 6o km/uur voortbeweegt (Vred. Ekeren, 30 maart I967, 
R.G.A.R., I967, 7863). 

30 - DRONKENSCHAP. - Het is voornamelijk bij dronkenschap achter het 
stuur dat de hoven en rechtbanken het rechtsverval hebben ingeroepen 
(over de gevolgen van het invoeren van een rechtstreekse vordering door 
de wet van I juli I956: zie verder, nr. 79). 

De dronkenschap achter het stuur kan blijken uit een strafrechtelijke 
veroordeling wegens dit feit, doch kan eveneens aangenomen worden 
zonder dat er een vonnis werd uitgesproken (Rb. Hoei, 9 februari I966, 
Bull. Ass., I966, 3I4), ja zelfs na vrijspraak van de betichting van dronken
schap achter het stuur (Rb. Brussel, 2 december I965, Bull. Ass., I966, 
294; - Hrb. Kortrijk, 3 februari I966, Bull. Ass., I966, 308). 

Het sturen in een toestand van alcoholische intoxicatie zonder eigen
lijke dronkenschap maakt inderdaad een zware fout uit (Gent, 3 maart 
I966, Pas., I967, II, 35 : terzake was het alcoholgehalte in het bloed 
I ,96 gram per duizend, doch waren er geen uitwendige tekens van dronken
schap zichtbaar, buiten de alcoholreuk van de adem van de geleider, die niet 
wegens dronkenschap vervolgd werd). Werd eveneens als fout weerhouden: 
het sturen in een toestand van vermoeidheid en euforie tengevolge van het 
innemen van alcoholhoudende dranken (Luik, I6 november I964, bevestigd 
bij Cass., I2 januari I967, Pas., 1967, I, 562 : alcoholgehalte in het bloed : 
I,85Dfo0 ). Zelfs bij een alcoholgehalte van minder dan I,5Dfoo in het bloed 
kan er aanleiding zijn tot rechtsverval (Gent, 27 juni 1966, R.G.A.R., 
1967, 7758). 

31 - OoRZAKELIJK VERBAND. - Er moet een oorzakelijk verband bestaan 
tussen de fout en de schade. In dit opzicht moet de aandacht gevestigd 
worden op het cassatiearrest van 19 september I968 (R. W., 1968-69, 
641 ; ]. T., 1968, 763). Dit arrest beslist dat, zo de strafrechter twee straffen 
uitspreekt, een voor onvrijwillige verwondingen (of inbreuk op de wegcode) 
en een wegens het sturen in een toestand van alcoholische intoxicatie (of 
wegens dronkenschap achter het stuur), hij impliciet beslist dat deze beide 
inbreuken onafhankelijk zijn van elkaar, zodat geen onderling oorzakelijk 
verband bestaat. Indien het ongeval het gevolg is van de alcoholische in
toxicatie moet door de strafrechter een enkele straf worden uitgesproken. 
Indien er twee straffen zijn, zou de verzekeraar in principe geen verhaal 
hebben tegen zijn verzekerde (zie over dit arrest ook : Hirsch, ]. L., L' arret 
de Ia Cour de cassation du 19 septembre 1968 et le recours de l' assureur, 
]. T., 1969, 181; - Mercelis, W., Het arrest van 19 september 1968 van 
het hof van cassatie betreffende een afzonderlijke veroordeling bij dronken
schap of alcohol-intoxicatie, R. W., 1968-69, 1249; - een arrest van het 
hofte Luik van 7 februari 1969 (R. W., 1968-69, 1276) oordeelt dat zelfs bij 
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afzonderlijke veroordelingen het verhaal van de verzekeraar soms ont
vankelijk kan zijn). 

De zware fout moet echter niet de enige oorzaak van de schade zijn 
(Brussel, Io juni I967, R.G.A.R., I967, 788s; - Luik, IS juni I967, 
R.G.A.R., I967, 7886). 

32 - REGEL VAN OPENBARE ORDE. - De regel van artikel I6 is van open
bare orde en een polis zou niet kunnen bepalen dat een dergelijke zware 
fout van de verzekerde ten laste blijft van de verzekeraar (Cass., 2 juni 
I967, Pas., I967, I, I I74; R.G.A.R., I967, 7939). 

De verzekeraar kan verzaken aan het rechtsverval ; dit is het geval 
wanneer hij zonder voorbehoud de verdediging van de verzekerde voor de 
strafrechtsmacht waarneemt (Brussel, 7 december I964, Pas., I96S, II, 
278; R.G.A.R., I966, 7708, met noot). Het hof neemt aan dat een ver
zekeringsmaatschappij haar advocaat slechts gelast met de verdediging van 
haar verzekerde na inzage van het strafdossier (hetgeen wel te betwijfelen 
valt). 

33 - VERPLICHTING DE SCHADE TE BEPERKEN EN TE VOORKOMEN. - De 
verzekerde heeft, in uitvoering van artikel I7 van de wet, de verplichting 
de schade te beperken. Een arrest van het hof te Brussel herinnert aan die 
verplichting (Brussel, I9 juni I96S, R.H.A., I966, 20). 

34 - VERPLICHTINGEN TOT AANGIFTE VAN RET SCHADEGEVAL EN TOT RET 
oVERMAKEN VAN STUKKEN. - De polissen voorzien dat de verzekerde op 
straf van rechtsverval onmiddellijk (of binnen een korte termijn) aangifte 
van het schadegeval moet doen aan de verzekeraar. Dezelfde sanctie wordt 
toegepast indien de verzekerde de stukken uitgaande van de tegenpartij, 
de dagvaardingen en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, 
niet aan de verzekeraar opstuurt. De principiele geldigheid van deze 
clausule wordt door de rechtspraak erkend (Vred. Dinant, IS juni I962, 
].J.P., I963, 22S; Doc. fiches, Bull. Ass., I964, Ass. D.c., fiche nr. 3). 

Thans bestaat er meer en meer een neiging in de rechtspraak om aan 
te nemen dat er geen rechtsverval is- of, in de gevallen waar het slachtoffer 
een rechtstreekse vordering heeft, dat de verzekeraar na betaling geen ver
haal kan uitoefenen tegen zijn verzekerde - zo zijn rechten door de laat
tijdige aangifte of het niet overmaken van stukken niet werden geschaad. 
In die zin een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Mechelen van 4 ja
nuari I96S (R. W., I964-6s, I414). Deze uitspraak voegt zich bij een reeks 
gelijkaardige beslissingen waarbij de rechters zich door de billijkheid 
hebben laten leiden (zie o.m. Hrb. Gent, 2S mei I96I, R. W., 1960-61, 
1979). Deze oplossing werd inzake automobielverzekering overgenomen 
door artikel 26 van de modelpolis. 



§ 2. V e r p 1 i c h t i n g e n v a n d e v e r z e k e r a a r 

35 - D1TSLU1TING VAN DE R1S1Co's VAN OORLOG EN OPROER. - Artikel 19 
van de wet voorziet dat de verzekering de oorlogsrisico' s niet om vat, noch 
het verlies en de schade veroorzaakt door oproer, tenzij het tegendeel bedon
gen is. De reden hiervoor is, dat deze schadegevallen te zwaar zijn om aan 
de normale verwachtingen van de verzekeraar te kunnen beantwoorden, 
en dat geen statistieken toelaten de premies te bepalen. 

Tijdens de besproken periode zijn twee beslissingen gepubliceerd in 
verband met het risico van oproer. Volgens een scheidsrechterlijke uit
spraak van 30 juni 1967 is het, opdat de uitsluiting van toepassing zou zijn, 
niet voldoende dat de schade ontstaan is op het tijdstip dat zich oproerige 
bewegingen voordeden; vereist is, dat zij hierdoor werd veroorzaakt. Ter
zake was in een opslagplaats in Kongo een diefstal met inbraak gepleegd 
door vroegere arbeiders van het bedrijf, nadat de blanke bevolking dit had 
verlaten op het ogenblik dat de Mulele-opstand zich afspeelde in de pro
vincie (september 1964). De rebellen hadden echter de plaats van de dief
stal nog niet bereikt. De rebellie had dus omstandigheden geschapen, die 
voor een diefstal gunstig waren, doch de schade zelf was niet door de op
standelingen veroorzaakt. De verzekeraar werd tot betaling veroordeeld 
(Scheidsr. besliss., 30 juni 1967, R.H.A., 1967, 203). 

Een andere scheidsrechterlijke uitspraak, gewezen in een geval waar 
het oproerrisico speciaal gedekt werd, beslist eveneens dat, om onder het 
begrip oproerschade te vallen, de schade moet veroorzaakt zijn door per
sonen die deelgenomen hebben aan de oproerige bewegingen, en het niet 
volstaat dat zij geschied is ten tijde van die gebeurtenissen (Scheidsr. 
besliss., 25 juni 1965, ]ur. P.A., 1965, 363). 

Opgemerkt weze dat, inzake oorlogsrisico, sommige uitspraken, waar
van echter geen uit het besproken tijdperk dagtekent, hebben beslist dat, 
opdat er uitsluiting zou zijn, het volstaat dat het schadegeval vergemakke
lijkt werd door de oorlog, en bv. verband hield met de ontreddering die 
zich tijdens die periode heeft voorgedaan, zonder dat rechtstreeks oorlogs
geweld vereist is (zie Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, 
II, nr. 1216). 

§ 3· Recht en van de v e r z eke r a a r 

36 - DE WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING VAN ARTIKEL 22. - Volgens 
artikel 22 treedt de verzekeraar die de schade heeft betaald in al de rechten 
van de verzekerde ter zake van die schade. Dit artikel is niet aileen toe
passelijk wanneer de verzekeraar betaling verricht aan zijn verzekerde, doch 
ook wanneer hij ter outlasting van de verzekerde de door hem veroorzaakte 
schade aan het slachtoffer betaalt. Hij is in al de rechten van de verzekerde 
gesubrogeerd, en kan terugbetaling vragen van de medeaansprakelijke 
personen, aldus een arrest van het hof van cassatie dat bevestigt dat ar
tikel 22 toepasselijk is in de verzekering van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid, waar de verzekerde solidair met de medeaansprakelijken gehouden 
is tegenover het slachtoffer, doch tegen hen een verhaal behoudt voor de 
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terugbetaling van hun aandeel in de schuld (Cass., 22 november 1965, 
Pas., 1966, I, 384; - Picard en Besson, nr. 333). De vordering zelf van de 
verzekerde wordt aan de verzekeraar overgedragen, ten belope van de uit
betaalde som (Cass., 6 december 1965, Pas., 1966, I, 443; R.G.A.R., 
1966, 7632). 

De eis ingesteld door een verzekeraar die bij gedeelde aansprakelijk
heid het slachtoffer volledig heeft uitbetaald, en van de mededaders het 
aandeel dat door de rechterlijke beslissing te hunnen laste werd gelegd, 
terugvordert, is de actio judicati en niet de burgerlijke eis voortspruitend 
uit een misdrijf, zodat de verjaringstermijn 30 jaar bedraagt (Cass. 17 maart 
1967, Pas., 1967, I, 865; R.C.].B., 1967, 416, met noot J.C. De Preter; -
zie over de verjaring verder, nr. 41). 

Daar de vordering van de verzekerde ten belope van de betaling aan 
de verzekeraar wordt overgedragen, geniet deze laatste alle elementen en 
accessoria van de schuldvordering (Cass., 6 december 1965, Pas., 1966, 
I, 443; R.G.A.R., 1966, 7632). Hij is dus gerechtigd de vergoedende in
teresten te vorderen vanaf de uitbetaling (ibid.; - zie ook : Brussel, 
9 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7788 (automobielverzekering); - Rb. 
Brussel, 21 oktober 1965, R.G.A.R., 1967, 7934 (verzekering tegen ar
beidsongevallen). 

37 - PRoCEDUREMOEILIJKHEDEN. - Dikwijls rijzen proceduremoeilijk
heden wanneer de gesubrogeerde verzekeraar de rechten van zijn-verzekerde 
wil uitoefenen. 

De verzekeraar die het slachtoffer heeft betaald, is in zijn rechten ge
subrogeerd in zover het om materiele schade gaat. De morele schade blijft 
eigen aan de verzekerde. Indien het slachtoffer geen verhaal instelt tegen 
een vonnis van de strafrechtsmacht, gewezen in een proces tussen hem en 
zijn verzekeraar-wet, burgerlijke partijen, enerzijds, en de aansprakelijke 
derde anderzijds, vonnis dat globaal de vergoeding wegens materiele en 
morele schade heeft vastgesteld, zonder ventilatie, en dat definitief ge
worden is tussen het slachtoffer en de derde, is de verzekeraar-wet toch 
gerechtigd beroep aan te tekenen, om de betwisting tussen hem en de aan
sprakelijke derde beslecht te zien binnen de perken van de door hem in
gestelde burgerlijke eis (Cass., 7 maart 1966, R.G.A.R., 1967, 7927). 

38 - RECHTSTREEKSE DAGING VOOR DE STRAFRECHTSMACHT. - In een 
vonnis van de correctionele rechtbank te Luik wordt beslist, dat de ver
zekeraar die zijn verzekerde heeft vergoed en in zijn rechten gesubrogeerd 
is, de aansprakelijke rechtstreeks voor de correctionele rechtbank kan 
dagvaarden (Corr. Luik, 25 oktober 1965, fur. Liege, 1965-77, 227). 

Tot heden werd aangenomen dat de in de rechten van de verzekerde 
gesubrogeerde verzekeraar zich voor de strafrechtbank burgerlijke partij 
kan stellen (Cass., 24januari 1939, R.G.A.R., 1939, 3046), maar soms werd 
voorgehouden dat hij niet tot rechtstreekse daging kan overgaan (zie 
Braas, Procedure penale, Dl. I, nr. 240; - R.P.D.B., Intervention en 



matiere repressive, nr. 22) : dit recht zou voorbehouden ziJn aan de bemi
deelde partij zelf. Voor dit onderscheid was geen redelijke grond aan te 
geven, daar de teksten van artikel 63 Sv., betreffende de aanstelling als 
burgerlijke partij, en van artikel 64 Sv., toepasselijk op de rechtstreekse 
daging, in gelijkaardige bewoordingen opgesteld zijn. De stelling, aanvaard 
door bovenvermeld vonnis van de correctionele rechtbank te Luik, moet 
dus worden goedgekeurd. 

39 - HET VOORRECHT VAN DE VERZEKERAAR. - Volgens artikel 23 heeft de 
verzekeraar een voorrecht op de verzekerde zaak, voorrecht dat twee jaar
premies waarborgt. Tijdens de besproken periode heeft deze bepaling geen 
aanleiding gegeven tot rechtspraak, echter wel het voorrecht voorzien bij 
artikel I3 van de samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen. Bij 
faillissement van hun verzekerde, hebben sommige verzekeraars tegen 
ongevallen de slachtoffers, werknemers van hun gefailleerde verzekerde, 
uitbetaald en dan ingeroepen dat hun schuldvordering bevoorrecht was, 
omdat deze slachtoffers, indien er geen verzekering was geweest, een voor
recht zouden hebben gehad op het vermogen van de werkgever. 

Deze redenering werd aanvaard door een arrest van het hof te Luik 
van I9 september I96o (Bull. Ass., I96I, 44) en onlangs nog door een von
nis van de rechtbank van koophandel te Brugge van 3 januari I967 (B.R.H., 
I968, I I I). Zij kan niet gevolgd worden en werd verworpen door het hof 
van cassatie bij arrest van 7 januari 1966 (Pas., I966, I, 59I; R.G.A.R., 
I967, 7830; Bull. Ass., I966, 879, met noot J. Ansiaux; ]. T., I966, 337; 
R. W., I966-67, 650): zo het slachtoffer een rechtstreekse vordering tegen 
zijn werkgever en een voorrecht op zijn vermogen heeft zolang hij geen 
verzekering heeft aangegaan, verdwijnen deze rechten van zodra er ver
zekering bestaat. Zelfs indien de verzekeraar het verzekeringscontract had 
geschorst wegens niet-betaling van de premies, kan hij hierdoor geen voor
recht op het vermogen van de werkgever terugkrijgen; hij bezit enkel het 
recht op terugvordering van de door hem uitbetaalde bedragen (zie ook : 
Gent, 3 november I965, Pas., I966, II, 257; R.G.A.R., 1967, 7949; Bull. 
Ass., 1968, 78;- Rouffy, S., Des privileges dans la legislation sur les accidents 
du travail, R.G.A.R., 1958, 6047; - Vincent, L., Les privileges et hypo
theques, 1949-I966, nr. 84, ]. T., 1968, 759). 

Het voorrecht van de verzekeraar kan niet ingeroepen worden bij 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die geen bepaalde 
zaak tot voorwerp heeft. Daar bestaat enkel een voorrecht in het voordeel 
van het slachtoffer op de verzekeringsvergoeding in de handen van de 
verzekeraar (zie verder, nr. 64). 
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AFDELING 5 

Einde van het verzekeringscontract 
De bevrijdende verjaring van artikel 32 

40 - ToEPASSINGSGEBIED. - Volgens artikel 32 van de wet van I I juni 
I874 verjaart elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekerings
polis, door verloop van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop 
zij is gegrond. 

Hoewel de verjaringstermijn van drie jaar ingevoerd werd in het voor
deel van de verzekeraar en tot doel heeft het hoofd te bieden aan een moge
lijke verdwijning van de bewijsmiddelen (zie : Cass., 21 april 1961, Pas., 
1961, I, 896), neemt men aan dat de regel van artikel32 een algemene draag
wijdte heeft en dat iedere vordering die haar oorsprong vindt in een ver
zekeringspolis, na drie jaar verjaart. 

De verjaring geldt bv. voor de eis tot betaling van de premies, op 
voorwaarde dat het gaat om een eis tussen partijen bij het contract. Indien 
dit niet het geval is, is artikel 32 niet toepasselijk. Aldus is de eis van de 
tussenpersoon tegen de verzekeraar tot het bekomen van zijn commissies, 
niet onderworpen aan de driejarige, doch wel aan de vijfjarige verjaring, 
voorzien door artikel 2277 B.W. (Hrb. Namen, 26 september 1963, Bull. 
Ass., 1965, 284, met noot R.V.G.). 

Soms is het moeilijk uit te maken of een eis zijn oorsprong vindt in het 
verzekeringscontract. Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik 
had aangenomen dat de driejarige verjaring van artikel 32 toepasselijk was 
op een eis tot terugbetaling van niet verschuldigde bedragen, eis die welis
waar een wettelijke grand heeft (artikelen 1235, 1376 e.v. B.W.), doch zijn 
oorsprong vindt in het verzekeringscontract (Hrb. Luik, 4 mei 1965, 
fur. Liege, I964-65, 267). Dit vonnis werd hervormd bij een arrest van het 
hof te Luik dat aanneemt dat, vermits er meer betaald werd dan door 
toepassing van de polis voorzien, het onverschuldigde zonder reden betaald 
was, en buiten de polis viel, zodat de verjaring van artikel 32 niet toe
passelijk was (Luik, I9 april 1966, fur. Liege, I966-67, 33). Wij geloven 
integendeel dat, zo de verzekerde krachtens een verkeerde interpretatie 
van het contract betaalt, de betaling haar oorsprong vindt in het verzeke
ringscontract, en de eis tot terugvordering eveneens uit het verzekerings
contract voortspruit. Anders zou artikel 32 dikwijls dode letter worden. 
Een verzekeraar, die een som ten onrechte heeft uitbetaald, zou zijn eis tot 
terugvordering tegen zijn verzekerde dus gedurende dertig jaar kunnen 
instellen (zie ook in onze zin : noot Besson, in Revue generale des assurances 
terrestres, I968, 489; - in de zin van het arrest van I9 april 1966 : Cass. 
fr., 8 november I898, D., I899, I, 3I7;- Trib. grande instance Versailles, 
21 juni I967, R.G.A. T., I968, 487). 

41 - Ers TOT TERUGVORDERING VAN DE VERZEKERAAR.- De verjaring van 
drie jaar is niet toepasselijk op de eis tot terugvordering van de verzekeraar 
die de schade heeft betaald, door zijn verzekerde veroorzaakt, tegen de 
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derde die samen met de verzekerde medeaansprakelijk is voor deze schade 
(Cass., 21 oktober 1965, Pas., 1966, I, 240, met noot P.M.; ]. T., 1966, 
5, met noot; R.C.].B., 1966, 117, met noot R.O. Dalcq; Bull. Ass., 1966, 
285, met noot en met de tekst van het bevestigd arrest van het hof te Luik 
van 16 maart 1954; R.G.A.R., 1966, 7650, met noot). De verzekeraar 
oefent inderdaad de eis uit van de verzekerde, in wiens rechten hij ge
subrogeerd is, eis welke in principe na dertig jaar verjaart. 

Opgemerkt weze dat, in dezelfde zin, wanneer een vonnis het respec
tieve aandeel van iedere medeaansprakelijke voor een aanrijding heeft 
vastgesteld, en de verzekeraar van een onder hen de volledige schade aan 
het slachtoffer uitbetaalt en vervolgens optreedt tegen de medeaansprake
lijken, hij tegen hen de actio iudicati uitoefent, en niet de burgerlijke eis 
spruitend uit een misdrijf (Cass., I7 maart 1967, Pas., 1967, I, 865; R.C.].B. 
1967, 416, met noot J,C. De Preter; - zie ook hoven, nr. 36). Wat de eis 
van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds betreft: zie verder, nr. 94· 

42 - AANVANG VAN DE TERMIJN.- De termijn neemt een aanvang op de 
dag van de gebeurtenis waarop de rechtsvordering is gegrond. Indien de ver
zekeraar de nietigheid van het contract wegens verzwijging kan inroepen, 
loopt de termijn van verjaring vanaf het ogenblik dat de reden van nietig
heid gekend is (Nov., Droit commercial, Dl. V, I, nr. 587 en 589; - De
moulin, Etude sur Ia prescription en matiere d' assurances terrestres, blz. 16-18, 
23 en 63). De burgerlijke rechtbank te Brussel maakte gebruik van dit 
principe in een zaak waarin de verzekerde verzwegen had dat hij een kunst
arm droeg, zodat de automobielverzekering door verzwijging aangetast en 
dus nietig was. De polis dagtekende van 28 juli 1961; op 30 september 
1961 veroorzaakte de verzekerde een aanrijding; op 13 maart 1962 kreeg 
de maatschappij kennis van de werkelijke toestand; op 6 juli 1965 dag
vaardde het slachtoffer de verzekeraar tot het bekomen van schadever
goeding en op 17 november 1965 dagvaardde de verzekeringsmaatschappij 
haar verzekerde om de nietigheid van het verzekeringscontract te laten uit
spreken. De rechtbank verklaarde deze laatste eis verjaard (Rb. Brussel, 
19 juni 1967, Pas., 1967, III, 126). Men kan zich echter afvragen of de 
verjaring niet inging op de dag dat de eis van de derde werd ingesteld. 
Zolang dit niet geschiedde, had verzekeraar er geen belang bij tegen zijn 
verzekerde op te treden (zie verder, nr. 43). 

Wanneer de verzekeraar de derde die een rechtstreekse vordering heeft 
tegen hem, heeft uitbetaald en een verhaal uitoefent tegen zijn verzekerde, 
loopt de verjaring vanaf het feit dat aanleiding geeft tot de eis, dus vanaf 
de datum van de betaling, waardoor de subrogatie ten voordele van de 
verzekeraar ontstaat (Rb. Charleroi, 25 maart 1967, R.G.A.R., 1967, 
7907). 

43 - OvERMACHT. - Het principe, dat de verjaringstermijn geen aanvang 
neemt indien de verzekerde ten gevolge van overmacht niet kan handelen, 
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wordt dikwijls toegepast; met overmacht wordt gelijkgesteld de feitelijke 
onmogelijkheid om op te treden. 

De rechtbank van koophandel te Luik besliste, dat de verjaring van 
de eis van de weduwe van een militair, in I944 gestorven in de rangen van 
het duits leger, slechts een aanvang nam op het ogenblik dat door de 
bevoegde instantie in I96o beslist was, dat haar man tegen zijn wil in het 
duits leger was ingelijfd, daar de weduwe volgens de polis tegen de ver
zekeraar niet kon optreden zolang dit feit niet vaststond (Hrb. Luik, 
22 januari I963, Bull. Ass., I965, 365). 

Bij verzekering van de huurrisico's hebben de burgerlijke rechtbank 
te Charleroi (vonnis van I9 september I959) en het hof te Brussel beslist, 
dat door dag van het schadegeval (jour du sinistre) die de termijn van ver
jaring van de eis van de huurder tegen zijn verzekeraar doet lopen, moet 
verstaan worden, de dag waarop hij door zijn verhuurder in gebreke werd 
gesteld om hem voor de door de brand veroorzaakte schade te vergoeden 
(Brussel, II september I963, R.G.A.R., I964, 7264, met noot P. De
moulin). 

Een scheidsrechterlijke beslissing van IS januari 1965 (fur. P.A., 
1965, 241) gewezen in een geval van zeeverzekering, had beslist dat de ver
jaringstermijn began te lopen op de dag van het schadegeval zelf, en niet 
op de dag waarop een expertise het bedrag van de schade had bepaald. 
Deze uitspraak werd hervormd bij een arrest van het hof te Brussel, het
welk: oordeelt dat ae-verzeketc:le slechts kan handelerr indien het vaststaat 
dat er schade is, dus op het ogenblik waarop vastgesteld is dat de verzekerde 
goederen verdwenen zijn. Wanneer er geklaagd wordt over tekorten in 
kisten, laat niets toe te beweren dat deze tekorten zijn ontstaan op hetzelfde 
ogenblik dat uitwendige beschadigingen aan de kisten vastgesteld werden. 
De verjaring wegens tekorten in de kisten begint derhalve pas te lopen 
wanneer het bestaan van deze tekorten zelf werd ontdekt (Brussel, 30 
juni 1967, R.H.A., 1967, 217). 

44 - KORTE VERJARINGSTERMIJNEN.- lNTERPRETATIE VAN DE POLISSEN.

De polissen voorzien dikwijls korte verjaringstermijnen, bv. zes maand of 
een jaar. Deze termijn geldt dan ook voor de eis tot betaling van de premies 
(Rb. Tongeren, 24 september 1965, R. W., 1965-66, r652). 

Wanneer het bestaan of de geldigheid zelf van het verzekerings
contract betwist wordt, geldt de verkorte verjaring niet, vermits deze 
clausule valt met het bestaan van het contract ; zij zou dus niet toe
passelijk zijn op de eis tot nietigheid wegens verzwijging en vervangen 
worden door de wettelijke verjaring van drie jaar (Rb. Verviers, 12 oktober 
1965, ]ur. Liege, 1965-66, 230). 

De clausules waarbij de termijn verkort wordt, zijn in principe geldig, 
doch de rechtspraak neemt aan dat, gezien zij uitzonderingen op het ge
meen recht uitmaken, zij restrictief moeten worden geinterpreteerd, en 
wel, bij onduidelijkheid van de polis, tegen de verzekeraar die deze heeft 
opgesteld (zie hierboven, nr. 19). Aldus beslist het hof van beroep te 



Brussel dat, wanneer een verkorte verjaringstermijn voorzien wordt voor 
de gerechtelijke en andere vorderingen van de verzekerde tegen de ver
zekeraar, het volstaat dat binnen de verkorte termijn een eis, bv. door een 
aangifte van ongeval, ingediend wordt, gevolgd door onderhandelingen, en 
het niet vereist is dat een procedure wordt ingesteld (Brussel, 5 april 1966, 
Pas., 1967, II, 62). In een ander arrest beslist hetzelfde hof, dat de clausule 
van de polis, waarbij bepaald wordt dat iedere aanvraag tot vergoeding die, 
nadat zij door de verzekeraar van de hand gewezen werd, niet voor de be
voegde rechtbank gebracht werd, zal na een jaar, te rekenen van de dag van 
het ongeval af, ten gunste van de verzekeraar verjaren, dubbelzinnig is, ver
mits er twee mogelijke aanvangsdata vermeld zijn : 1° de datum van het 
ongeval; 2° de verwerping van de eis door de verzekeraar, en dat dienten
gevolge deze clausule aldus moet gei:nterpreteerd, dat de onderhandelingen 
de verjaring schorsen. De termijn van een jaar begint slechts te lopen vanaf 
het ogenblik dat de verzekeraar het schadegeval uitdrukkelijk weigert 
(Brussel, 8 juni 1967, R.G.A.R., 1967, 7923). 

In verband met artikel 26 van de brandverzekeringspolis 1936-1960, 
hetwelk bepaalt dat de eis binnen de zes maand moet worden ingesteld, werd 
op 3 september 1956 een scheidsrechterlijke uitspraak gedaan in een be
twisting over de aanvang van deze termijn (Gent, 30 juni 1962, Bull. 
Ass., 1965, 148). Na aangeduid te hebben dat het doel van deze verkorte 
verjaring erin bestaat te vermijden dat een verzekeraar schadelijke gevolgen 
zou dragen van de onachtzaamheid of de nalatigheid van de verzekerde, die 
hem niet of onvolledig zou inlichten, beslisten de scheidsrechters dat, 
krachtens de gemeenschappelijke bedoeling van partijen, de verjarings
termijn slechts intreedt, nadat de verzekerde tegenover de verzekeraar 
stelling heeft genomen en van hem de vergoeding heeft gevraagd, en de 
verzekeraar hierop weigert het schadegeval ten laste te nemen. 

45 - STUITING VAN DE VERJARING. - Het in nummer 44 aangehaalde 
arrest van het hof te Brussel neemt aan dat, wanneer de verkorte verjaring 
wordt gestuit, de nieuwe verjaring die intreedt, de driejaarlijkse is, voorzien 
door artikel 32 van de wet, en niet de verkorte verjaring van het contract 
(Brussel, 5 april 1966, Pas., 1967, II, 62). 

De verjaring wordt gestuit door een dagvaarding voor het gerecht, 
aldus artikel 2244 B.W. Hiermede wordt gelijkgesteld iedere vordering 
die strekt tot de gerechtelijke erkenning van een bedreigd recht, o.m. het 
tekenen, in uitvoering van de zeeverzekeringspolis van Antwerpen, van 
een scheidsrechterlijk compromis dat de eis duidelijk omschrijft (Scheidsr. 
besliss., 10 maart 1967, R.H.A., 1967, 103; - zie ook Scheidsr. besliss., 
13 januari 1967, R.G.A.R., 1967, 7887; - Gent, 30 juni 1962, Bull. Ass., 
1965, 148; - zie ook Roland en Huybrechts, o.c., nr. 81, T.P.R., 1968, 
512). 



AFDELING 6 

Bevoegdheid 

Talrijke vonnissen en arresten werden gewezen in aangelegenheden 
waarin bevoegdheidsproblemen rezen, hetzij tussen een rechtbank en 
scheidsrechters, hetzij tussen burgerlijke rechtbank en handelsrechtbank 
(bevoegdheid ratione materiae), hetzij nog tussen de vrederechter en de 
rechtbank van eerste aanleg (bevoegdheid ratione summae). 

46 - BEVOEGDHEID RATIONE MATERIAE.- Om de bevoegdheid te bepalen, 
moet rekening gehouden worden met het burgerlijk of handelsrechtelijk 
karakter van de eis. Indien het verzekeringscontract een complex karakter 
heeft, gedeeltelijk burgerrechtelijk en gedeeltelijk handelsrechtelijk, is 
de burgerlijke rechtbank bevoegd, zonder dat moet gekeken worden naar 
het relatief belang van de handelsrechtelijke of burgerlijke bedingen 
van het verzekeringscontract (Brussel, I2 maart I96·5, Pas., I966, II, 78). 

47 - VERGOEDING VAN LICHAMELIJKE LETSELS. - Overeenkomstig artikel 
I2 van de wet op de bevoegdheid, aangevuld door de wet van 27 maart 
I 89 I, zijn de rechtbanken van koophandel niet bevoegd om kennis te 
nemen van de eisen strekkende tot het bekomen van een vergoeding wegens 
schade veroorzaakt door doodslag, lichamelijke letsels of ziekte. 

Deze bepaling heeft tijdens de besproken periode aanleiding gegeven 
tot talrijke beslissingen in zaken waar de eis ingesteld was door de ver
zekerde tegen zijn verzekeraar. 

Wanneer het gaat om een verzekering met indemnitair karakter, en 
de eis ertoe strekt betaling te bekomen van de geleden lichamelijke schade, 
wordt geoordeeld dat de burgerlijke rechtbank alleen bevoegd is : bv. 
wanneer een verzekerde, aansprakelijk voor een ongeval, de derde vergoedt 
en zijn verzekeraar dagvaardt tot terugbetaling van de door hem uitbetaalde 
bedragen (Hrb. Brussel, 3 januari I964, fur. comm. Brux., I964, IOI) of 
wanneer een persoon, die een verzekering geneeskundige kosten heeft aan
gegaan, van zijn verzekeraar betaling wenst te bekomen van de kosten van 
hospitalisatie of heelkundige bewerkingen (Hrb. Luik, 2I januari I964, 
fur. Liege, I963-64, 149). 

Wat de verzekeringen zonder indemnitair karakter betreft, is de 
toestand delicater. In verband met de levensverzekering oordeelt de 
rechter over het algemeen dat de tegen de levensverzekeraar ingestelde 
eis er niet toe strekt de gevolgen van de dood te herstellen, vermits er geen 
rechtstreeks verband bestaat tussen de geleden schade en de prestatie van 
de verzekeraar. De rechtsleer is over het algemeen dezelfde mening toe
gedaan (Laloux, nr. 274, 3°, a; -Wets, noot onder Hrb. Brussel, I2 maart 
1948, Bull. Ass., I948, 428). 

Wat de individuele ongevallenverzekering betreft, is er in de bespro
ken periode rechtspraak in diverse zin : het hof te Gent neemt aan dat de 



rechtbank van koophandel bevoegd is (Gent, 19 maart 1962, R. W., 1964-65, 
877), terwijl de rechtbank van koophandel te Brussel zich onbevoegd 
verklaarde, steunend op het algemeen karakter van artikel 12 (Hrb. Brussel, 
13 februari 1964, fur. comm. Brux., 1964, 86;- Hrb. Brussel, 7 december 
1965, fur. comm. Brux., 1966, 79). 

Het hof van cassatie (Cass., 25 april 1968, f. T., 1968, 364) besliste, 
dat de eis ingesteld tegen een verzekeraar en strekkend tot de betaling 
van de forfaitaire schadevergoeding voorzien door een ongevallenver
zekeringspolis, tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg behoort. Degene die een ongevallenverzekering sluit, be
oogt inderdaad dekking te verkrijgen voor de gehele schade die voor 
hem of voor degenen die als begunstigden in de polis aangeduid wor
den, zou voortspruiten uit het overlijden of uit de letsels die uit een 
ongeval voortvloeien. De omstandigheid dat de door de maatschappij 
gestorte som niet overeenstemt met de schade, en bv. slechts een gedeelte 
van die schade vergoedt, sluit de toepassing van artikel 12 van de wet van 
27 maart 1891 niet uit. 

Mogelijks zal dit arrest een einde stellen aan de bestaande controverse 
over de verzekeringen van personen. In elk geval harmonieert het met de 
huidige evolutie naar toenadering tussen de verzekering van zaken en 
van sommen. 

48 - BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSRECHTERS. - Behoudens in de levens
verzekering (art. 42 K.B. 17 juni 1931), mag de polis voorzien dat de be
twistingen aan scheidsrechters onderworpen worden. Deze bedingen zijn 
in principe geldig. Indien echter het bestaan en de geldigheid zelf van het 
verzekeringscontract betwist worden, zijn de gewone rechtbanken aileen 
bevoegd om hierover te beslissen (Rb. Verviers, 12 oktober 1965, fur. 
Liege, 1965-66, 230). Scheidsrechters kunnen evenmin oordelen over een 
eis tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos verweer, indien dit 
niet uitdrukkelijk in het compromis werd bepaald (Scheidsr. besliss., 
15 januari 1965, fur. P.A., 1965, 241). Een scheidsrechterlijk beding, in een 
polis ingelast, is niet tegenstelbaar aan een derde, tegenover wie enkel de 
gewone rechtbanken bevoegd zijn: (Hrb. Verviers, 5 maart 1966, fur. 
Liege, 1966-67, 93). Wanneer derden ondeelbaar verbonden zijn met een 
der partijen, en het compromis niet hebben ondertekend, blijft de gewone 
rechtbank bevoegd tegenover allen (Cass., 9 mei 1963, Pas., 1963, I, 956). 

· Bij hoogdringendheid blijft de rechter in kort geding bevoegd om 
voorlopige maatregelen te bevelen, zelfs indien de polis een scheidsrechter
lijk beding inhoudt, voorzover dit beding de bevoegdheid van de rechter 
in kort geding niet uitdrukkelijk uitsluit (Luik, 14 december 1965, Pas., 
1966, II, 97). 

49 - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI. - Artikel 43bis van de wet op de be
voegdheid voorziet de verplichte bevoegdheid van de rechtbank van de 
woonplaats van de verzekerde, of van de plaats waar de verzekerde ge-



bouwen gelegen zijn. Bij scheidsrechterlijk beding moeten de scheids
rechters dus in die plaats zetelen, tenzij de verzekerde hieraan na het ont
staan van de moeilijkheid zou verzaakt hebben (vgl. Rb. Verviers, I2 ok
tober I965, fur. Liege, I965-66, 230, hetwelk echter de nietigheid aanneemt 
van het scheidsrechterlijk beding dat voorziet dat de scheidsrechters in 
Brussel zullen zetelen). 

so - BEVOEGDHEID RATIONE SUMMAE. - Inzake bevoegdheid en aanleg 
moet het voorwerp van de eis nagegaan worden in uitvoering van de al
gemene principes. 

Wanneer de verzekeraar dagvaardt tot betaling van verschillende 
premies, wordt de bevoegdheid en de aanleg bepaald door het bedrag 
van iedere premie, vermits deze het voorwerp van de eis uitmaakt. Indien 
echter het bestaan zelf van het verzekeringscontract betwist wordt, komt 
de waarde van het geschil overeen met het totaal bedrag der premies die 
krachtens de polis verschuldigd zijn (Vred. Peruwelz, I oktober I965, 
f.].P., I966, 337;- zie ook Rb. Marche-en-Famenne, I3 december I957, 
fur. Liege, I957-58, I I9; - vgl. Cass. fr., 29 juni I948, D., 1949, I, 469, 
met noot P.L.P.; Semaine furidique, I949, II, 4689, met noot A. Besson). 

Wanneer een eis ingesteld wordt door twee medeverzekeraars, zonder 
dat er solidariteit bestaat tussen hen, en de premie die door ieder van hen 
gevorderd wordt, voortspruit uit een verschillende titel, mag de vraag 
van de ene niet met de vraag van de aricleteworden gecumuleercl-om oe 
waarde van het geschil te bepalen; dit geldt zelfs indien beide verzekeraars 
vertegenwoordigd zijn door dezelfde leidende maatschappij (Gent, 2I mei 
I963, fur. P.A., 1964, 2I3; R. W., I963-64, 92I). 

In overeenstemming met hetgeen gewoonlijk wordt aanvaard (zie 
a.m. : Brussel, 6 maart I954,]. T., I954, 576;- Gent, 22 oktober I963, 
R.G.A.R., I964, 7280), besliste het hof van beroep te Brussel dat, wanneer 
verschillende verzekeraars gesubrogeerd zijn in de rechten van hun enige 
verzekerde, zij de eis van hun verzekerde zelf uitoefenen, en de waarde van 
het geschil door de totale waarde van deze eis bepaald wordt (Brussel, 
20 mei I965, R. W., I965-66, 737; - anders : Cass., 8 november I962, 
Pas., I963, 3I4; R.G.A.R., I963, 7I68 :in dit geval, waar een enige polis 
door meerdere medeverzekeraars werd gesloten, wordt de cumul niet 
aanvaard). 

51 - GERECHTELIJK WETBOEK. - Hoewel het derde deel van het Gerechte
lijk Wetboek betreffende de bevoegdheid nog niet in werking is getreden, 
moet de aandacht worden gevestigd op de wijzigingen die in de geldende 
regeling worden aangebracht. 
a) Bevoegdheid ratione materiae : daar de verzekeraar tegen premie een 

handelaar is, zullen de eisen tegen hem ingesteld worden hetzij voor de 
rechtbank van koophandel (artikel 573 Ger. W.), hetzij voor de vrede
rechter (wanneer het voorwerp van de vordering vijfentwintig duizend 
frank niet te boven gaat : artikel 590 Ger. W.). 



De regeling van artikel 12 van de wet op de bevoegdheid wordt niet 
behouden. De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel wordt 
dus niet meer uitgesloten wanneer de eis tegen de verzekeraar strekt 
tot vergoeding van schade veroorzaakt door lichamelijke letsels. 

b) Bevoegdheid ratione loci: artikel628, ro0 Ger. W. bepaalt, dat ter kennis
neming van de vordering alleen bevoegd is de rechter van de woonplaats 
van de verzekeringsnemer, wanneer het gaat om geschillen over een ver
zekeringscontract, ongeacht het voorwerp van het contract, en onvermin
derd de bepalingen tot regeling van de zeeverzekering en die welke betrek
king hebben op de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen. Voor de 
arbeidsongevallen moet de uitzondering verklaard worden uit het feit 
dat de wetgeving op de arbeidsongevallen een sociaal karakter heeft, 
en tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort, waarvan de 
territoriale bevoegdheid door andere principes wordt beheerst (zie oak 
artikel628, 14° Ger. W. over andere verzekeringen met sociaal karakter). 
Voor de territoriale bevoegdheid inzake verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen werd, naar 
wij menen, de regeling voorzien door artikel7 van de wet van r juli 1956 
(waarbij bepaald wordt dat de eis tegen de verzekeraar kan gebracht 
worden hetzij voor de rechter in wiens ambtsgebied zich de zetel van 
de maatschappij bevindt, hetzij voor de rechter van de woonplaats 
van de benadeelde derde, hetzij nag voor de rechter van de plaats waar 
het feit dat aanleiding gaf tot de schade, zich heeft voorgedaan) niet 
afgeschaft. Weliswaar bepaalt artikel 628, ro0 Ger. W., dat ter kennis
neming van de vordering alleen bevoegd is de rechter van de woonplaats 
van de verzekeringsnemer, doch het lijkt ons dat bij ontstentenis van 
uitdrukkelijke afschaffing van artikel 7, deze speciale wetsbepaling die 
een uitzondering uitmaakt op de algemene regel van artikel 628, 1 o0 

en gunstiger is voor de verzekerde en voor de benadeelde derde, in 
voege blijft. 

c) Bevoegdheid ratione summae : aan het principe dat bij dagvaarding 
strekkende tot betaling van verzekeringspremies, de verschuldigde 
(zelfs nag niet vervallen) bedragen moeten samengeteld worden om de 
bevoegdheid en de aanleg te bepalen, indien het bestaan zelf van het 
verzekeringscontract werd betwist, werd geen wijziging gebracht door 
artikel 559 Ger. W. 



HOOFDSTUK II 

DE VERZEKERING VAN ZAKEN 

AFDELING I 

De vergoedende regel 

52 - WAARDE VAN DE VERZEKERDE ZAAK.- In de verzekering van zaken 
mag het schadegeval nooit een oorzaak van verrijking zijn voor de ver
zekerde. Hij mag slechts vergoeding ontvangen voor werkelijk geleden 
schade. 

De waarde van de zaak moet geschat worden op het ogenblik van het 
schadegeval, zonder rekening te houden met de verhoopte winst, die overi
gens slechts in de door de wet voorziene gevallen verzekerbaar is : art. 20 
van de wet van II juni 1874 (Scheidsr. besliss., 30 juni 1967, R.H.A., 
1967, 203 : inzake transportverzekering te laude). 

Het bewijs van de waarde rust op de verzekerde, die als eiser van de 
vergoeding optreedt. In principe zal de regeling geschieden op basis van 
het verzekerde bedrag, tenzij bewezen is dat dit bedrag overdreven is. 
Dit bewijs mag door aile rechtsmiddelen geleverd worden, ook door ver
moedens. Overdrijving van de verzekerde waarde werd door het hof van 
beroep te Brussel niet bewezen geacht in een geval waar deze waarde 
2,7 maal de aanschaffingswaarde bedroeg. Het hof nam in aanmerking de 
stijging der prijzen tussen 1955 (datum van de aankoop) en 1960 (datum 
van het schadegeval), de invoer-, verzekerings- en andere kosten, en het 
feit dat, zo de verzekeraar het groot verschil niet had gekend, andere ver
zekeraars die ervan wel op de hoogte waren, bereid waren de koopwaar 
tegen deze waarde te dekken (Brussel, 30 juni 1967, R.H.A., 1967, zr8). 
Zo de beoordeling van de waarde van de verzekerde zaak in concreto moet 
geschieden, en men hier voor een feitelijke appreciatie staat, lijkt het laatste 
argument zonder belang : op het ogenblik dat men hem een risico aanbiedt 
weigert een verzekeraar de verzekering nooit omdat de waarde relatief 
hoog wordt geschat; het is op het ogenblik dat vergoeding wordt gevorderd 
bij schadegeval, dat hij de waarde zal betwisten. Het aanvaarden van de 
waarde bij het aangaan van het contract kan tegen hem niet ingeroepen 
worden. 

Daar de regeling moet gebeuren op basis van de waarde op het ogen
blik van het schadegeval, hebben scheidsrechters bij zeeverzekering beslist, 
dat een clausule van een abonnementspolis, die aan de verzekerde het 
recht toekent de verzekerde waarde als de gezonde waarde van goederen 
voor de berekening van de verzekeringsvergoeding te aanzien, nietig is 
(Scheidsr. besliss., r6 december 1964, ]ur. P.A., 1965, 2r8). Deze clausule 
kan verrijking van de verzekerde meebrengen bij overdreven schatting in 
de polis, of bij daling van de prijzen tussen het aangaan van de verzekering 
en het schadegeval (zie ook : Roland en Huybrechts, o.c., nr. 74, T.P.R., 
r968, 508). 
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53 - AANGENOMEN WAARDE. - Ten einde te vermijden dat er na een 
schadegeval betwisting zou ontstaan nopens de waarde der vernielde voor
werpen - vaststelling hiervan is dikwijls moeilijk - bepalen partijen 
soms vooraf de aangenomen of getaxeerde waarde van het aan risico bloot
gestelde voorwerp. De schatting door de deskundigen kan in principe 
niet meer betwist worden, tenzij in geval van bedrog (art. 20, tweede lid). 
Wanneer de in een polis getaxeerde waarde niet flagrant overdreven is, is 
<;le verzekeraar derhalve gehouden de schade te vergoeden op basis van 
deze waarde (Hrb. Antwerpen, I7 oktober 1966, R.H.A., 1967, 62). Daar 
schatting door deskundigen uitzonderlijk is, heeft de taxatie slechts een 
verlegging van de bewijslast tot gevolg; de verzekeraar moet bewijzen dat 
de waarde te hoog is (vgl. Scheidsr. besliss., r6 december 1964, fur. P.A., 
1965, 218, in nr. 52 aangehaald). 

54 - VERPLICHTE SCHATTING DOOR DESKUNDIGEN. - De brandverzeke
ringspolis ( artikel r 5, § 2 tot 5 van de Belgische brandverzekeringspolis 
1936-1960) voorziet dat de schatting van de schade zal geschieden door 
deskundigen, wier oordeel soeverein is. Men acht dan ook dat dit 
oordeel onherroepelijk is en de gerechtelijke expertise uitsluit, behoudens 
bij vergissing of bedrog (Scheidsr. besliss., 14 september 1961, R.G.A.R., 
1961, 6776; Bull. Ass., 1964, 149, met noot). Een scheidsrechterlijke uit
spraak past dit principe toe op een verzekering verlies aan nettowinst en 
blijvende algemene onkosten, waarvan artikel r6 een gelijkaardige clausule 
inhield. De verzekerde hield staande dat de expertise niet gemotiveerd 
was, zodat hij in de onmogelijkheid was na te gaan of de deskundigen met 
alle elementen van zijn schade hadden rekening gehouden. De scheids
rechters stellen vast dat de polis geen bepaalde formaliteiten aan de des
kundigen oplegt, o.m. niet de verplichting te motiveren, en weigeren de 
beslissing der deskundigen nietig te verklaren (Scheidsr. besliss., r6 sep
tember 1965, R.G.A.R., 1967, 7772). 

De beslissing van de deskundigen of scheidsrechters is ongeldig, zo 
een van hen een belang heeft in de zaak : bv. wanneer een deskundige 
beheerder is van de in de zaak betrokken verzekeringsmaatschappij (Corr. 
Tongeren, I7 september 1965, R.G.A.R., 1967, 7825 : vonnis gewezen 
in een betwisting nopens de werkonbekwaamheid van het slachtoffer van 
een ongeval). 

55 - 0VERVERZEKERING EN SAMENVOEGING VAN VERZEKERINGEN. - Het 
principe, dat artikel 12 van de wet van 12 juni 1874 toepasselijk is op de 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, werd door het hof 
van cassatie bij arrest van 2 april 1965 bevestigd. Dit arrest en het probleem 
van de oververzekering worden verder onder nr. 77 besproken, 



AFDELING 2 

De brandverzekering 

56 - BEGR1P .,BRAND". - Gewoonlijk wordt door brand verstaan het vuur 
vatten van een stof die daartoe in de gegeven omstandigheden niet bestemd is 
(Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, derde uitg., 1953, blz. 444· In de 
vierde uitg., 1967, nr. 6o8, geeft deze auteur volgende defmitie : een 
vuur, veroorzaakt door een verbranding welke in staat is zich uit eigen kracht 
buiten een haard voort te planten). De verbranding gaat gepaard met licht en 
warmte (R.P.D.B., Tw. Assurances terrestres, nr. 235; - Laloux, nr. 352). 
De aanwezigheid van vlammen is niet onontbeerlijk (Waleffe, Dl. I, nr. 48, 
blz. 138). Het hof te Luik neemt aan dat een versmeuling als brand moet 
aangezien worden, wanneer ze voorafgegaan werd door een vlam, die zich 
wegens gebrek aan zuurstof niet verder in deze vorm ontwikkelde (Luik, 
18 mei 1967, R. W., 1968-69, 747). 

57 - COMPLEX KARAKTER VAN DE BRANDVERZEKER1NG. - De brandver
zekering heeft doorgaans een complex karakter, daar niet aileen de eigen
lijke brandschade veroorzaakt door de vernieling van voorwerpen die aan 
de verzekerde toebehoren, wordt gedekt, doch oak de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van degene die voor brand aansprakelijk wordt geacht. 
Deze verzekering van aansprakelijkheid kan slaan op een bepaald goed 
(bv. bij verzekering van het huurrisico, zie verder, nr. 6o) of een onbepaald 
voorwerp hebben (bv. in de verzekering van het verhaal der buren). 

§ r. Eigenlijke verzekering tegen brandschade 

58 - ToT STAND KOMEN VAN HET CONTRACT. - Wanneer een brandver
zekeringscontract aangegaan wordt tot dekking van schade aan een huis 
dat de verzekerde zinnens is aan te kopen, doch een leningscontract dat 
moet dienen om de aankoop te financieren, niet kan worden gesloten, is het 
verzekeringscontract in de geest van de verzekerde- en van de agent van de 
verzekeringsmaatschappij - bezwaard met een opschortende voorwaarde, 
waarvan de niet verwezenlijking het verval van de polis meebrengt (aldus 
een vonnis van de vrederechter te Herstal, van I april 1960, bevestigd door 
Rb. Luik, 27 januari 1961, Bull. Ass., 1966, 190, met noot R.V.G.). De 
oplossing van het vonnis is juist, doch het had anders kunnen gemotiveerd 
worden : de rechtbank had zich kunnen vergenoegen met de vaststelling 
dat, ten gevolge van de weigering een lening toe te kennen, het huis nooit 
aangekocht werd, zodat de verzekerde nooit een verzekerbaar belang had 
verkregen. In een gelijkaardige zaak haalt de vrederechter te Beringen 
aan, om de eis van de maatschappij af te wijzen, dat, wanneer het verkrijgen 
van een lening een voorwaarde is tot het tot stand komen van de verzekering, 
de weigering van de aanvraag tot lening tot gevolg heeft dat het verzeke
ringscontract niet kan ontstaan (Vred. Beringen, 19 juni 1964, Bull. Ass., 
1966, 572, met noot R.V.G.) 



59 - VERPLAATSING VAN DE VERZEKERDE GOEDEREN. - Artikel 8 van de 
algemene voorwaarden 1936-6o van de brandverzekeringspolis voorziet, 
dat de verzekering de verzekerde voorwerpen volgt, als deze verplaatst 
worden in andere lokalen dan die welke in de polis zijn voorzien, doch op 
voorwaarde dat hiervan aangifte wordt gedaan aan de verzekeraar. Zo geen 
aangifte geschiedt, is er geen dekking, zelfs indien de verzekerde te goeder 
trouw is of indien het risico niet verzwaard is ten g~volge van de verplaat
sing. Dit beding is geldig; men staat voor een geval van afwezigheid van 
verzekering (Cass., 20 september 1963, en het hervormd arrest van Gent, 
19 maart 1962, Bull. Ass., 1967, 653). 

§ 2. V e r z e k e r i n g v a n a a n s p r a k e 1 i j k h e i d 

6o - VERZEKERING VAN RET HUURRrsrco. - Artikel 1733 B.W. bepaalt, 
dat de huurder aansprakelijk is voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand is 
ontstaan door toeval of overmacht, of door een gebrek in de bouw, of dat de 
brand van een naburig huis is overgeslagen. Verder voorziet artikel 1735 
B.W. dat deze rechtstreekse aansprakelijkheid van de huurder client uit
gebreid te worden tot de daden van zijn huisgenoten of van zijn onder
huurders. 

De huurder heeft een verplichting tot teruggave, en wordt in fout 
geacht door het feit zelf dat hij het gehuurd goed niet aan de verhuurder 
terugbezorgt (zie: Cass., r6 november 1944, Pas., 1945, I, 34). Dit bijzonder 
risico, dat de huurder tegenover de eigenaar draagt wat de door hem of 
door zijn medehuurders betrokken plaatsen betreft, wordt huurrisico ge
noemd en kan het voorwerp van een verzekering uitmaken. 

Daar de verzekering van de huurrisico's de verplichte teruggave van 
het gehuurde goed tot voorwerp heeft, kan er onderverzekering zijn; in dit 
geval is de evenredigheidsregel toepasselijk (Rb. Brussel, 18 januari 1965, 
R. W., 1965-66, 920; Bull. Ass., 1967, 1189); indien de verzekeraar de 
volledige schade aan de eigenaar niet terugbetaalt, omdat er onderver
zekering is, bewaart de eigenaar zijn verhaal tegen de huurder voor het 
sal do. 

Uit het samen lezen van de artikelen 1732 en 1733 blijkt, dat in geval 
van brand de huurder niet noodzakelijk moet bewijzen dat de ramp door 
overmacht ontstaan is. Om aan de aansprakelijkheid te ontsnappen volstaat 
het dat hij bewijst dat de ramp buiten zijn schuld plaats vond (Cass., 
11 juni 1964, R. W., 1964-65, 1207; R.G.A.R., 1966, 7557). De huurder 
kan geen ontheffing van aansprakelijkheid inroepen indien het gaat om 
een schoorsteenbrand : een dergelijke brand is veroorzaakt door opeen
hoping van roet in de schouw, hetgeen niet als een vreemde oorzaak kan 
bestempeld worden (doch integendeel een inbreuk op artikel 551 van het 
strafwetboek uitmaakt) (Vred. Neufchateau, 4 december 1964, Bull. Ass., 
1966, 394). 

De aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting tot teruggave 
verdwijnen niet indien de verhuurder een sleutel behoudt van de gebou
wen en enkele goederen op een verdieping heeft gelaten (Vred. Sint-Trui-
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den, 23 maart 1965, R.G.A.R., I965, 7511; - vgl. Cass., I9 april I95I, 
Bull. Ass., I95 I, 448). 

Daar de huurder aansprakelijk is voor de daden van zijn huisgenoten 
of van zijn onderhuurders (art. I735 B.W.) is de omstandigheid dat de 
brand door de vrouw van de verzekerde werd gesticht tijdens een hevige 
twist in het huishouden, niet van aard hem te ontslaan van de aansprake
lijkheid die artikel 1733 B.W. op hem doet rusten (Rb. Charleroi, 19 de
cember I959 en Brussel, I I september 1963, R.G.A.R., I964, 7264). 

61 - DoRSONDERNEMINGEN. - Een reeks vonnissen en arresten werd 
geveld in zaken waar brand ontstond bij het dorsen. De benadeelde per
sonen konden op verschillende rechtsgronden steunen om vergoeding te 
bekomen. 

Zo de dorser ter plaatse wordt geroepen door de huurder, kan hij 
beschouwd worden als een huisgenoot (personne de sa maison) in de zin 
van artikel I735 B.W., daar dit begrip oak de personen dekt die de huurder 
bij zich roept (Rb. Charleroi, 8 mei I95I, R.G.A.R., 1951, 4872). 

Wanneer de oogst afbrandt ten gevolge van het feit dat vuursprankels 
door de dorsmachines afgeworpen worden, wordt hieruit hetzij een ge
brek van de zaak weerhouden (art. I384: Hrb. Doornik, II oktober I962, 
]. T., 1962, 731), hetzij dit gebrek en een fout van de dorser die zijn tuig 
te dicht bij ontvlambare stoffen heeft geplaatst (art. I383 en 1384 : Rb. 
Doornik, I8 oktober 1961, bevestigd door Brussel, 21 juni I963, Bull. Ass., 
1964, 544). 

Soms wordt een onderscheid gemaakt naargelang de dorser de be
waking heeft over de oogst of niet (Brussel, verenigde kamers, 9 maart 
1964, Pas., 1965, II, 104). Slechts in het eerste geval bestaat het vermoeden 
van schuld voorzien bij artikel 1384 B.W. (aquiliaanse verantwoordelijk
heid) of I789 B.W. (contractuele verantwoordelijkheid). 

AFDELING 3 

De verzekering tegen diefstal 

62 - BEGRIP. - Dit contract heeft tot doel de verzekerde te vrijwaren 
tegen het verlies dat hij lijdt ten gevolge van de verdwijning door diefstal 
van een deel van zijn vermogen. Het woord diefstal moet opgevat worden 
in zijn juridisch-technische betekenis, zoals bepaald in artikel 461 S.W. 
Worden derhalve niet gedekt : de oplichting en het misbruik van vertrou
wen (Hrb. Brussel, 4 januari I967, R.G.A.R., I967, 7827 : de eigenaars 
van een televisietoestel hadden dit overhandigd aan personen die beweerden 
het te zullen herstellen en die ermee verdwenen). 



AFDELING 4 

De verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

Buiten de automobielverzekering is er weinig rechtspraak over de 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De meeste uit
spraken hebben betrekking op interpretatie van onduidelijke termen in de 
polissen. 

63 - TOEPASSINGSGEBIED VAN DE POLISSEN. - Dikwijls dekken polissen 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer in een 
bepaalde hoedanigheid. Hij moet dan ook bewijzen dat de voorwaarden 
voor de tussenkomst van de verzekeraar verenigd zijn. 

Soms moet de verzekeraar B.A. exploitatie slechts tussenkomen indien 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang 
komt ten gevolge van een ongeval en wordt dit begrip in de polissen niet 
omschreven. Het hof van beroep te Brussel besliste dat men niet van on
geval kan spreken als het schadegeval het gevolg is van een bewuste daad, 
gesteld ten gevolge van een vergissing. Terzake hadden de aangestelden 
van een aannemer van afbraakwerken bij vergissing een machine met de 
soldeerbout vernietigd : volgens het hof ontbreekt het toevallig element 
dat voor het bestaan van ee.n ongeval is vereist (Brussel, 23 mei 1966, 
Bull. Ass., 1966, 694, noot R.V.G.). 

Wanneer iemand verzekerd is voor burgerrechtelijke aansprakelijk
heid buiten zijn beroepsleven, in uitvoering van artikelen 1382 tot 1386 
B. W., of voor het gebouw dat hij betrekt als woning (familiale verzekering), 
dekt de verzekering niet de aansprakelijkheid (art. 1386 B.W.) wegens de 
schade aan andere gebouwen waarvan hij eigenaar is, doch die hij niet be
woont en niet behoorlijk onderhoudt (Rb. Antwerpen, 16 november 1965, 
R.G.A.R., 1966, 7634). Wordt eveneens uitgesloten : de schade aan de 
goederen waarover de verzekerde beschikt in de hoedanigheid van huurder, 
gebruiker, depositaris, lener of hersteller : deze goederen moeten het voor
werp van een speciale verzekering uitmaken (zie : Hrb. Luik, 25 februari 
1966, Bull. Ass., 1967, g8, met noot R.V.G.). 

64 - VooRRECHT VAN DE ·BENADEELDE DERDE. - Artikel 20, 9° van de 
hypotheekwet, ingevoerd door de wet van 24 mei 1937, heeft aan de 
slachtoffers een voorrecht toegekend op de vergoeding, verschuldigd door 
de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de aan
sprakelijke dader. Reeds vroeger werd beslist dat deze wet aan het slacht
offer geen rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar geeft (Cass., 
18 oktober 1945, Pas., 1945, I, 240, met de besluiten van Adv. gen. 
Hayoit de Termicourt; ]. T., 1946, 226). 

Er is geen solidariteit tussen verzekerde en verzekeraar : deze laatste 
is slechts tegenover het slachtoffer gehouden de veroordeling tegen de 
verzekerde uit te voeren ten belope van de som die hij krachtens het ver
zekeringscontract aan deze laatste zou verschuldigd zijn (Cass., 29 januari 
1965, Pas., 1965, I, 533; ]. T., 1965, 279). 
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65 - 0NRECHTSTREEKSE VORDERING. - Artikel 20, 9° van de hypotheek
wet kent aan de benadeelde derde geen rechtstreekse vordering toe (over 
de rechtstreekse vordering,' ingevoerd door de wet van I juli I956, zie 
verder, nr. 78 e.v.), doch de vraag werd gesteld of hij niet over de on
rechtstreekse vordering van artikel I I 66 B. W. beschikt. Het hof van 
beroep te Luik besliste, dat de eis van het slachtoffer niet kan ingesteld 
worden in naam en in het uitsluitend belang van een van zijn schuldeisers, 
om een veroordeling in het belang van deze laatste aileen te bekomen. Zij 
heeft inderdaad tot doel het patrimonium van het slachtoffer te vergroten 
(Luik, 2 januari I967, Bull. Ass., I967, 584, met noot R.V.G.). 

66 - LEIDING DOOR DE VERZEKERAAR VAN HET VERWEER TEGEN DE EIS VAN 
HET SLACHTOFFER. - Bij verzekering van de aansprakelijkheid loopt de 
verzekeraar het gevaar dat de verzekerde, die toch weet dat hij gedekt is, 
zich niet doeltreffend zou verdedigen ; het risico van afspraak met het 
slachtoffer is in dit soort verzekering bijzonder groat. Om hun belangen 
te vrijwaren, behouden de verzekeraars zich dan ook de leiding voor van 
het verweer tegen de eis van het slachtoffer, hetgeen meer omvat dan de 
leiding van het proces (Picard en Besson, Les assurances terrestres en droit 
fran{:ais, Dl. I, nr. 35 I). De polissen behelzen het verbod voor de ver
zekerde zijn aansprakelijkheid te erkennen of een dading met het slachtoffer 
te sluiten, en de verplichting om aile stukken betreffende de schade-eis over 
te maken. 

67 - DADING. - De verzekeraar handelt in eigen belang, en mag ailes 
doen wat dit belang vereist. Hij mag dus een dading sluiten met het 
slachtoffer. De vraag werd gesteld of de aldus gesloten dading tegen
stelbaar is aan de verzekerde, zo de verzekeraar tegen hem een verhaal 
instelt om het door hem uitbetaalde bedrag terug te vorderen. Dit wordt 
aanvaard door een arrest van het hofte Luik van I8 januari I965 (R.G.A.R., 
I967, 7804). Wij geloven integendeel, evenals de commentator van het 
arrest, del Carril, dat de verzekeraar die een dading sluit enkel in eigen 
belang handelt, en dat de verzekerde steeds het recht heeft niet aileen de 
aansprakelijkheid te betwisten (hetgeen uitdrukkelijk door artikel I8 van 
de typepolis motorvoertuigen wordt voorzien), doch ook het bedrag dat 
uitbetaald werd door de verzekeraar. 

AFDELING 5 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen (wet van 1 juli 1956) 

68 - BuRGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. - De verzekering moet 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, van iedere 
houder en van iedere bestuurder van het verzekerde voertuig (art. 3 van 
de wet). 
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boor hurgerrechteli)ke aansprakeiijkheid wordt niet alleen voorzien 
de aansprakelijkheid van artikelen 1382 tot 1386 B.W., doch ook de ver
plichting tot vergoeding die krachtens artikel 1386bis B.W. rust op de 
persoon die aan een ander schade berokkent wanneer hij zich in een staat 
van krankzinnigheid of in een staat van ernstige geestesstoornis of zwak
zinnigheid bevindt, die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt 
maakt (Brussel, 24 mei 1963 en Cass., 24 juni 1965, Pas., 1965, I, n6o; 
Bull. Ass., 1966, 79, met noot R.V.G.; R.G.A.R., I967, 7789). 

De term burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft een algemene draag
wijdte, zodat er geen onderscheid moet gemaakt worden tussen quasi
delictuele en contractuele aansprakelijkheid (Hrb. Brussel, I 5 j uli I 96 5, 
Bull. Ass., I966, 895). 

De verzekeraar moet tussenkomen van zodra er aansprakelijkheid is 
en de aanrijding veroorzaakt werd door het foutief gebruik van een voer
tuig, zelfs zonder rechtstreeks contact tussen dit voertuig en het slachtoffer. 
Het hof van beroep te Gent heeft beslist, dat gehouden is tot dekking : 
de verzekeraar van de aansprakelijkheid van een motorrijder, die de val 
veroorzaakte van de bestuurder van een motorfiets, doordat hij op de 
persoon van een vrouw die als duozitster op de motorfiets plaats had 
genomen, handtastelijkheden pleegde. De verweermiddelen van de ver
zekeraar, die inriep dat men stand voor vrijwillig gepleegde daden welke 
onafhankelijk waren van het gebruik van een voertuig, werden afgewezen ; 
het hof besliste dat, zo de dader niet over een eigen voertuig had beschikt, 
hij de duozitster niet had kunnen achtervolgen, en dat het ongeval wel 
veroorzaakt werd door het onvoorzichtig en foutief gebruik van het ver
zekerd voertuig (Gent, I9 november I965, Bull. Ass., I967, 3I4, met noot 
R.V.G.). 

69 - ALGEMEEN KARAKTER VAN DE VERZEKERING. - Van zodra een voer
tuig verzekerd is, geldt de waarborg telkens wanneer de verzekerde aan
sprakelijk is ; hij is niet beperkt tot de gevallen waar het voertuig zich op 
de openbare weg bevindt. Aldus zijn de gevolgen gedekt van een ont
ploffing bij het starten in een privegarage (Vred. Borgerhout, 23 december 
I966, Bull. Ass., I967, J4I, met noot R.V.G.). 

70 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INZITTENDE. - De wet voorziet niet 
uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van een inzittende moet worden ge
dekt. De rechtbank van koophandel te Brussel heeft beslist, dat de passagier 
die gedurende een korte tijdspanne de hand legt op het stuur en dit be
weegt, niet kan beschouwd worden als bestuurder van het voertuig in de 
zin van artikel 3 (Hrb. Brussel, 24 juli 1964, ]. T., 1964, 691; R.G.A.R., 
I965, 7405). Wij geloven integendeel dat door bestuurder (conducteur) moet 
verstaan worden iedere persoon die de beweging van het voertuig leidt of 
controleert. Hierbij kan worden aangestipt dat het wetsontwerp nr. 851 
tot wijziging van de wet van 1 juli 1956 (Par!. Besch., Kamer, zitt. 1963-64, 
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nr. 8SI; - thans Parl. Besch., Kamer, zitt. I968-69, nr. 262) met de 
eigenaar, houder en bestuurder van het voertuig gelijkstelt de vervoerde 
personen (art. 3, § I). 

71 - MoTORRIJTUIG. - Wordt beschouwd als motorrijtuig het voertuig 
dat bestemd is om zich op de grand voort te bewegen ten gevolge van de 
actie van een mechanische kracht: aldus wordt een aanhangwagen geacht 
deel uit te maken van het voertuig en is de motorfiets een voertuig (Cass., 
I2 oktober I964, Pas., I96S, I, ISO). 

Over de werktuigen die zich op de openbare weg bevinden : zie 
verder, nr. 75· 

72 - TERREIN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK. - Er moet verzekering 
zijn zodra het voertuig in het verkeer wordt gebracht op een plaats toe
gankelijk voor het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht 
hebben om er te komen (art. 2, § I). Dit is het geval op de piste van een 
garage station service (Hrb. Brussel, 23 december I966, fur. comm. Brux., 
1967, II4). 

73 - NmT-VERPLICHTE VERZEKERING DOOR DE STAAT. - De Staat, de 
Regie van Telegraaf en Telefoon, de Regie der Luchtwegen, de Regie 
der Rijkskoel- en -vriesdiensten, de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (artikel I4, 
§ I van de wet van I juli I9S6) en de SHAPE (akkoord van 31 januari en 
9 februari I967, gewijzigd bij akkoord van 23 mei en 2 juni 1967, Staatsbl., 
4 augustus 1967, 8270) zijn ontslagen van de verplichting een verzekerings
contract aan te gaan en premie te betalen. Zij moeten echter alle verplich
tingen opnemen die op de verzekeraars rusten. Zij hebben de dubbele 
hoedanigheid van verzekeraar en verzekerde. 

De Staat heeft derhalve dezelfde verplichtingen als een verzekeraar 
of als het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en is tot dekking gehouden 
zowel tegenover de derden als tegenover de bestuurder, in alle omstandig
heden waarin een verzekeraar de dekking zou verschuldigd zijn (Rb. 
Brussel, 3 januari 1966 en Brussel, 6 januari I967, Bull. Ass., 1967, 8I4, 
met noot R.V.G.). 

74 - DIEFSTAL EN GEWELDPLEGING. - De burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van diegene die zich van een voertuig meester heeft gemaakt door 
diefstal of geweldpleging wordt niet gedekt (artikel 3, eerste lid). 

De term diefstal moet begrepen worden in de zin van artikel461 S.W. 
(Brussel, r8 december 1964, Doc. Fiche, Bull. Ass., 196s, Ass. D.C., 
fiche nr. rs; - zie boven, nr. 62 en ook verder, nr. 93). 

Wanneer een werkman in dienst van een hersteller of garagist aan 
wie een wagen is toevertrouwd, hiervan in zijn persoonlijk belang gebruik 
maakt, is er geen diefstal, omdat de wil om zich het voertuig toe te eigenen 
afwezig is (Rb. Brussel, 3 november 1964, ]. T., 196s, 676 : de feiten dag
tekenden van v66r het in werking treden van de wet van 2S juni 1964). 



De gebruiksdie£stal (joyriding) valt sedert de wet van 25 juni 1964 
(nieuw artikel 46I, tweede lid S.W.) onder het begrip diefstal (Luik, 
8 januari I965, Bull. Ass., I965, 297, met noot R.V.G.). 

Zelfs bij diefstal kan de aansprakelijkheid van de eigenaar van de 
wagen in het gedrang komen, als hij een fout heeft begaan ; de verzekeraar 
is dan gehouden de gevolgen van deze schuld te herstellen. Wanneer de 
eigenaar van de wagen een onvoorzichtigheid begaat (bv. door zijn contact
sleutel in de achtergelaten wagen te laten) kan dit als een fout beschouwd 
worden die aan de oorsprong ligt van de door de dief aangerichte schade 
(zie Brussel, 12 november I966, R.G.A.R., I967, 7820); meer en meer 
wordt evenwel geacht dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
fout en de door de dief veroorzaakte aanrijding (Hrb. Brussel, I I juli 
I963 en Brussel, 6 oktober I965, Bull. Ass., I965, 900; fur. comm. Brux., 
I965, 305;- Gent, 21 april I966, Bull. Ass., I966, 474, met noot R.V.G.; 
- Luik, 21 december 1966, R.G.A.R., 1967, 78I9, met noot J.F.). 

75 - ScHADE AANGERICHT DOOR VOORWERPEN EN DOOR WERKTUIGEN. 

Dikwijls ontstaan conflicten tussen de verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid wegens uitbating van een onderneming (B.A. 
exploitatie). De bepaling van de verzekeraar hangt af van het toepassings
gebied van de verzekering, ingevoerd door de wet van 1 juli I956. 

De verzekeraar motorrijtuigen moet ingevolge de wet van 1 juli I956 
tussenkomen : wanneer wegens een defect aan het voertuig stookolie op 
de weg verspreid wordt, en dit het slippen van een andere weggebruiker 
veroorzaakt (Rb. Hasselt, 3 november I965, Bull. Ass., I966, 97;- Brussel, 
24januari I965, zie verder, nr. 93); wanneer een aannemer modder die uit 
zijn vrachtwagen gevallen is, niet wegneemt, zodat een motorfietser valt 
(Rb. Bergen, 8 april I964, Bull. Ass., I965, 82, met noot R.V.G.); of wan
neer een onvoldoende vastgemaakte ladder op een vrachtwagen bij het 
rijden loskomt en op de openbare weg valt (Rb. Dendermonde, IO mei 
I967, R. W., I967-68, 408). 

Hetzelfde conflict doet zich voor bij gebruik van gemotoriseerde werk
tuigen, kraanwagens, bulldozers, graafmachines. Indien het werktuig zich 
op de openbare weg verplaatst om naar de werf te rijden, is de verplichte 
verzekering (motorrijtuigen) van kracht; hetzelfde geldt zo het zich op 
de werf verplaatst op een vrachtwagen (Hrb. Antwerpen, I 4 april I 96 I, 
Bull. Ass., I962, 77). Indien echter een ongeval veroorzaakt wordt bij het 
werken op de werf- zelfs zo die werf op de openbare weg gelegen is -
wordt doorgaans geoordeeld dat de verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid der exploitatie moet betalen, bv. bij onoordeelkundig 
gebruik van het werktuig (Brussel, 30 juni I96o, Bull. Ass., I961, 409, 
met noot R.V.G.). In strijd met deze opvatting oordeelt de rechtbank te 
Dinant dat de verzekeraar B.A. motorrijtuigen de schade moet dragen, 
veroorzaakt door het feit dat tijdens het werk bij het opheffen van de kip-
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bak van een vrachtwagen een dak beschadigd wordt (Rb. Dinant, 21 de
cember 1966, fur. Liege, 1966-67, 255; R.G.A.R., 1967, 7802). 

De wet van 1 juli 1956 is niet toepasselijk op de schade die op de rij
baan wordt aangericht door een graanzuiger, die erboven uitsteekt (zie 
Hrb. Brussel, 19 oktober 1966, R.G.A.R., 1967, 7791). 

76 - 8AMENVOEGING VAN VERZEKERINGEN. - Volgens artikel 12 van de 
wet van 11 juni 1874 kunnen de verzekerde zaken, waarvan de gehele 
waarde door een eerste verzekering is gedekt, niet meer het voorwerp uit
maken van een nieuwe verzekering tegen dezelfde risico' s, ten voordele 
van dezelfde persoon. Dit artikel is toepasselijk op de verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden toegebracht 
(zie in die zin : Cass., 18 juni 1953, Pas., 1953, I, 823, met noot P.M.; 
R.C.].B., 1954, 112, met noot Lienard; noot De Bluts, ]. T., 1954, 146). 

De eerste verzekering is in principe die, waarvan de polis de oudste 
dagtekening heeft. Het hof te Brussel heeft dit principe toegepast in een 
geval waar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een automobilist 
tijdelijk - gedurende een dertigtal dagen - door hem voor een bepaald 
werk werd gedekt; voordien had het dagblad La Meuse echter dekking 
verleend aan de bestuurders van wagens die gedurende enkele dagen 
(twintig) haar dagbladen verspreidden. Het gold een verzekering ten be
hoeve van derden, de bestuurders, die hiervan zelfs niet op de hoogte 
waren.· Aan de verzekering op een latere datum doorde-bestuurder·zelf 
aangegaan, werd bij toepassing van artikel 12 ieder gevolg ontzegd (Brussel, 
10 maart 1966, Pas., 1967, II, 37). 

77 - TOEPASSING VAN ARTIKEL 12 OP DE VERZEKERING VAN DE GARAGE

HOUDERS. - Zo iemand zijn wagen afgeeft aan een garagehouder en zo 
deze - of een werkman - het voertuig gebruikt, bv. om een proefrit te 
maken, en hierbij een aanrijding veroorzaakt, kan de vraag rijzen welke 
verzekeraar aansprakelijk is. De verzekeraar van de garagehouder, houder 
van het voertuig, of die van de eigenaar ? 

Het hof van cassatie heeft onlangs beslist dat de regels van artikel 12 
moeten worden toegepast (Cass., 2 april 1965, Pas., 1965, I, 830; R. W., 
1965-66, 442; ]. T., 1965, 404; R.G.A.R., 1966, 7609, met noot). Hoe moet 
echter bepaald worden welke verzekering de eerste is ? De rechtbank van 
koophandel te Gent besliste dat men naar de dagtekening van de polissen 
moet kijken om na te gaan welke de oudste is (Hrb. Gent, 15 oktober 
1966, R. W., 1966-67, 365; R.G.A.R., 1967, 7790, met noot P. Demoulin). 

De meeste uitspraken oordelen integendeel dat het niet een kwestie is 
van de dagtekening der verzekeringspolissen : zij lossen de moeilijkheid 
in uiteenlopende zin op. 

Volgens een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Brussel heeft de 
eigenaarsverzekering een suppletief karakter ten opzichte van de garage
houdersverzekering, zodat aileen deze laatste uitwerking moet hebben 
(Rb. Brussel, 26 juni 1964, R.G.A.R., 1965, 7385, met noot P. Demoulin). 
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De burgerlijke rechtbank te Charleroi besliste eveneens, dat het de ver
zekeraar van de garagehouder is die moet tussenkomen; zij laat een 
dubbele reden gelden : a) omdat zijn polis beperkter is dan de polis van 
de eigenaar, en slechts in bepaalde gevallen toepasselijk is (proeven, enz.); 
b) omdat de aansprakelijkheid van de garagist gedekt is door zijn verzeke
raar van zodra hij de polis heeft ondertekend, terwijl hij slechts over een 
vordering beschikt tegen de verzekeraar van de client nadat deze hem de 
wagen heeft toevertrouwd (Rb. Charleroi, 14 januari 1966, R.G.A.R., 
1966, 76u, met noot). 

Daarentegen heeft het hof te Gent geoordeeld dat, vermits de polis 
van de garagehouder slechts uitwerking kan hebben vanaf het ogenblik 
dat de wagen hem wordt toevertrouwd, de polis van de eigenaar van de 
wagen noodzakelijk de oudste is (Gent, 6 december 1965, R. W., 1965-66, 
1063; R.G.A.R., 1966, 76ro). Oak het hof te Brussel besliste dat de garage
houder aan wie een wagen wordt toevertrouwd door de eigenaar, gedekt is 
door de verzekeringspolis B.A. van deze laatste (Brussel, 22 mei 1967, 
R.G.A.R., 1968, 8064. Dit arrrest hervormt een vonnis van Hrb. Brussel, 
17 juni 1965, R.G.A.R., 1967, 7807). Wij geloven dat de oplossing van het 
hof verantwoord is. 

Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel ontzegt aan 
de garagehouder, die de schade aan een derde, aangericht door zijn aan
gestelde, had vergoed en een kwijting met subrogatie had bekomen, ieder 
verhaal tegen de verzekeraar B.A. van de wagen van zijn client, doch om 
andere redenen. Het vonnis laat gelden dat de wet van 1 juli 1956 enkel de 
rechten van de slachtoffers heeft willen beschermen, doch niets heeft 
gewijzigd aan de geldende principes inzake het deel hebben aan de schuld 
(Hrb. Brussel, 8 februari 1967, R.G.A.R., 1967, 7864). Dit schijnt onjuist. 
De polis bepaalt uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van iedere houder 
wordt gedekt, zodat er wel conflict kan bestaan tussen beide verzekeraars. 

78 - EIGEN RECHT VAN DE SLACHTOFFERS VAN AANRIJDINGEN.- Overeen
komstig artikel 6 kan de benadeelde derde een eigen recht laten gelden 
tegen de verzekeraar. Hij bezit dus niet alleen het voorrecht, door artikel 20, 
9° van de hypotheekwet voorzien in het voordeel van iedere derde die het 
slachtoffer werd van een ongeval (zie hierboven, nr. 64), doch beschikt 
tevens over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar. 

79 - NrET-TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN VAN DE SCHORSING VAN DE 
WAARBORG OF VAN DE NIETIGHEID VAN HET CONTRACT.- In verband met 
de verhoudingen tussen de benadeelde derde aan de ene kant en de aan
sprakelijke persoon en zijn verzekeraar aan de andere, is de grondgedachte 
van de wet de volgende : de verzekeraar is verplicht de derde te vergoeden, 
zelfs indien hij tegen zijn verzekerde een reden tot niet-betaling kan in
roepen, bv. rechtsverval. Hetzelfde geldt, zo de verzekerde op grand van 
het verzekeringscontract zelf een deel van de schade moet dragen (art. 5 
van de wet) : tegenover de derde is de verzekeraar tot betaling van de totale 
waarde gehouden. 
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Artikel II, eerste lid van de wet van I juli I956 bepaalt: Geen uit de 
wet of de overeenkomst van verzekering voortvloeiende nietigheid, exceptie of 
verval kan door een verzekeraar aan een benadeelde worden tegengeworpen. 
De wetgever heeft gewild dat, van zodra een verzekeringscontract aange
gaan werd, de verzekeraar tegenover de derden tot tussenkomst zou ver
plicht zijn, zelfs indien hij door toepassing van de wet of van de verzeke
ringspolis, gerechtigd is in te roepen dat hij geen dekking moet verschaffen. 

Artikel I I is van toepassing : 
a) op de gevallen waarin het verzekeringscontract door nietigheid is aan

getast (bv. wegens verzwijging of onjuiste aanduiding van het risico) en 
pas na het schadegeval vernietigd wordt door wederzijds akkoord of 
door gerechtelijke beslissing (Cass., I 8 januari I962, R. G.A.R., I962, 
690I); 

b) op de gevallen waarin de verzekeraar rechtsverval kan inroepen, bv. 
wegens een zware fout van de verzekerde; 

c) op de gevallen van schorsing van de waarborg (zie hierover de noot 
Wets, R.C.f.B., I96o, I 19). Dan bestaat er wei een verzekeringscon
tract en is de verzekeringsnemer gehouden zijn verplichtingen verder 
te vervullen, terwijl die van de verzekeraar ophouden te bestaan. Dit 
geldt bv. bij niet-betaling van de premies, waarbij de verplichtingen van 
de verzekerde volledig blijven bestaan. De verzekeraar is dus tegenover 
de derden verplicht de waarborg te verlenen (Cass., I3 maart 196I, 
Pas., 196I, I, 764). 

80 - AFWEZIGHEID VAN VERZEKERING EN SCHORS1NG VAN HET CONTRACT.

Van de schorsing van de waarborg moeten zorgvuldig onderscheiden wor
den de gevallen waar geen verzekeringscontract bestaat op het ogenblik 
van het toebrengen der schade. Dan is er geen verzekeraar en heeft de be
nadeelde derde slechts een verhaal tegen de aansprakelijke dader (eventueel 
tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds). 

Deze oplossing geldt vanzelfsprekend wanneer geen verzekerings
contract werd aangegaan of als een polis bepaalde risico's niet dekt. Wan
neer een polis uitdrukkelijk de vergoeding van een bepaalde schade uitsluit 
is er, wat die schade betreft, geen dekking. De excepties van artikel I 1 

zijn die welke de verzekeraar uit een bestaand verzekeringscontract kan 
afleiden om zich te bevrijden van zijn verbintenissen tegenover de ver
zekerde, doch niet die welke het bestaan zelf van het contract en de dekking 
van het risico betreffen (Cass., 2 oktober 1967, Pas., 1958, I, 143; R.G.A.R., 
I968, 8o62. Dit arrest verbreekt een arrest van Gent, 8 februari I967). 
Terzake was er betwisting over de verplichting van de verzekeraar tot 
dekking van de schade aangericht aan muziekinstrumenten die door de 
voor een ongeval aansprakelijke dader werden vervoerd. Het hof van beroep 
te Gent had in het verbroken arrest aanvaard, dat de exceptie geput uit 
artikel 8, 2 van de polis, hetwelk dekking uitsloot, niet tegenstelbaar was 
aan de eigenaar van de beschadigde goederen. 

De verzekeraar moet evenmin tussenkomen : 
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a) wanneer het contract een einde heeft genomen, bv. door verdwijning 
van het risico (over het speciaal geval van de verkoop van het verzekerde 
voertuig : zie verder c) of door het verstrijken van zijn duur. Indien de 
verzekerde en de verzekeraar bij gemeen overleg een einde stellen aan 
de gevolgen van het verzekeringscontract tegen een datum waarover 
beide partijen akkoord gaan en een ongeval plaatsgrijpt na deze datum 
doch v66r de dag waarop de verzekeraar zijn akkoord geeft, zijn de 
gevolgen van het contract geschorst tussen partijen, doch deze schorsing 
is niet tegenstelbaar aan het slachtoffer (Cass., r6 oktober 1967, Pas., 
1968, I, 224); 

b) wanneer, ten gevolge van niet-betaling van de premies, de verzekerings
maatschappij het contract zelf heeft opgezegd, zoals voorzien door de 
polis (artikel 30 van het modelcontract); 

c) indien het verzekeringscontract in zijn geheel - en niet de waarborg 
alleen - geschorst is. In dat geval zijn gedurende de peri ode van schor- · 
sing de wederzijdse verplichtingen van de partijen verdwenen; er is 
geen verzekeringscontract in uitvoering en bijgevolg ook geen ver
zekeraar die tegenover de derden tot betaling gehouden is. Conven
tionele schorsing komt soms voor : tijdens een lange reis, tijdens de 
wintermaanden, enz. 

De schorsing van de overeenkomst kan dus door de verzekeraar in
geroepen worden tegen het slachtoffer, indien deze schorsing met instem
ming van de verzekerde tot stand gekomen is v66r het ongeval. Dit principe, 
dat reeds vroeger werd aanvaard (zie o.m. : noot Wets, R.C.].B., 1960, 
124; - Cass., IS mei 1962, Pas., 1962, I, 1041; ]. T., 1962, 581), wordt 
bevestigd door arresten van het hof van cassatie (Cass., 10 oktober 1966, 
Pas., 1967, I, 184; R.G.A.R., 1967, 7847; - Cass., 3 mei 1967, R. W., 
1967-68, 2212;- zie ook: Brussel, 27 mei 1967, Bull. Ass., 1967, 1091, 
met noot R.V.G.). Het nieuwe element in deze cassatie-arresten is, dat zij 
beslissen dat de instemming van de verzekerde kan voortvloeien uit een 
beding van de verzekeringsovereenkomst zelf. Terzake hadden de ver
zekerden hun voertuig verkocht, zonder onmiddellijk een vervangings
voertuig aan te kopen en hadden ze slechts geruime tijd nadien (enkele 
weken in het eerste, enkele maanden in het tweede geval) het vervangings
voertuig aangekocht, dit alles zonder de verzekeringsmaatschappij op de 
hoogte te brengen. Artikel 33 van het modelcontract bepaalt, dat bij ver
koop van het voertuig, zonder onmiddellijke vervanging ervan, de ver
zekering wordt geschorst, en overeenkomstig artikel 34 slechts opnieuw in 
werking treedt na mededeling van de aankoop van het vervangingsvoertuig 
aan de maatschappij (zie hierover ook verder, nr. 83 e.v.). In het arrest van 
3 mei 1967 stelt het hof van cassatie uitdrukkelijk vast dat de schorsing 
van het contract tot stand gekomen was met de instemming van de ver
zekerde zoals ze voortvloeide uit een beding van de verzekeringsovereen
komst, die dus door het feit zelf van de vervreemding van het voertuig 
zonder onmiddellijke vervanging, geschorst was. Het akkoord van de ver
zekerde kan ook blijken uit het niet-reageren op de aangetekende brief, 
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waarbij de verzekeraar hem laat weten dat hij een einde stelt aan het 
contract (Brussel, 5 oktober 1966, Bull. Ass., 1967, 324). 

De opzegging van het contract is tegenstelbaar aan de derde zelfs 
indien de verzekerde de groene kaart niet heeft teruggestuurd aan zijn 
verzekeraar, of zo deze verzekeraar onder ieder voorbehoud in verband met 
de aansprakelijkheden een deskundige aanstelt om de schade aan het 
voertuig van de derde te schatten (ibid.). 

81 - ToEGELATEN UITSLUITING VAN BEPAALDE PERSONEN ALS BEGUNSTIG

DEN. - De verplichte verzekering werd ingesteld om de derden te ver
goeden. Artikel4, § r van de wet bepaalt, dat van het recht op een uitkering 
kunnen worden uitgesloten : 

I. De bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt, 
alsmede de verzekeringnemer en zij wier burgerrechtelijke aansprake
lijkheid door de polis is gedekt ; 
2. De echtgenoot van de personen bedoeld in het vorige nummer, 
alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte linie, mits dezen 
bij hen inwonen en door hen worden onderhouden; 
3· Zij, die gerechtigd zijn tot een uitkering uit hoofde van bijzondere 
wetten inzake schadevergoeding voor arbeidsongevallen, behalve voor 
zover zij tegen de verzekerde een op burgerrechtelijke aansprakelijk
heid berustende vordering behouden. 

De rriodelpolis herrieemt dan oak deze uitslliiting (artikel7). 
Er bestaat dus geen verzekering, en evenmin een rechtstreekse vor

dering in het voordeel van de personen vermeld in artikel 4, § I van de wet. 
Een van de redenen die aan de basis liggen van artikel 4, § r, I 0 en 2°, 

is de vrees voor afspraken tussen de bestuurder en de leden van zijn familie 
(verslag van de Benelux-Commissie, hernomen door het verslag van de 
Commissie van Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(Par!. Doc., 1953-54, Kamer, gewone zittijd 1954, nr; 379, 4 maart 1954, 
biz. I4). Zo afspraken uitgesloten zijn, hetzij wegens de aard van de schade, 
hetzij om een andere reden, brengt dit echter niet mee dat, de onder het 
I 0 en 2° bedoelde benadeelde personen een vergoeding zouden mogen 
vragen : zij kunnen conventioneel geen enkele aanspraak doen gelden 
(Cass., 26 oktober 1962, Pas., 1963, I, 259; R. W., 1962-63, I8I3; R.G.A.R., 
1964, 7320, met noot Rouffy; ]. T., 1963, I 52; - en na verwlJZmg : 
Brussel, II januari I967, Bull. Ass., I967, 350, met noot R.V.G. : i.e. 
de echtgenote van de verzekerde). 

De mogelijkheid van uitsluiting bestaat, krachtens artikel 4, § I, r 0 

voor de personen wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt wordt door 
de polis ; verder geeft artikel 7 van de modelpolis een opsomming van de 
personen die in uitvoering van de wettelijke bepaling worden uitgesloten, 
waarbij a.m. de houder (detenteur) vermeld wordt. Dit begrip dekt de 
bijzit van de verzekerde, wanneer zij zijn voertuig neemt en het laat voeren 
door een andere bestuurder, die zij vergezelt (Luik, 4 januari I965, Bull. 
Ass., I965, 292). 
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Enkel de schade geleden door de onder art. 4, § I, I 0 en 2° vermelde 
personen zelf, wordt niet gedekt ; de verzekeraar moet dus de schade dragen 
die de bestuurder veroorzaakt aan de deur van de garage waarvan hij 
huurder is (Hrb. Brussel, IS juli I965, Bull. Ass., I966, 895, met noot 
R.V.G.). 

De begunstigden van de wettelijke verzekering tegen arbeidsonge
vallen vallen onder de bepaling van artikel 4, § I, 3°. Dit is een toepassing 
van artikel I9 van de samengeordende wetten op de arbeidsongevallen (ge
wijzigd bij de wet van I I juni 1964) : deze personen hebben in principe 
geen verhaal tegen hun werkgever of de andere werknemers (Rb. Brussel, 
IO december I964, ]. T., I965, 248; - bevestigd door Brussel, 29 april 
I966, ]. T., I966, 486; R.G.A.R., I966, 775I; Bull. Ass., 1967, I09, met 
noot R.V.G.). 

82 - KENNISGEVINGEN AAN DE VERZEKERDE. - De kennisgevingen aan de 
verzekerde gebeuren geldig aan het adres dat in het contract is aangeduid, 
of dat nadien aan de maatschappij werd bekendgemaakt (artikel 36 van de 
modelpolis). Er wordt niet vereist dat de verzekerde werkelijk kennis ge
nomen heeft van de aangetekende brief, naar dit adres gestuurd (Cass., 
25 september 1967, R. W., I967-68, I 174; Bull. Ass., I967, I098, waar 
ook het verbroken arrest van Luik, 10 januari I967 wordt afgedrukt). 

83 - IN GEBRUIK STELLEN VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG EN KENNIS
GEVING AAN DE VERZEKERAAR. - Wanneer een verzekerde zijn voertuig 
verkoopt, is er : 
- ofwel onmiddellijke vervanging : dan wordt het contract geschorst na acht 
dagen indien de vervanging niet bekendgemaakt wordt aan de maatschappij. 
Voor het verstrijken van deze termijn blijft de verzekerde gedekt (artikel I I 
van de wet van I juli I956 en artikel 33 van de typepolis). De rechtbanken 
van koophandel te Oostende en te Brussel veroordeelden dan ook de maat
schappij tot betaling van de schade veroorzaakt door een ongeval met een 
niet aangegeven vervangingsvoertuig dat binnen deze acht dagen plaats 
vond (Hrb. Oostende, IO juni I965, R.G.A.R., I967, 7803; - Hrb. 
Brussel, 4 mei I966, R.G.A.R., I967, 777I). 
- ofwel geen onmiddellijke vervanging : dan is het contract onmiddellijk 
geschorst (Cass., IO oktober I966, Bull. Ass., I966, 9IO; R.G.A.R., I967, 
7847; - zie ook hierboven, nr. 8o) en is deze schorsing tegenstelbaar aan 
het slachtoffer (Luik, I7 januari I967, fur. Liege, I966-67, I85). 

Indien de overdracht van het verzekerde voertuig niet wordt bekend
gemaakt aan de verzekeraar, is het verzekeringscontract ipso facto geschorst 
hetzij op het ogenblik van de overdracht bij niet onmiddellijke vervanging, 
hetzij bij het verstrijken van de termijn van acht dagen in geval van on
middellijke vervanging. Het opnieuw in voege treden van het contract 
(v66r het einde van vijf jaar na de schorsing) is alleszins ondergeschikt aan 
de voorafgaandelijke mededeling door de verzekerde aan de verzekeraar van 
het in gebruik stellen van het nieuwe voertuig (hoven aangehaald cassatie
arrest van IO oktober 1966). 
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Bij overdracht van het voertuig zonder onmiddellijke vervanging wordt 
het contract niet overgedragen op de overnemer van het voertuig. Deze 
moet zelf zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekeren (Luik, 17 
januari 1967, fur. Liege, 1966-67, 185). 

Wanneer na schorsing van het contract de polis opnieuw in voege 
treedt tengevolge van het in gebruik nemen van een vervangingsvoertuig, 
moet de nieuwe premie worden berekend volgens het tarief dat van kracht 
is op het ogenblik van de vervanging (art. 34, modelcontract; - Brussel, 
27 mei 1967, Bull. Ass., 1967, 1091). 

84 - VERPLICHTING HET VERVANGINGSVOERTUIG BIJ DEZELFDE MAATSCHAP
PIJ TE LATEN VERZEKEREN. - Artikel 33 van de modelpolis voorziet dat 
de verzekerde bij vervanging van het voertuig de verplichting heeft zijn 
aansprakelijkheid wegens gebruik van de vervangingswagen bij zijn ver
zekeraar te laten dekken. Door vervanging moet niet alleen verstaan worden 
de verkoop van een eerste, gevolgd door de aankoop van een tweede voer
tuig, doch ook het gebruik ter vervanging, zelfs indien het eerste buiten 
gebruik gestelde voertuig niet verkocht wordt (Vred. Beveren-Waas, 
15 juni 1965, Bull. Ass., 1965, 690). 

Procedure en bevoegdheid 

85 - 0PTREDEN VAN DE VERZEKERAAR VOOR DE STRAFRECHTSMACHT.- De 
benadeelde derde beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de ver
zekeraar. Hij kan, naar keuze, zijn eis instellen hetzij tegen de verzekeraar, 
hetzij tegen de verzekerde, hetzij tegen heiden. Het is mogelijk partijen 
die in de vergoeding der schade moeten tussenkomen of die rechten kunnen 
doen gelden, in het proces voor de strafrechtsmacht te betrekken, teneinde 
een beslissing te bekomen die aan hen alleen tegenstelbaar is. 

Deze partijen kunnen eveneens vrijwillig tussenkomen om hun rechten 
te verdedigen, in dezelfde voorwaarden als die waarin de eis voor de burger
lijke rechtbank zou worden ingesteld, doch zonder dat de strafrechtsmacht 
kan beslissen over de rechten die de verzekeraar tegen zijn verzekerde kan 
doen gelden (artikel 9, vierde lid; zie over dit punt verder, nr. 92). 

86 - INZAKESTELLING VAN DE VERZEKERAAR DOOR DE BENADEELDE PARTIJ.
De benadeelde partij kan de verzekeraar rechtstreeks dagvaarden voor de 
strafrechtsmacht, niet alleen tot het bekomen van het gemeen verklaren 
van de procedure, doch ook met het oog op een veroordeling tot de betaling 
van de geleden schade (Gent, 5 mei 1965, R. W., 1966-67, 1530; - Cass., 
24 januari 1966, Pas., 1966, I, 658; Rev. dr. pen. 1965-66, 8o3). 

De benadeelde derde, die de verzekeraar niet in het geding heeft 
betrokken in eerste aanleg, mag dit nog doen in graad van beroep, doch 
enkel om te vragen dat de tussenkomende beslissing hem gemeen zou 
worden verklaard (Cass., 24 april 1961, Pas., 1961, I, 904; R. W., 1961-62, 



1655; R.G.A.R., 1963, 7ooo). De ontvankelijkheid van deze eis werd dan 
ook door het hof te Brussel aanvaard (24 april 1964, Pas., 1965, II, 165; 
R. W., 1963-64, 1914). 

87 - lNZAKESTELLING VAN DE VERZEKERAAR DOOR DE VERZEKERDE. - De 
verzekerde kan zijn verzekeraar steeds voor de strafrechtsmacht oproepen 
om hem het tussenkomende vonnis gemeen te doen verklaren, daar deze 
maatregel van behoudende aard is en geen uitspraak doet over de weder
zijdse rechten van partijen (Cass., 22 mei 1967, R. W., 1967-68, 1171). 
Er werd geoordeeld dat dit mogelijk is vooraleer het slachtoffer zich als 
burgerlijke partij heeft aangesteld. Het volstaat dat er een belang is, weze 
het voor de toekomst (Luik, 26 januari 1966, fur. Liege, 1965-66, 201; 
Bull. Ass., 1966, 298, met noot R.V.G.). 

Daar de eis tot gemeenverklaring van het vonnis, die door de ver
zekerde tegen zijn verzekeraar wordt ingesteld, een zuiver conservatoir 
karakter heeft en niet agressief is, moeten de kosten ervan ten laste blijven 
van degene die ertoe overgaat in zijn uitsluitend eigen belang (Vred. 
Rochefort, 6 dec. 1963, Bull. Ass., 1966, 69, met noot R.V.G.). 

88 - VR1JW1LLIGE TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR. - Zoals boven 
vermeld, kan de verzekeraar vrijwillig in de procedure tussenkomen 
(artikel 9, vierde lid). Hij kan dit in hoger beroep doen, zelfs indien hij 
in eerste aanleg het proces heeft geleid (Cass., 10 oktober 1966, R. W., 
1967-68, 994; R.G.A.R., 1967, 7941; - anders : Corr. Luik, 24 november 
1965, fur. Liege, 1965-66, 130). 

De correctionele rechtbank te Dinant heeft geoordeeld, dat de tussen
komst van de verzekeraar B.A. voor een strafrechtsmacht slechts mogelijk 
is indien er een burgerlijke eis strekkende tot vergoeding van de schade 
aanhangig werd gemaakt tegen de verzekerde (Corr. Dinant, 23 februari 
1965, fur. Liege, 1964-65, 251). In het tegengestelde geval zou de tussen
komst onontvankelijk zijn. Wij menen dat dit vonnis te restrictief is. De 
verzekeraar moet kunnen tussenkomen van zodra zijn belang het vereist. 
Dit is het geval telkens wanneer de kwestie der aansprakelijkheden voor 
een aanrijding moet beslecht worden door de strafrechtbank en deze vraag 
aan de rechtbank wordt onderworpen door de verzekerde betichte zelf, 
ten gevolge van een rechtstreekse dagvaarding of tengevolge van een aan
stelling als burgerlijke partij tegen een medebetichte (zie hierboven, nr. 87). 

89 - RECHTSMIDDELEN DIE DE VERZEKERAAR KAN DOEN GELDEN. - Het 
instellen van beroep door de verzekeraar is mogelijk wanneer hij er belang 
bij heeft. Daar hij desgevallend de door zijn verzekerde veroorzaakte 
schade zal moeten vergoeden, heeft hij het recht de aansprakelijkheden te 
betwisten en de belangrijkheid van de sommen die door de burgerlijke 
partij worden geeist in twijfel te trekken. Hij heeft dus als autonome 
pleiter het recht beroep aan te tekenen (Brussel, 24 september 1965 en 
Cass., 4 april 1966, Bull. Ass., 1967, 101). 



Indien de verzekerde, na een veroordeling, persoonlijk aan de burger
lijke partij de door haar bekomen vergoedingen heeft betaald, behoudt 
de verzekeraar die in eerste aanleg tussengekomen was en beroep had 
aangetekend, het recht om in beroep de hervorming van het vonnis te 
vragen (Cass., 8 oktober I965, R.G.A.R., I967, 7770). Terzake was er 
geen conflict tussen verzekeraar en verzekerde, waarbij de eerste beroep 
zou hebben willen aantekenen, en de tweede niet. (Over de mogelijkheid 
van conflict : zie verder, nr. go.) 

De verzekeraar die is tussengekomen in het strafproces in uitvoering 
van artikel g, is niet bevoegd om een voorziening in cassatie in te stellen 
tegen de uitspraken die werden geveld over de eisen, ingesteld door het 
openbaar ministerie; zijn tussenkomst is beperkt tot de burgerlijke vor
deringen (Cass., I4 september I965, R.G.A.R., I965, 7546). 

90 - LEIDING VAN HET PROCES DOOR DE VERZEKERAAR. - MoGELIJKHEID 
VAN TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN. - Doorgaans wordt geoordeeld 
dat, als er onenigheid bestaat tussen verzekeraar en verzekerde in verband 
met het instellen van een rechtsmiddel tegen een vonnis in een strafzaak, 
de wil van de verzekerde de voorkeur verdient indien het rechtsmiddel op 
strafgebied verzwaring van de straf kan meebrengen (bv. omdat een beroep 
door de verzekeraar beroep door het Openbaar Ministerie kan uitlokken). 

Wanneer er geen gevaar bestaat_ voor de verzekerde, mag de verzeke
raar handelen (Corr. Charleroi, 8 oktober Ig66, R.G.A.R., I967, 7805 : 
terzake had de verzekeraar voor het hof van beroep verzet laten aantekenen 
in naam van zijn verzekerde, zonder onderrichtingen van zijnentwege). 
Dit verzet werd ontvankelijk verklaard, daar het verzet in graad van beroep 
op strafgebied geen verzwaring van de toestand van de verzekerde kan 
meebrengen. De rechtbank oordeelt, dat de verzekeraar soms kan gerech
tigd zijn procedures namens zijn verzekerde te voeren, krachtens een man
daat in de polis gegeven (terzake bij toepassing van de artikelen I8 en 20 
tot 22 van de modelpolis automobielverzekering). 

91 - TEGENSTELBAARHEID VAN DE VONNISSEN. - Een vonnis, gewezen in 
een geschil terzake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade, is 
slechts aan de verzekeraar, aan de verzekerde of aan de benadeelde derde 
tegenstelbaar, indien zij in het geding partij zijn geweest of erin werden 
geroepen (artikel g, eerste lid). Dit is een toepassing van het gemeen recht 
(zie o.m. : Rb. Brussel, 6 november I963, R.G.A.R., I965, 7503). De 
beslissing, gewezen tussen de benadeelde derde en de verzekerde, is nochtans 
aan de verzekeraar tegenstelbaar zo hij de leiding van het proces heeft 
waargenomen (artikel g, tweede lid). Dan is de reden van de niet-tegen
stelbaarheid afwezig. Wat betreft het gezag van gewijsde tegenover de 
verzekeraar die de leiding van het proces heeft waargenomen, zie het 
cassatiearrest van IS september Ig66 (]. T., Ig66, 670; R. W., I966-67, 
Io8s). 



92 - 0NMOGELIJKHEID VOOR DE STRAFRECHTSMACHT OM UITSPRAAK TE DOEN 
OVER DE RECHTEN DIE DE VERZEKERAAR KAN LATEN GELDEN TEGEN DEVER
ZEKERDE. - Ingevolge artikel 9, vierde lid, kunnen de rechtbanken geen 
uitspraak doen over de vraag of de verzekerde een zware fout heeft begaan 
die aanleiding kan geven tot verhaal van de verzekeraar tegen hem (Cass., 
24 januari 1966, Pas., 1966, I, 658). 

De verzekeraar die de schade heeft vergoed, kan zich, in geval van 
zware fout van de verzekerde, tegen hem niet als burgerlijke partij aan
stellen voor de strafrechtsmacht om aldus zijn verhaal uit te oefenen 
(Corr.· Tongeren, 19 oktober 1966, R.G.A.R., 1967, 786r; - vgl.: Cass., 
17 november 1958, R.G.A.R., 1959, 6329; - Brussel, 16 maart 1962, 
R.A.G.R., 1964, 7206). 

De verzekeraar kan echter voor de strafrechtsmacht pleiten dat hij 
niet gehouden is tegenover het slachtoffer. Hij mag dus inroepen dat hij 
de aansprakelijkheid van de dader niet dekt (Brussel, 26 mei 1965, R.G.A.R., 
1965, 7543;- zie ook: Cass., 7 maart 1962, Pas., 1962, I, 766; - Cass., 
16 oktober 1967, Pas., 1968, I, 224;- en hoven, nr. 8o). 

93 - GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS. - lndien de aansprakelijk
heid waartoe het gebruik van een motorrijtuig aanleiding kan geven niet 
gedekt is overeenkomstig de wet van 1 juli 1956 of indien de aansprakelijke 
bestuurder onbekend is gebleven, mogen de benadeelde personen hun 
vordering, doch enkel wat de vergoeding van hun lichamelijke schade 
betreft, indienen bij een Gemeenschappelijk Waarborgfonds, gespijsd door 
de bijdragen van al de aangenomen verzekeraars (artikel r6 van de wet van 
r juli 1956). Het K.B. van 5 januari 1967 bepaalt de voorwaarden van toe
kenning en de uitgestrektheid der rechten van de benadeelde personen 
tegenover dit Fonds. (Zie ook verder, nr. 96.) De wet van 24 december 
1968 (Staatsbl., 3 r december 1968, 1269) heeft de tussenkomst van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds in het voordeel van de benadeelde 
personen uitgebreid tot de gevallen waarin de aansprakelijke dader ver
zekerd is bij een verzekeraar die failliet verklaard wordt. Dit geldt eveneens 
zo de verzekeraar failliet werd verklaard minder dan twee jaar v66r de 
inwerkingtreding van de wet, hetgeen het geval is voor de twee faillissemen
ten die zich in Belgie hebben voorgedaan (zie verder, nr. 96). 

Opdat het Fonds zou tussenkomen is het natuurlijk vereist dat de 
aansprakelijkheid van de niet-gekende of niet-verzekerde dader vaststaat, 
daar de wet van 1 juli 1956 geen wijzigingen aanbrengt in het geldende 
stelsel inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid (zie hoven, nr. 68). 

Het Fonds moet tussenkomen : 
a) wanneer er verzekeringsplicht bestaat, en de dader gekend, doch niet 

gedekt is door verzekering : aldus wanneer een ongeval veroorzaakt 
wordt door een niet-verzekerde krankzinnige (Cass., 24 juni 1965, 
R.G.A.R., 1967, 7789; - zie hoven, nr. 68); 

b) indien de dader niet gekend is, bv. wanneer een niet gei:dentificeerde 
vrachtwagen stookolie heeft verloren op de openbare weg (Brussel, 



24 januari 1964, Pas., I965, II, 67; - zie ook hoven, nr. 75); 
c) bij diefstal of geweld. De term diefstal heeft in de wet van I juli I956 

en in het K.B. van 5 januari I957 dezelfde betekenis als in artikel 46I 
S.W. (Brussel, I8 december 1964, Doc. fiches, Bull. Ass., I965, Ass. 
D.C., fiche nr. IS; - zie hoven, nr. 74). 

Er moet binnen het jaar aangifte van het ongeval gedaan worden bij 
het Fonds en het moet binnen de drie jaar in gebreke gesteld worden 
(artikel 5, § 2 K.B. van 5 januari I957). 

De termijn van een jaar neemt een aanvang op de datum van het 
ongeval, niet op het tijdstip waarop de rechtbank over de aansprakelijk
heden uitspraak doet (Luik, I9 maart I965, fur. Liege, I964-65, 24I; -in 
dezelfde zin : Rb. Doornik, 22 mei I96o, R.G.A.R., I96I, 6733); het is 
een termijn van verval (Cass., 7 september I967, Pas., I968, I, 25). 

Voor de ingebrekestelling is er geen speciale vorm vereist, doch het 
is nodig dat het Fonds in duidelijke termen aangemaand wordt om zijn 
verplichtingen te vervullen (Brussel, I I oktober I965, Pas., I966, II, 236; 
R.G.A.R., I967, 7865). 

94 - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS VOOR 

DE STRAFRECHTSMACHTEN. - Evenals een verzekeraar, heeft het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds belang bij het bepalen van de aansprakelijk
heden door de strafrechtsmachten. Het mag dan ook in de procedure 
tussenkomen in dezelfde voorwaarden als een verzekeraar (artikel 9 van de 
wet van I juli I956) (Corr. Brussel, I8 november I965, Bull. Ass., I966, 
523). 

Volgens een vonnis van de correctionele rechtbank te Dinant is de 
tussenkomst van het Fonds niet mogelijk wanneer het er voor dit Fonds 
slechts op aankomt bij strafvervolging tegen een verzekerde betichte, in te 
staan voor de fout van een onbekend gebleven derde. De rechtbank rede
neert als volgt : de verzekeraar B.A. kan krachtens artikel 9 van de wet 
van I juli I956 voor de strafrechtsmacht slechts tussenkomen, zo een bur
gerrechtelijke aansprakelijkheidseis ingesteld wordt tegen haar verzekerde. 
Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds moet gelijkgesteld worden met 
een verzekeraar. Daar deze geen enkele eis tegen een derde kan instellen, 
kan het Fonds zulks evenmin (Corr. Dinant, 6 juni I966, fur. Liege, I966-67, 
5). Wij geloven dat de redenering van de rechtbank onjuist is : het Ge
meenschappelijk Waarborgfonds moet kunnen tussenkomen telkens de 
aansprakelijkheid van een onbekend gebleven derde in het gedrang komt. 
Het slachtoffer, dat oordeelt dat de persoon die door het openbaar ministerie 
werd gedagvaard, niet de werkelijke aansprakelijke is, daar de schuldige 
onbekend gebleven is, kan het Gemeenschappelijk Waarborgfonds in de 
procedure betrekken. Het Fonds moet dan ook vrijwillig kunnen tussen
komen : bij vrijspraak van de betichte zal het voor de onbekende moeten 
betalen! Overigens valt het te betwijfelen dat een verzekeraar nooit in het 
strafproces kan tussenkomen, indien er tegen zijn verzekerde geen eis 
wordt ingesteld (zie hoven, nr. 88). 
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In dezelfde gedachtengang kan men ook betwijfelen of de correctionele 
rechtbank te Leuven gelijk had wanneer zij besliste dat het Gemeenschappe
lijk Waarborgfonds niet mag tussenkomen wanneer niet de benadeelde, 
doch de betichte partij, de aansprakelijkheid wil zien afwentelen op een 
onbekend gebleven derde. De rechtbank roept evenals de rechtbank te 
Dinant in, dat een verzekeraar krachtens artikel 9 niet mag tussenkomen 
zo zijn verzekerde niet in het proces betrokken is, en dat het Fonds slechts 
in dezelfde gevallen als een verzekeraar mag tussenkomen (Corr. Leuven, 
4 februari 1965, R. W., 1965-66, 687). De toestand is echter niet dezelfde : 
de gelijkschakeling mag geschieden in het geval waar de dader gekend, 
doch niet verzekerd is ; echter niet, zo de dader onbekend is : dan is zijn 
inzakestelling door het openbaar ministerie of door de benadeelde partij 
vanzelfsprekend onmogelijk, zelfs indien deze de onbekend gebleven per
soon aansprakelijk achten. 

Wanneer het Gemeenschappelijke Waarborgfonds het slachtoffer 
heeft vergoed, is het in de rechten van deze laatste gesubrogeerd. Het 
beschikt over de eis van het slachtoffer, nl. een eis tot vergoeding van de 
schade en de kosten die voortspruiten uit een feit voorzien door de strafwet. 
De lijfsdwang is derhalve toepasselijk krachtens artikel 3 van de wet van 
27 juli 1871 (Brussel, 30 juni 1966, ]. T., 1966, 652). 

De eis, door het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tegen de aan
sprakelijke dader ingesteld tot het bekomen van vergoedingen die aan het 
slachtoffer werden uitbetaald ingevolge een definitief geworden vonnis, 
is de actio judicati, die na dertig jaar verjaart (Rb. Brussel, 30 juni 1964, 
Bull. Ass., 1965, 290, met noot R.V.G.; - zie ook hoven, nr. 40). 

95 - BELGISCH BUREAU. - Volgens artikel 2, § 2 van de wet van 1 juli 
1956 worden motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, 
tot het verkeer in Belgie toegelaten op vertoon van een bewijs, afgeleverd 
door een bureau dat ingesteld is voor de afgifte van internationale bewijzen 
van verzekering, bureau dat dezelfde verplichtingen heeft als de ver
zekeraars. 

Het Belgisch Bureau moet slechts tussenkomen zo de aansprakelijke 
dader van een ongeval titularis is van een geldig internationaal verzekerings
getuigschrift. De dader moet dan ook het bestaan van dit certificaat be
wijzen indien hij de tussenkomst van het Belgisch Bureau wil bekomen 
(Rb. Brussel, 14 mei 1964, Doc. Fiches, Bull. Ass., 1965, Ass. D.C., 
fiche nr. 9). 

96 - W1JZIGINGEN VAN DE WETGEV1NG. - De aandacht moet ook ge
vestigd worden op bepaalde wetgevende maatregelen in verband met de 
controle en de sanering van de maatschappijen die de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen dekken. 

Krachtens een K.B. van 5 juli 1967 (Staatsbl., 8 juli 1967, 7389; Err., 
4 augustus, 8274) moeten de ondernemingen voortaan, om de verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrij-



tuigen te mogen uitoefenen, door de regering worden aanvaard. Het konink
lijk besluit regelt de modaliteiten hiervan. Een nieuw K.B. van 24 december 
1968 (Staatsbl., 7 januari 1969, 90) heeft de voorwaarden van deze controle 
verscherpt. Ondermeer bepaalt het, dat de regering van iedere onder
neming kan eisen dat zij het bewijs aanbrengt dat haar tarieven voldoende 
zijn om haar verbintenissen nate komen (artikel r K.B. 24 december 1968 
tot wijziging van artikel 6 K.B. 5 juli 1967). Het groat gevaar waaraan de 
automobielverzekering blootstaat, is inderdaad de verlaging van de tarieven 
tengevolge van de heersende concurrentie : in het verleden hebben sommige 
verzekeraars, om hun portefeuille te vergroten, te lage premies toegepast, 
zodat zij hun verplichtingen niet konden vervullen : na faillissementen in 
Engeland en Nederland werden twee belgische maatschappijen respectieve
lijk op 22 augustus 1967 (N.Y. Prevoyance et Prosperite) en 11 januari 1968 
(N.Y. Belfort) failliet verklaard. 

Naar aanleiding van de bezorgdheid om de slachtoffers van het faillis
sement van deze verzekeringsmaatschappijen te beschermen, heeft een wet 
van 24 december 1968 (Staatsblad., 31 december 1968, 12629) de bevoegd
heden van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds uitgebreid en werd aan 
dit Fonds een voorschot van honderdvijftig miljoen frank toegekend ten 
einde aan de nieuwe verplichtingen het hoofd te kunnen bieden (zie boven, 
nr. 93). 

AFDELING 6 -

lnternationaal Privaatrecht 

97 - ALGEMEEN. - Tengevolge van het toenemend internationaal ver
keer komt het steeds vaker voor dat de rechtbanken problemen van inter
nationaal privaatrecht moeten beslechten, hetzij wanneer zich in Belgie 
aanrijdingen voordoen waarbij vreemdelingen betrokken zijn, zodat een 
procedure door of tegen hen voor de belgische rechtsmachten wordt in
gesteld, hetzij integendeel wanneer Belgen in het buitenland bij een aan
rijding worden gekwetst en hun rechten voor de rechtbanken van ons land 
vervolgen. De vraag kan rijzen, in welke mate de belgische wet, en onder
meer de wet van r juli 1956, op deze toestanden van toepassing is. 

Ons hof van cassatie kleeft reeds lang het principe aan dat de wet, die 
de gevolgen van een aanrijding beheerst, die is van de plaats waar het on
geval zich voordoet. Het steunt op artikel3, eerste lid B.W. om te beslissen 
dat de politiewetten van een staat de feiten beheersen die op het grond
gebied van deze staat plaatsvinden, welke oak de nationaliteit van de daders 
weze. De lex loci delicti is toepasselijk op het feit dat aanleiding geeft tot 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, delictueel of quasi-delictueel, als
mede op deze aansprakelijkheid zelf, op de modaliteiten van het herstel 
en het bedrag van de vergoeding (Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, IIII; 

R.C.J.B., 1957, 192, met noot Vander Elst; - zie oak Cass., 23 november 
1962, Pas., 1963, I, 374, met noot W.G. : aanvaring in de territoriale 
wateren). 
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De omstandigheid dat zowel de dader als het slachtoffer van een oi1-
geval in het buitenland, Belgen zijn, brengt hieraan geen verandering, zodat 
in dit geval de eis tot vergoeding van de geleden schade door de buiten
landse wet wordt beheerst : het zopas vermelde arrest van mei 1957 werd 
precies gewezen in een zaak, waar een aanrijding in Nederland plaats
gevonden had, en zowel de dader als het slachtoffer Belgen waren; enkel de 
nederlandse wet werd toepasselijk verklaard. De burgerlijke rechtbank te 
Brussel besliste in dezelfde zin voor een ongeval in Duitsland (Rb. Brussel, 
27 januari 1967, Bull. Ass., 1967, 590, met noot R.V.G.). 

Indien de buitenlandse wet de rechtsverhoudingen tussen partijen 
beheerst, moet deze wet door de belgische rechter worden toegepast, tenzij 
zij strijdig is met de belgische openbare orde, of ervan afgeweken wordt 
door een internationaal akkoord (Cass., 23 november 1962, Pas., 1963, 
I, 374). Bij de aanrijdingen, in Duitsland veroorzaakt door de militairen 
van de belgische strijdkrachten, in dienst op het grondgebied van de 
federale republiek, geldt een akkoord van 26 mei 1954. Hierom kon het hof 
van cassatie in een procedure, door de weduwe van een belgisch militair 
tegen een landgenoot voor de belgische krijgsrechtsmachten ingesteld, de 
belgische wet toepasselijk verklaren (Cass., 2 januari 1961, Pas., 1961, 
I, 465). 

De rechtbanken hebben tijdens de besproken periode meerdere ge
vallen beslecht van aanrijdingen waarin een element van extrane'iteit te 
vinden was. Zij hebben toepassing gemaakt van de hoven aangehaalde 
principes welke door het hof van cassatie aanvaard werden. 

98 - VERGOEDING AAN RET SLACHTOFFER. - De wet van de plaats waar bet 
ongeval zich heeft voorgedaan beheerst de vergoedingen waarop het 
slachtoffer recht he,eft. Een vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Brussel heeft dit principe toegepast in een geval waar v66r de oorlog een 
aanrijding in Frankrijk was gebeurd, en de verzekeraar van de belgische 
dader sedertdien aan het slachtoffer een lijfrente in franse frank uitkeerde. 
Door franse wetten werd het bedrag van de lijfrente, door de verzekerings
maatschappijen sedert de vooroorlogse periode uitbetaald, aan de waarde
vermindering van de frank aangepast (aan de schuldenaar werd een ver
hoging opgelegd van 300 %, later gebracht op 750% en 787,5 %). Deze 
verhoging werd in Belgie van de verzekeraar gevorderd, die zich hiertegen 
verzette op grond van de overweging dat de franse wet geen gevolgen had 
buiten het frans grondgebied. Dit verweermiddel werd afgewezen. De 
rechtbank van koophandel oordeelde dat het de franse wet was die de 
gevolgen van de aanrijding beheerste. Deze wet werd dus niet als strijdig 
met de belgische openbare orde beschouwd (impliciete oplossing) (Hrb. 
Brussel, 1 r juni 1966, R.G.A.R., I967, 7767). 

99 - ToEPASSING VAN DE WET VAN I JULI I956. - Het is vooral in verband 
met de toepassing van de wet van I juli I956 op de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat beslissingen zijn tot stand 
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gekomen, en meer bepaald wat het bestaan van de rechtstreekse vordering 
tegen de verzekeraar van de aansprakelijke dader betreft. 

De wet van I juli I956 wordt beschouwd als een wet van politie en 
veiligheid in de zin van artikel 3 B.W., zodat zij toepasselijk is op de aan
rijdingen in Belgie. 

De rechtstreekse vordering in Belgie tegen de verzekeraar ingesteld, 
betreffende een ongeval in Frankrijk, werd ontvankelijk verklaard door de 
burgerlijke rechtbank te Brussel omdat ook de franse wet aan de slachtoffers 
een rechtstreekse vordering toekent (Rb. Brussel, 23 juni I966, R.G.A.R., 
I967, 7766). Ter uitvoering van hetzelfde principe (toepassing van de 
lex loci delicti) werd aan het slachtoffer van een ongeval, dat zich in I959 
in Nederland had voorgedaan, deze vordering ontzegd omdat het in ge
breke gebleven was te bewijzen dat zij door de plaatselijke wet was voorzien 
(Hrb. Brussel, I2 april I966, Pas., I966, III, 77; fur. comm. Brux., I966, 
I53 : de nederlandse wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
dagtekent van I963;- in dezelfde zin, voor een ongeval in Italie: Tribunal 
grande instance de la Seine, 29 maart I963, R.G.A. T., I964, 4I; Doc. 
fiches, Bull. Ass., I964, Ass. D.C., fiche nr. 27). 

IOO - WET TOEPASSELIJK OP HET VERZEKERINGSCONTRACT. - De lex loci 
delicti beheerst echter niet de verhoudingen die niet uit de aanrijding, doch 
uit het verzekeringscontract zelf ontstaan. Aldus werd door het hof van 
beroep te Brussel het belgisch recht toepasselijk verklaard op het verhaal, 
voorzien door artikelen 24 en 25 van de typepolis, in overeenstemming met 
artikel I6 van de wet van 11 juni I874 en met artikel 11, tweede lid van 
de wet van I juli I956, tegen de verzekerde die in Nederland een aanrij
ding veroorzaakte in dronken toestand. Het begrip zware fout, door het 
hof weerhouden, werd uitgelegd overeenkomstig de principes die in ons land 
toepasselijk zijn, op grond van de overweging dat de verhoudingen tussen 
verzekeraar en verzekerde van contractuele aard zijn (Brussel, 23 septem
ber I965, Pas., I966, II, 2I8; R.G.A.R., I967, 7908 en 792I, met noot 
Mahieu; Bull. Ass., I967, 565, met noot R.V.G.). 

IOI - VERDRAG VAN 26 OKTOBER I968. - De aandacht moet worden ge
vestigd op het feit dat op 26 oktober I968 op de elfde zitting van de Con
ferentie van den Haag van Internationaal Privaatrecht, een verdrag werd 
ondertekend over de wet toepasselijk op de verkeersongevallen (Con
jlfrence de la Haye de Droit international prive, Onzieme session, Acte final, 
26 octobre I968, II, blz. 9). Vermelden we de voornaamste bepalingen 
ervan. 

Het verdrag voorziet allereerst dat de niet-contractuele burgerrechte
lijke aansprakelijkheid die uit een verkeersongeval voortspruit, beheerst 
wordt door de interne wet van de staat op het grondgebied waarvan het 
ongeval heeft plaatsgehad (artikelen I en 3). 

Nochtans wordt toepasselijk verklaard de wet van de staat waar het 
voertuig ge1mmatriculeerd is : a) indien het slachtoffer een passagier is 
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van het voertulg, die zijn gewone verblijtplaats nlet heeft op het grond
gebied van de staat waar de aanrijding zich heeft voorgedaan ; b) of indien 
het slachtoffer dat zich buiten het voertuig bevindt zijn gewone verblijf
plaats in de staat van immatriculatie heeft. Een ongeval tussen Belgen in 
het buitenland zou dus in het stelsel van de Conventie door de belgische 
wet beheerst worden, hetgeen wel voldoening geeft aan het billijkheids
gevoel. Indien er meerdere slachtoffers zijn, wordt de toepasselijke wet 
afzonderlijk bepaald voor ieder van hen (artikel 4, eerste lid van het ver
drag). 

Wat de bepaling van de aansprakelijkheid betreft moet men steeds 
rekening houden met de regels van verkeer en veiligheid die op het ogen
blik en op de plaats van het ongeval gelden (artikel 7). 

Artikel 8 voorziet dat de toepasselijk verklaarde wet onder meer 
beheerst : 
r. De voorwaarden en de uitgestrektheid van de aansprakelijkheid; 
2. de oorzaken van uitsluiting alsmede iedere beperking of verdeling van 

aansprakelijkheid ; 
3. het bestaan en de aard van de schade die kan vergoed worden ; 
4· de modaliteiten en de uitgestrektheid van de vergoeding; 
5· de overdraagbaarheid van het recht op vergoeding; 
6. de personen die gerechtigd zijn vergoeding te vragen voor de schade die 

zij persoonlijk hebben geleden; 
7. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor zijn aangestelde; 
8. de gevallen van verjaring en rechtsverval voortspruitend uit het verloop 

van een termijn, met inbegrip van de aanvangsdatum, de stuiting en de 
schorsing van de termijnen. 

Wat de rechtstreekse vordering betreft voorziet artikel 9 een liberale 
regeling. De benadeelde personen beschikken over dit recht zo het voorzien 
wordt door de toepasselijke interne wet, zoals door het verdrag bepaald. 
Indien de wet van het land van immatriculatie toepasselijk is, en dit land 
de rechtstreekse vordering niet kent, kan dit recht nochtans worden uit
geoefend zo het erkend wordt door de interne wet van de staat waar de 
aanrijding is gebeurd, of door de wet die het verzekeringscontract beheerst. 

Het verdrag regelt op bevredigende wijze de meeste problemen die 
voortspruiten uit aanrijdingen waar buitenlandse elementen een rol spelen. 
Het wijkt soms geheel af van de thans in ons land aanvaarde oplossingen. 

102 - ARBEIDSONGEVALLEN. - Bij arbeidsongevallen op de weg van of 
naar het werk rijst de vraag van het bepalen van de toepasselijke wet 
wanneer de werkgever een onderneming is die haar zetel in het buitenland 
heeft. Wordt de vergoeding van de gekwetste werknemer beheerst door 
de wet van de plaats waar het ongeval plaats had, of door de wet van het 
land waar de onderneming haar zetel heeft ? De burgerlijke rechtbank te 
Tongeren verklaarde zich onbevoegd inzake ongevallen waarbij in Belgie 
woonachtige werklieden in ons land werden gekwetst wanneer zij zich naar 
hun nederlandse werkgever begaven (Rb. Tongeren, 24 november 1967, 
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R. W., 1968-69, 1139; - vgl. Corr. Tongeren, 24 september 1965, Pas., 
I966, III, I I I; R. W. 1967-68, 26o). De rechter maakte toepassing van 
artikel I2 van de E.E.G.-verordening nr. 3 dat bepaalt dat de wet die 
toepasselijk is op het arbeidscontract, die is van de plaats waar de werk
nemer werkzaam is. In dezelfde zin werd beslist in verband met een on
geval, in Nederland overkomen aan een werknemer tewerkgesteld in de 
belgische zetel van een nederlandse onderneming ( artikel r 3 van ver
ordening nr. 3) : de belgische wet werd toegepast (Rb. Brugge, ro april 
I967, Bull. Ass., 1968, 87, met noot J,A.). 

HOOFDSTUK III 

DE VERZEKERING VAN PERSONEN OF VAN SOMMEN 

AFDELING I 

V erzekering tegen lichamelijke ongevallen 

IOJ - BEGRIP ,ONGEVAL".- Het begrip ongeval heeft aanleiding gegeven 
tot talrijke beslissingen, geveld in· zaken waar de slachtoffers aansptaak 
maakten op het voordeel van het regime, voorzien door de samengeordende 
wetten betreffende de arbeidsongevallen. Wij verwijzen naar de overzichten 
van rechtspraak in verband met deze wetgeving (zie o.m. Lenaerts, H. 
en Claeys-Leboucq, E., Overzicht van rechtspraak, Arbeidsongevallen
recht, 196I-65, T.P.R., 1967, 245 e.v.;- Horion P., Examen de jurispruden
ce, Droit social, 1960-1963, nr. 118 e.v., R. C.]. B., 1964, 190 e.v.; -
Horion, P. en Papier-Jamoulle, M., Examen de jurisprudence, Droit social, 
1964-1967, nr. 85 e.v., R.C.].B., 1968, 502 e.v.), doch wensen de aandacht te 
vestigen op een zeer belangrijk arrest van het hof van cassatie, dat een 
definitie geeft van het ongeval, definitie die ook bruikbaar is op de gewone 
verzekering tegen ongevallen (de op 28 september 1931 samengeor
dende wetten geven geen definitie van het ongeval en hechten aan dit 
begrip geen speciale technische betekenis) (Cass., 26 mei 1967, Pas., 1967, 
I, 1138; R.C.].B., 1968, 273, met het besluit van de eerste Adv.-gen. 
Ganshof van der Meersch en noot L. Duchatelet). Dit arrest definieert het 
arbeidsongeval als een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel ver
oorzaakt, hetwelk een arbeidsongeschiktheid of de dood van de arbeider 
medebrengt, en waarvan de oorzaak, of een der oorzaken, uitwendig is aan 
het organisme van het slachtoffer. Het hof van cassatie heeft deze definitie 
herhaaldelijk bevestigd (Cass., 30 juni 1967, R.G.A.R., 1968, 7987; 
- Cass., 7 september 1967, Pas., I968, I, 24; - Cass., 3 november 1967, 
R. W., I968-69, II75; ]. T., I968, 95; - Cass., 29 februari 1968, ]. T., 
1968, 202). 



De letsels kunnen het gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, 
zelfs van een normale. Het abnormaal karakter van de gebeurtenis, dat 
aanleiding had gegeven tot zoveel onzekerheid in de rechtspraak, wordt 
niet meer weerhouden (besluit van eerste Adv.-gen. Ganshof van der 
Meersch, R.C.].B., 1968, 291 e.v. bij het arrest van 7 september 1967). 
Evenmin is vereist dat het letsel het gevolg is van een uitwendige kracht 
(arresten van 26 mei 1967 en van 29 februari 1968; dit laatste arrest had 
betrekking op een val in omstandigheden waarin een fysische ongesteld
heid uitgesloten was). 

De nieuwe rechtspraak van het hof van cassatie stelt op een sociaal 
verantwoorde wijze een einde aan de bestaande rechtsonzekerheid. 

Voorbeschiktheid van het slachtoffer sluit ook de toepassing van de 
wet niet uit (arrest van 3 november 1967). Wanneer iemand door verdrin
king om het !even komt, moet de verzekeraar de vergoeding betalen, zelfs 
indien de verzekerde in het water is terechtgekomen ten gevolge van zijn 
pathologische gesteldheid, bv. als gevolg van een hartcrisis of een bloed
aandrang naar het hoofd, die hem de controle over zijn voertuig ontneemt 
(Cass., 2 december 1965, R.G.A.R., 1967, 7845). 

104 - BEWIJS VAN HET ONGEVAL. - Het bewijs client door het slachtoffer 
te worden geleverd (Laloux, nr. 443; - Dor. B., Bull. Ass., 1941, 288; 
- vgl. Cass. fr., civ., 22 december 1959 en 6 januari 1960, R.G.A. T., 
1960, 449 en 551). Daar het beloofde kapitaal alleen verschuldigd is indien 
het schadegeval zich voordoet, moet de nemer niet enkel bewijzen dat het 
lichamelijk leed het gevolg is van een ongeval, doch meer bepaald van een 
ongeval zoals in de polis omschreven (Laloux, nr. 443). 

Soms kan het zeer lastig zijn het bewijs van het ongeval te leveren, 
gelet op de aard en de omstandigheden ervan (wanneer bv. een verzekerde 
om het !even komt door verdrinking, is het doorgaans voor de rechthebben
den moeilijk met volstrekte zekerheid te bewijzen dat het slachtoffer geen 
zelfmoord heeft gepleegd). De rechtbanken tonen zich dan ook breed bij 
de beoordeling van de feitelijke elementen. Het bewijs van het ongeval 
wordt dikwijls geleverd door vermoedens (Gent, 21 november 1951, Pas., 
1953, II, 42). 

Aldus, indien het vaststaat dat de verzekerde, onervaren zwemmer, 
zich in het water heeft gewaagd op een gevaarlijke plaats, bij woelige zee, 
en met de armen zwaaide, toen hij in de golven verdween (Rb. Brussel, 
17 juni 1966, R.G.A.R., 1967, 7862). 

105 - REcHTHEBBENDE.- De principes die toepasselijk zijn op de levens
verzekering in verband met het bepalen van de begunstigde, zijn eveneens 
toepasselijk op de ongevallenverzekering (Rb. Verviers, 29 juni 1965, 
R.G.A.R., 1966, 765r). 

Zo een polis inzittenden van een wagen geen begunstigde aanduidt, 
maakt de vergoeding deel uit van het vermogen van de decujus, en moeten 
de gewone regels van het burgerlijk recht toegepast worden om te weten 



in wiens handen de verzekeraar moet betalen (Brussel, 27 november I964, 
Bull. Ass., I965, 665, met noot). De overlevende echtgenote is dus geen be
gunstigde, en kan geen speciale rechten doen gelden. 

Over de gevolgen van een putatief huwelijk, of de hoedanigheid van 
rechthebbende op de vergoedingen, verschenen vonnissen die wij vermel
den omdat de opgeloste vraag niet speciaal de verzekering tegen ongevallen, 
doch ook de andere verzekeringen betreft. Nu vele buitenlandse werk
lieden werkzaam zijn in Belgie, doen zich meer en meer gevallen van dubbel 
huwelijk voor. De tweede vrouw maakt dan aanspraak op het voordeel van 
het putatief huwelijk. Een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Hasselt 
kent haar dezelfde voordelen toe als aan de eerste vrouw (Rb. Hasselt, 
I 8 februari I966, Pas., I966, III, 88; Bull. Ass., I967, 289); daarentegen 
beslist de rechtbank te Charleroi dat de eerste vrouw alleen recht heeft op 
de wettelijke vergoedingen (Rb. Charleroi, I juni I963, R.G.A.R., I967 
7909; Bull. Ass., I967, 1005). Het lijkt ons dat inzake toepassing van de 
wet op de arbeidsongevallen beide weduwen recht hebben op de wettelijke 
vergoedingen, vermits deze ten goede komen aan de begunstigden, onge
acht hun aantal (bv. ascendenten en kinderen). De toestand is integendeel 
niet dezelfde inzake levensverzekeringen, waar ieder contract een kapitaal 
en een individuele mathematische reserve inhoudt (zie hierover Fredericq, 
S., Problemes de l' assurance sur la vie, et principalement de l' assurance de 
groupe, lies a la mobilite internationale de la main-d' amvre, R.G.A.R., I968, 
8u6, noot (49); - Horion en Papier-Jamoulle, a. c., nr. 139, R.CJ.B., 
I968, 523). 

ro6 - EINDE VAN DE VERZEKERING. - Wanneer een individuele polis 
tegen ongevallen voorziet, dat de personen die door een ongeval of een erge 
gebrekkigheid aangetast zijn, niet verzekerd kunnen blijven, eindigt de 
verzekering van rechtswege wanneer de ziekte of het letsel intreedt; de 
verzekeringsmaatschappij is dan gerechtigd de verzekerde door een ge
neesheer van haar keuze te doen onderzoeken, en deze geneesheer mag 
niet gewraakt worden in een later proces (Luik, 3I maart I966, R.G.A.R., 
I966, 7687; ]. T., I966, 389; fur. Liege, I966-67, I; - over de wraking 
en het beroepsgeheim : zie verder, nr. I 12). 

107 - CoLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN : VERZEKERING VAN 
ZAKEN OF VAN PERSONEN? - Dikwijls hebben de rechtbanken moeten 
beslissen of een collectieve verzekering tegen ongevallen een verzekering 
van sommen uitmaakte, en of subrogatie van de verzekeraar mogelijk was. 

Hoewel de individuele verzekering tegen ongevallen in principe een 
personenverzekering is en de collectieve verzekering slechts een aantal 
contracten groepeert, kan zij soms een indemnitair karakter hebben, nl. 
wanneer de vergoeding overeenstemt met het geleden inkomstenverlies. 

Zoals vermeld heeft deze verzekering het karakter van verzekering 
van personen of van zaken naargelang van de verbintenissen die op de 
partijen rusten (zie hoven, nr. I). In toepassing van dit principe beslisten 



de hoven van beroep te Brussel en te Luik dat, wanneer een contract van 
collectieve verzekering tegen ongevallen tot doel heeft de wettelijke ver
zekering. 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 defmitieve werkonbekwaamheid en de wedde 
van het slachtoffer, men staat voor een verzekering met indemnitair karakter, 
zodat cumul uitgesloten is (Brussel, 10 maart 1962, Pas., 1963, II, 314;
Luik, 10 april 1963, Bull. Ass., 1964, 267). 

Een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Verviers ontleedt het ver
zekeringscontract, door een gemeentebestuur 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. Niettegenstaande de berekenings
methode oordeelde de rechtbank, dat men terzake stond voor een ver
zekering van sommen, beheerst door het gemeen recht. 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 
geantwoord, besliste de rechtbank dat, vermits het om ~en verzekering van 
sommen ging, de vergoedingen mochten gecumuleerd worden met de 
wedde (Rb. Verviers, 29 juni 1965, R.G.A.R., 1966, 7651). 

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 (R. W., 1964-65, 877, waarbij een vonnis van 
Rb. Gent, 9 februari 1961 wordt bevestigd) : 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. 
Men stond dus ongetwijfeld voor een verzekering van personen. 

108 - SuBROGATIE VAN DE VERZEKERAAR. - Soms voorziet de polis uit
drukkelijk de subrogatie van de verzekeraar. De vrederechter te Beveren
Waas besliste dat bij een collectieve verzekering voor landbouwers, waarbij 
forfaitaire bedragen onafhankelijk van de geleden schade werden voorzien, 
en waarbij de polis bepaalde dat de verzekeringsmaatschappij in de plaats 
gesteld was van de verzekerde wat alle rechten en eisen betrof die deze 
laatste kon doen gelden, de maatschappij ab initio over een vordering be
schikte tegen de aansprakelijke derde; een door de verzekerde aangegane 
dading werd niet tegenstelbaar verklaard aan de maatschappij (Vred. 
Beveren-Waas, 8 maart 1966, R.G.A.R., 1966, 7707 en 7733). Een arrest 
van het hof van beroep te Brussel liet aan de verzekeraar toe tegen de 
aansprakelijke derde te handelen krachtens een overdracht van schuld
vordering. Het contract voorzag de betaling van een voorafbepaalde for
faitaire som, onafhankelijk van de werkelijk geleden schade, en subrogatie 
van de verzekeraar in de rechten van het slachtoffer (i.e. van de weduwe). 
De verzekerde werd gedood in een auto-ongeval, waaraan hij geen schuld 
had. Het hof besliste dat men wel te doen had met een verzekering van 



sommen, zodat de subrogatie van artikel 22 van de wet van I I juni r 87 4 
niet toepasselijk was; daar de verzekeraar enkel zijn eigen schuld had be
taald, kon hij evenmin de conventionele indeplaatsstelling van artikel I25o, 
I 0 B.W. inroepen. Hij heeft echter kunnen optreden tegen de aansprake
lijke derde omdat het hof vaststelde dat het contract een overdracht van 
schuldvordering inhield - overdracht die een voorwaarde was voor het 
beding ten behoeve van het slachtoffer of diens weduwe (Brussel, I6 fe
bruari I965, Bull. Ass., I966, 73, met noot R.V.G.; gedeeltelijk gepubli
ceerd in ]. T., I966, 66; - in dezelfde zin : Gent, IO december I966, 
Bull. Ass., I968, I009, met noot R.V.G.). 

109 - 5AMENVOEGING VAN EEN VERZEKERING VAN SOMMEN EN VAN EEN 
VERZEKERING VAN ZAKEN IN DEZELFDE POLIS.- Dikwijls voorzien de polis
sen van verzekering tegen ongevallen, ook de terugbetaling van de ge
neeskundige kosten. Men staat dan voor de samenvoeging van een ver
zekering van personen en van een verzekering met indemnitair karakter. 
Enkel in deze laatste verzekering bestaat subrogatie (Brussel, 7 oktober 
I96I, Pas., 1963, II, I67). De omstandigheid dat de vergoeding beperkt is 
tot een bepaald bedrag is zonder belang : men staat dan voor een verzeke
ring op eerste risico. Een vonnis van de vrederechter te Beveren-Waas 
stelt vast, dat de verzekeraar ook voor de verzekering van personen beschikt 
over een vordering tot terugbetaling tegen de aansprakelijke dader, zo dit 
uitd~ukkelijk ~~orzl.en-\Vordt In- de polis, en dat de dading, geslofeii tussen 
deze dader en het slachtoffer, dan ook niet tegenstelbaar is wat de rechten 
van deze laatste betreft (Vred. Beveren-Waas, 8 maart I966, R.G.A.R., 
I966, 7707 en 7733; - zie boven, nr. ro8). 

AFDELING 2 

Levensverzekering 

Tijdens de besproken periode werden slechts weinig uitspraken ge
veld die de levensverzekering betreffen. 

IIO - GROEPSVERZEKERING EN VOOROPZEGGINGSVERGOEDJNG. - Moet bij 
het berekenen van de vooropzeggingsvergoeding rekening gehouden worden 
met de premies van de groepsverzekering die van het loon afgehouden 
worden ? Geheel in overeenstemming met de gangbare rechtsprincipes 
(zie : Taquet, M. en Denis, P., Assurance-groupe, indemnite de preavis 
et pecule de vacance, ]. T., I965, 35), heeft de rechtbank van koophandel te 
Doornik beslist, dat de patronale toelagen een voordeel uitmaken dat 
contractueel aan de bediende toekomt en ~aarmee rekening moet worden 
gehouden bij het bepalen van de vergoeding (Hrb. Doornik, 25 maart 
I965, Pas., I965, III, 96). 



III - 0NDERZOEK NAAR DE DOODSOORZAKEN. - De meeste vonnissen en 
arresten inzake levensverzekeringen hebben betrekking op het onderzoek 
naar de doodsoorzaken en de hiermee samengaande problemen, in het 
bijzonder het beroepsgeheim van de geneesheer. Deze problemen zijn 
gemeen aan de levensverzekering en aan de verzekering tegen ongevallen, 
en worden hier samen behandeld. 

II2 - BEROEPSGEHEIM. - Gewoonlijk wordt geoordeeld dat het recht om 
de geneesheer van het beroepsgeheim te ontslaan, slechts aan de patient 
zelf toebehoort, en niet aan zijn erfgenamen. Sommigen beschouwen deze 
rechtspraak als overdreven streng en verdedigen de stelling dat de genees
heer in geweten moet kunnen oordelen over een opdracht tot outlasting 
door de erfgenamen (zie Renauld, J. en Gregoire, M., Chronique de juris
prudence en matiere de successions, 1949-1966, nr. 8, ]. T., 1968, 77). 

Het hof te Gent besliste dat de clausule van een contract, waarbij het 
kapitaal van een levensverzekering slechts betaalbaar is indien een certi
ficaat wordt afgeleverd waarin de natuur van de laatste ziekte wordt aan
geduid, de geneesheer van het beroepsgeheim niet ontslaat en hem niet 
toelaat een certificaat af te leveren waarop het ziekteverloop in aile bijzon
derheden genoteerd staat (Gent, K.I., 12 april 1965, Pas., 1965, II, r81). 

Schendt echter het beroepsgeheim niet : de geneesheer die onder eed 
in rechte getuigt (artikel 458 S.W.; - Gent, 24 februari 1966, Bull. Ass., 
1966, 997), noch diegene die door een maatschappij gelast werd na een 
ongeval de toestand van een verzekerde te onderzoeken, en haar verslag 
uitbrengt (Luik, 31 maart 1966, Pas., 1967, II, 58; R.G.A.R., 1966, 7687; 
]. T., 1966, 389; fur. Liege, 1966-67, 1). Hij kan evenmin als getuige ge
wraakt worden onder voorwendsel dat hij in dienst zou zijn van de ver
zekeraar, of een getuigschrift heeft afgeleverd. Het verslag is inderdaad 
geen certificaat in de zin van artikel 283 Rv. (ibid.). 

IIJ - LrJKSCHOUWING. - Wanneer een verzekeringspolis tegen ongeval
len voorziet dat de maatschappij bij overlijden een lijkschouwing mag Iaten 
verrichten door haar geneesheer, en dat een weigering van de weduwe of 
de rechthebbenden rechtsverval meebrengt van ieder recht op vergoeding, 
rijst de vraag van de geldigheid van deze clausule. In een geval, beslecht 
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelend 
in kort geding (bevelschrift van 23 februari 1965, R.G.A.R., 1966, 7652, 
met noot) liet de weduwe, in eigen naam en tevens als wettelijke vertegen
woordigster van haar minderjarige kinderen, gelden dat zij zich verzette 
tegen de lijkschouwing doch dat zij deze niet weigerde, om niet door rechts
verval getroffen te worden, zich het recht voorbehoudend de nietigheid 
van de clausule van rechtsverval aan te vragen. De voorzitter besliste dat 
er geen aanleiding was om een expert aan te duiden die tot lijkschouwing 
zou overgaan. Deze beslissing lijkt ons gerechtvaardigd : vermits de we
duwe niet akkoord ging om de lijkschouwing te Iaten plaatsvinden, kon 
de rechter niet bevelen hiertoe over te gaan. Het al dan niet Iaten uitvoeren 
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van lijkschouwing is een zuiver persoonlijk recht, waarover de naastbe
staanden alleen beslissen. Hierom lijkt de clausule betreffende het rechts
verval ons dan ook nietig. Vanzelfsprekend staat de weduwe, indien zij 
de lijkschouwing niet toelaat, voor grote bewijsmoeilijkheden (de bewijs
last dat er een ongeval was rust op haar), doch de maatschappij mag het 
rechtsverval niet inroepen alleen wegens het verzet tegen de lijkschouwing : 
de weduwe mag op een andere wijze de omstandigheden van het overlijden 
en haar recht op vergoeding bewijzen. 

114 - WIJZIGINGEN VAN DE WETGEVING. - Het K.B. van 30 september 
1968 heeft wijzigingen gebracht aan het K.B. van 17 juni 1931 houdende 
algemene verordening betreffende het toezicht inzake levensverzekering. 
Het nieuw koninklijk besluit geeft een grotere vrijheid aan de verzekerings
maatschappijen bij het kiezen van de technische grondslagen voor hun 
tarificatie (sterftetafels, rentevoet, opslagen); zij moeten echter de gekozen 
grondslagen tegenover de overheid rechtvaardigen. Het koninklijk besluit 
wordt hier niet verder bestudeerd, gezien zijn technisch karakter (zie 
hierover : circulaire ro8 van de Dienst der Verzekeringen). Het weze vol
doende aan te duiden dat het gebruik van een nieuwe recente sterftetafel 
(Markenham), de tafel H (1959-63) Mk en H + F (1939-63) Mk, en van 
een hogere rentevoet dan de vroegere interesten van 3,5 %, vanaf r januari 
1969 een grondige hervorming van de tarieven van de levensverzekerings
maatschappijen heeft veroorzaakt. 

Een M.B. van I7 januari 1969 brengt wijzigingen aan de maxima in
zake aftrek wegens kosten die in mindering gebracht worden bij de bepaling 
van de theoretische afkoopwaarde van levensverzekeringen. Verder bepaalt 
het ministerieel besluit dat de feitelijke afkoopwaarde niet lager mag zijn 
dan 92 % van de theoretische. 

HOOFDSTUK IV 

TUSSENPERSONEN IN DE VERZEKERING 

115 - BEGRIP ,TUSSENPERsooN". - De verzekeringscontracten worden 
gesloten door tussenpersonen, gewoonlijk verzekeringsproducenten genoemd, 
die de polissen aanbrengen en het contact tussen de verzekerden en de 
maatschappij tot stand brengen en blijven waarnemen. 

Deze tussenpersonen zijn ofwel verzekeringsmakelaars, ofwel agenten 
van de maatschappijen. De makelaars zijn onafhankelijke handelsagenten, 
die de belangen van hun clienten, de verzekerden, vertegenwoordigen, hun 
raad geven, en zich tot verschillende maatschappijen wenden om aan hun 
clienten diegene aan te bevelen die naar hun mening de beste of voor
deligste dekking kan verlenen. Daar de makelaar de lasthebber is van 
de verzekerde, kunnen de verzwijgingen of valse verklaringen, te wijten aan 
de makelaar, door de maatschappij ingeroepen worden tegen de verzekerde 
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(Scheidsr. besliss., IS januari I965, fur. P.A., I965, 24I, gewezen m een 
geval van zeeverzekering). Vanzelfsprekend behoudt de verzekerde zijn 
verhaal tegen zijn lasthebber die het mandaat slecht heeft uitgevoerd 
(ibid.; - zie ook hoven, nr. I4). 

De agenten treden slechts op voor een maatschappij of voor enkele 
maatschappijen, met wie zij contractueel verbonden zijn. De agent kan 
in dienst zijn van de vennootschap, doch kan ook enkel haar lasthebber 
zijn (Corr. Kortrijk, 2 april I963, R. W., I964-65, I 122; - zie ook Carton 
de Tournai, R. en van der Meersch, P., Rechten en Plichten van de Ver
zekeringsmakelaars en -agenten, Bull. Ass., 1968, nr. 12 en 13, 893). Over 
het verschil tussen beide soorten tussenpersonen en de definities, zie : 
Carton de Tournai en van der Meersch, o.c., Bull. Ass., 1968, nr. 8 tot 13, 
889; - Feyaerts en Ernault, Nov., Droit commercial, V, Traite general 
des assurances terrestres, I966, nr. 66o-665. 

De makelaars en de agenten worden op dezelfde wijze betaald, nl. 
door commissies, en hun functies zijn analoog. De juridische problemen 
waartoe hun optreden aanleiding kan geven zijn ook grotendeels dezelfde. 
Deze twee soorten tussenpersonen kunnen dus samen worden behandeld. 
Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de makelaar de lasthebber 
is van de verzekerde, en de agent voor de maatschappij optreedt. 

II6 - VERHOUDINGEN TUSSEN TUSSENPERSOON EN MAATSCHAPP1J. - De 
verhoudingen tussen de verzekeringsproducent en de verzekeraar zijn 
beheerst door het contract tussen hen,. dat vreemd is aan het verzekerings
contract. Hieruit vloeit voort : 
- dat het recht van de agent op commissie verjaart na vijf jaar, en niet 

na drie jaar. Het vindt inderdaad zijn oorsprong niet in het verzekerings
contract, doch in de overeenkomst van dienstverhuring tussen ver
zekeraar en agent, zodat artikel 2277 B.W. toepasselijk is (Hrb. Namen, 
z6 sept. 1963, Bull. Ass., 1965, 284, met noot R.V.G.); 
dat, indien de agent door de maatschappij gedebiteerd werd met het 
bedrag van de premie die door de verzekerde niet betaald werd, deze 
laatste die omstandigheid niet kan inroepen, daar zij hem vreemd is 
en niet van aard zijn verplichtingen tegenover de verzekeraar te wijzi
gen : zij kan inderdaad geen schuldvernieuwing meebrengen (Brussel, 
20 mei 1964, Bull. Ass., I965, 86, met noot R.V.G.; R.G.A.R., I966, 
7593; - zie ook hierboven, nr. 20). 

II7 - HoEDANIGHEID VAN HANDELAAR VAN DE ONAFHANKEL1JKE TUSSEN
PERSOON.- De onafhankelijke tussenpersonen in de verzekering zijn 
handelaars (zie Brussel, 9 april 1936, Bull. Ass., 1937, 328). Zij worden 
echter niet beschermd door de wet van 30 april I951 op de handelshuur
overeenkomsten, daar enkel de handelaars die·in het klein verkopen en de 
ambachtslieden, door deze wet worden beschermd (Vred. Namen, 25 fe
bruari 1966, fur. Liege, 1966-67, 22). 
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De tussenpersoon die commissies ontvangt, oefent niet noodzakelijk 
een handel uit. De bediende van een verzekeringsmaatschappij, die na zijn 
oppensioenstelling, verder een vroeger gevormde portefeuille beheert, die 
zijn eigendom is, heeft hierdoor geen zelfstandige activiteit omdat de 
commissies eigenlijk een uitgesteld loon voor vroegere prestaties (aan
werven van clienten) uitmaken en het beheer van een portefeuille geen 
eigenlijke zelfstandige activiteit is, daar het zich beperkt tot de geringe 
prestaties van het incasseren der premies en het opmaken van kwijtingen 
(Vred. Berchem, I april 1968, R. W., 1967-68, 1968 : in een geschil met de 
pensioenkas). 

II8 - KENNISGEVINGEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. - Gewoonlijk gedogen de 
maatschappijen dat de kennisgevingen, o.m. van schadegevallen, gedaan 
worden in handen van de tussenpersoon, hoewel de polissen enkel noti
ficatie op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voorzien. 

Een opzegging van de polis door de verzekerde bij aangetekende 
brief, gericht aan de agent van de maatschappij en niet aan de maatschappe
lijke zetel, zoals in de polis voorzien, is echter ongeldig (Vred. Peruwelz, 
5 februari 1965, ].J.P., 1965, 263; Bull. Ass., 1965, 358, met noot R.V.G.; 
R.G.AR., 1966, 7631, met noot). 

Deze oplossing geldt enkel voor de eigenlijke agenten. Zo men echter 
staat voor een algemene agent (ook principaal of underwriter genoemd), 
persoon die in Belgie een buitenlandse verzekeringsmaatschappij vertegen
woordigt en in haar naam optreedt, moeten alle kennisgevingen aan hem 
gebeuren (zie : Carton de Tournai en Van der Meersch, o.c., nr. q). 

Bij aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, is de maat
schappij niet gehouden wanneer de verzekerde enkel een tussenpersoon, 
die geen agent is, op de hoogte brengt van het opnieuw in voege treden 
van de polis (Brussel, 27 mei 1967, R.G.AR., 1967, 7883), doch de ver
zekerde werd vrijgesproken van de betichting zonder verzekering gereden 
te hebben, op grand van de onoverwinnelijke dwaling : het hof neemt aan 
dat de verzekerde in casu het onderscheid niet kon maken tussen een aan
gestelde van de maatschappij en een onafhankelijke tussenpersoon. 

II9 - REcHT OP coMMrssrE.- De tussenpersoon heeft recht op zijn com
missies op al de contracten die hij heeft aangebracht, zolang deze bestaan. 
Wanneer een verzekeringsmaatschappij een nieuw contract aangaat met 
een door een tussenpersoon aangebrachte client, is op dit nieuw contract, 
zonder de rechtstreekse bemiddeling van de tussenpersoon aangegaan, aan 
deze laatste commissie verschuldigd (Hrb. Namen, 26 sept. 1963, fur. 
Liege, 1963-64, 93; R.G.AR., 1964, 7209; Bull. Ass., 1965, 284, met 
noot R.V.G.). Door het vonnis wordt deze oplossing gemotiveerd met de 
overweging dat de commissie het aanbrengen van de client beloont. 

De tussenpersoon verliest het recht op verdere commissie, zo het 
contract een einde neemt hetzij door verloop van de normale duur ervan, 
hetzij door een vroegtijdige ontbinding, in de overeenkomst of de wet 
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voorzien. Indien dezelfde verzekerde bij dezelfde maatschappij een nieuwe 
polis sluit door tussenkomst van een andere tussenpersoon, is het deze 
laatste die verder de commissie op de nieuwe polis zal ontvangen (Luik, 
21 december 1963, Bull. Ass., 1965, 75 : de oude polis was regelmatig 
opgezegd, en vervangen door een nieuwe, met dezelfde voorwaarden, 
doch zonder dat een nieuw instrumentum was opgemaakt, hetgeen niet 
vereist is voor de geldigheid van de verzekering; - zie boven, nr. 17). 

Opdat de tussenpersoon zijn recht op commissie zou verliezen, is 
vereist dat het contract regelmatig een einde neemt, bv. ten gevolge van 
een opzegging door de client. Is niet tegenstelbaar aan de agent : de vroeg
tijdige ontbinding van het contract na een minnelijk overleg tussen ver
zekeraar en verzekerde of na een door de verzekeraar aanvaarde laattijdige 
opzegging (Hrb. Brussel, 8 september 1964, Bull. Ass., 1966, 761, met noot 
R.V.G.). Deze oplossing is juist, daar de verzekeraar niets mag doen dat 
de verworven rechten van de producent zou schaden. 

De vorm van de kennisgeving is zonder belang : zo een tijdige opzegging 
niet bij aangetekende brief geschiedt, zoals in het contract bepaald, doch 
bij gewone brief, is deze opzegging geldig : indien hij niet ontkent de brief 
ontvangen te hebben, moet de verzekeraar er rekening mee houden (ibid.). 

120 - F AILLISSEMENT VAN DE VERZEKERDE. - De makelaar die de premie 
heeft voorgeschoten, mag schuldvergelijking inroepen met de vergoedingen 
die hij ingevolge de gebruiken te Antwerpen inzake zeevaartverzekering 
voor rekening van de verzekerde int, en dit zelfs zo deze verrichtingen 
binnen de verdachte periode gebeurden (Hrb. Oostende, 13 mei 1965, 
R.G.A.R., 1967, 7848;- zie : Fredericq, Traite, VII, 295; Handboek, II, 
nr. I56o). 

121 - BEROEPSFOUTEN VAN DE MAKELAAR. - De makelaar die in een 
rondschrijven termen gebruikt die van aard zijn andere makelaars of 
maatschappijen in diskrediet te brengen, maakt zich plichtig aan oneerlijke 
mededinging (Brussel, 29 mei 1963, Bull. Ass., 1964, 459, met noot R.V.G.). 

122 - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DE CLIENTEN. - De ver
zekeringsmakelaar moet zijn client raad geven, en bij niet doeltreffende 
uitvoering van deze plicht kan hij tot schadevergoeding tegenover hem 
gehouden zijn. Aldus bij niet dekking van een risico, ten gevolge van een 
onachtzaamheid in het onderzoek van de polissen (Hof van beroep te 
Parijs, 14 april 1962 en Cass. fr., ro november 1964, Doc. fiches, Bull. 
Ass., 1966, Ass. D.C., fiche nr. 13). 

Indien een makelaar zijn client verkeerd inlicht over hetgeen hij moet 
doen om zich burgerlijke partij te stellen voor de strafrechtsmacht, met 
het gevolg dat dit niet gebeurt, is de makelaar aansprakelijk voor de schade 
die voortspruit uit het verlies van de kans, dat de rechtbank de burgerlijke 
partij gelijk zou hebben gegeven. De waarde van deze kans wordt door de 
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rechtbank van koophandel te Brussel ex aequo et bono geschat (Hrb. Brussel, 
6 september 1966, R.G.A.R., 7749, met noot Scoriels; fur. comm. Brux., 
1966, 236). 

Wanneer de verzekerde aan zijn makelaar slechts opdracht heeft ge
geven de polis te vernieuwen en nieuwe voorwaarden te bekomen, treedt 
de makelaar die een nieuwe polis sluit met nieuwe verzekeraars zonder 
vooraf het akkoord van zijn client bekomen te hebben met betrekking tot 
de keuze van de verzekeraars en de verzekeringsvoorwaarden, buiten zijn 
mandaat (Brussel, 24 september 1965, R.H.A., 1966, 301). 


