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1. 1985 is in de geschiedenis van het verzekeringsrecht in ons land 
een belangrijk jaar(l). 
Wat het PUBLIEK VERZEKERINGSRECHT betreft, dat betrekking heeft 
op het overheidstoezicht op de verzekeringsondernemingen, stellen 
wij inderdaad vast dat in de loop van 1985 op belangrijke gebieden 
uitvoering werd gegeven aan de inmiddels 10 jaar oude controlewet 
van 9 juli 1975: terzake van Ievens- en groepsverzekeringen (Konink
lijk besluit 5 juli 1985 betreffende de levensverzekeringsactiviteit)(2) 
en terzake van de private voorzorgsinstellingen (Koninklijk Besluiten 
van 14 en 15 mei 1985)(3). 
Wat betreft het PRIVAAT VERZEKERINGSRECHT, dient genoteerd dat 
het sinds 1962 (!) voorbereide voorontwerp van wet tot algehele 
herziening van onze oude en, Iaten wij maar ronduit toegeven, fel 
verouderde verzekeringswet van 1874, nu toch bij de Afdeling Wet
geving van de Raad van State is beland en aldaar in de loop van 1985 
werd onderzocht, zodat binnen afzienbare tijd een advies van de 
Raad van State - en, Iaten wij hopen, een nieuwe wet op de 
verzekeringsovereenkomst - te verwachten is. Tevens werd een 
begin gemaakt met de invoering van zogenaamde , ,minimumgaran
tievoorwaarden" in de meest courante verzekeringscontracten met 
particulieren. Aldus trad in 1985 het van 12 januari 1984 daterende 
koninklijk besluit in werking dat luidens zijn titel, strekt, ,tot 
vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzeke
ringsovereenkomsten tot dekking van de aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst met betrekking tot het prive-leven"(4). 
Wat tenslotte het EUROPEES VERZEKERINGSRECHT betreft ZOU het 
midden van de tachtiger jaren wei eens een keerpunt kunnen beteke
nen in de geleidelijke totstandkoming van een Europese gemeen-

(I) Vgl. GoLLIER, J.-J., ,1985, l'annee de !'assurance-vie", L'Argus beige, 1985, nr. 26. 
(2) B.S., 13 juli 1985, 10.389. 
(3) B.S., 7 juli 1985, 8679. 
(4) B.S., 31 januari 1984, 1382. 
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scbappelijke markt. Waar dit proces in de loop van de voorbije jaren 
langzaam, ja zelfs moeizaam verliep, probeert de Europese Commis
sie tbans een stroomversnelling te forceren altbans op bet gebied van 
de liberalisatie van bet vrij dienstenverkeer inzake verzekeringen. 
Tevens stelt men vast dat inzake kartelbeleid de verzekeringssector 
in bet aandacbtsveld - sommigen zouden zeggen in de vuurlijn -
van de Europese instanties is komen te liggen. 
Het is mijn bedoeling U een kort overzicbt te geven van deze talrijke, 
belangrijke en recente ontwikkelingen. Ik zal niet spreken ,in kleine 
lettertjes" zoals U nocbtans van een verzekeringsjurist zoudt ver
wacbten. Voor aandacbt voor bet detail ontbreekt mij belaas de tijd. 
Gezien de talrijke legislatieve ontwikkelingen zal ik nauwelijks de tijd 
bebben om bet te bebben over de evolutie van de jurisprudentie en 
de polispraktijk. Wat deze laatste betreft zal ik mij beperken tot 
enkele gegevens nopens de recbtspraak van bet Benelux Gerecbtsbof 
en van bet Europees Hof van Justitie terzake van (motorrijtuigen-) 
verzekering en nopens de recente wijzigingen die aan bet modelcon
tract motorrijtuigenverzekering werden aangebracbt. 

I. DE LEVENSVERZEKERINGSACTIVITEIT 

2. Zoals wij allen weten was reeds voor de veralgemening van de 
controle op de verzekeringsactiviteit, de levensverzekering door de 
wet van 25 juni 1930 en bet uitvoeringsbesluit van 17 juni 1931 aan 
overbeidstoezicbt onderworpen geworden. 
Ook na bet inwerking treden van de controlewet van 9 juli 1975 bleef, 
in afwacbting van de nadere tenuitvoerlegging ervan bij koninklijk 
besluit, de oude reglementering van kracbt. De controlewet zelf werd 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 1981 teneinde de wet aan 
te passen aan de inmiddels uitgevaardigde E.E.G.-Ricbtlijn van 5 
maart 1979 betreffende de levensverzekeringsactiviteit (zie verder, 
onder nr. 39). Na een langdurige en zorgvuldige voorbereiding(5) 
verscbeen in bet Staatsblad van 13 juli 1985 bet koninklijk besluit 
van 5 juli 1985 betreffende de levensverzekeringsactiviteit(6) (hierna 
genoemd ,Reglement Leven"). 

(5) Waarin een belangrijke rol werd gespeeld door de Commissie voor Verzekeringen, die, 
onder de Ieiding van haar toenmalige Voorzitter Prof. em. R. V ANDEPUTTE, zich niet beperkte 
tot bet opstellen van een ad vies ten behoeve van de C.D. V. en van de Minister, maar zich ook 
bezighield met de eigenlijke redactie van de tekst. 
(6) Op grond van de door artikel 68, 1° van de Controlewet aan de Koning toegekende 
bevoegdheid, heft artikel 85 van bet koninklijk besluit van 5 juli 1985 de oude regeling op, 
met uitzondering nochtans van de artikelen 22 en 28 tot 32, die o.m. betrekking hebben op 
de Commissie voor private verzekeringen. 
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Voor commentaar bij de - bijwijlen toch wei vrij (verzekerings-) 
technische - tekst kan men terecht enerzijds bij het uitvoerige 
lexicon van termen en uitdrukkingen, dat als bijlage aan het konink
lijk besluit werd toegevoegd, anderzijds bij de uitvoerige Mededeling 
D.73 die door de Controledienst der Verzekeringen ten behoeve van 
de ondernemingen werd opgesteld(7). 

3. In de (talrijke) perscommentaren die de publicatie van het nieuwe 
Reglement Leven hebben begroet, werd er sterk de nadruk op gelegd 
dat dit Reglement de kostprijs van de levensverzekering zou vermin
deren. Inderdaad zou de nieuwe reglementering tot nogal forse 
tariefverlagingen moeten leiden(8), hetgeen natuurlijk goed nieuws 
is, des te meer daar deze tariefverminderingen vanaf 1 januari 1986 
toegepast zullen moeten worden op de lopende contracten. 
In de levensverzekering is het premietarief functie van drie parame
ters: de technische rentevoet, de sterftewetten en de toeslagen. Ten 
aanzien van elk van deze drie technische grondslagen maakt de 
nieuwe reglementering een kostprijsverlaging mogelijk. 
De tariefverlaging is vooreerst hieraan te wijten dat voortaan reke
ning zal gehouden moeten worden met recentere sterftetafels(9). 
Deze weerspiegelen, zoals wij weten, een Ianger wordende gemiddel
de levensduur, hetgeen van aard is om de kostprijs van de overlij
densverzekering naar beneden te drukken. 
Voorts laat het nieuw reglement het gebruik toe van een technische 
rentevoet van 4,75%(10) in de plaats van de vroegere 4%. De 
technische rentevoet duidt het gewaarborgd rendement aan dat de 
verzekeraar toekent op de gedeelten van de premie die door hem 

(7) V gl. ook de uitvoerige en degelijke situering in Samson Verzekeringsnieuws, veertiendaag
se nieuwsbrief voor verzekeraars, makelaars, agenten en risk managers, jrg. I, Extra nr. 3 van 
23 oktober 1985; hierna geciteerd als Verzekeringsnieuws (eAtra) en de (ietwat kortere) versie 
ervan in Info Verzekeringen, Actuele Voorinformatie, nr. 9, p. 16. 
Commentaren bij de nieuwe reglementering vindt men o.m. bij DEVOET, C., ,Une nouvelle 
reglementation en assurance sur Ia vie", R.G.A.R., 1985, nr. 10.960; CROES; V., ,Levensver
zekeringen doen het weer beter", Aile Risico 's van 7 november 1985; GOLLIER, , 1985, I'annee 
de !'assurance vie", L 'Argus beige, 1985, nr. 28; - ,Levensverzekeringsactiviteit (en groeps
verzekering)", Mededelingen van het VBO, 1985, 1570 en vlg. 
(8) Er is sprake van een verlaging van IOOJo. Zie b.v. Info Verzekeringen, Actuele Voorinfor
matie, nr. 9, p. 16. 
(9) Te weten de sterftewetten die voortvloeien uit de tafels HD (1968-72) en HFR (1968-72): 
zie artikel 28 Reglement Leven. 
(10) In feite voorziet het Algemeen Reglement een vork tussen een minimumtarief op basis 
van 4,75% en een maximumtarief op basis van 4%. 
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belegd worden(ll). Zelfs voor een - naar algemeen aangenomen 
wordt - niet zeer mathematisch gevormd juristenverstand moet 
begrijpelijk zijn dat een verhoging van de technische rentevoet tot 
een vermindering van de premie zalleiden. Stel dat een verzekeraar 
een kapitaal van 1.000.000 moet uitbetalen binnen 30 jaar. De 
premies die hij daarvoor moet vragen zijn uiteraard lager wanneer 
hij de belegde bedragen kapitaliseert aan een hogere rentevoet. 
Verder zij vermeld dat ook t.a.v. de zgn. ,toeslagen"(12) het nieuw 
reglement bepalingen invoert die er toe strekken deze post meer 
concurrentieel te maken, enerzijds door bepaalde maxima te voor
zien, anderzijds door aan de maatschappijen meer vrijheid te geven 
in het aanrekenen van de toeslagen. Volledigheidshalve weze ook nog 
vermeld dat het nieuw Reglement Leven de positie van de 
verzekeringnemer of begunstigde ook verbetert door de 
afkoopvergoedingen te reduceren en door ervoor te zorgen dat de 
verzekerde ook in de eerste jaren van zijn contract toch al een zekere 
afkoopwaarde verwerft(13). 

4. Wellicht zullen sommigen onder U de bedenking hebben dat 
4,750Jo niet zo buitengewoon hoog is als opbrengstvoet. Men mag 
evenwel niet uit het oog verliezen dat de verzekeraar dit rendement 
garandeert en wei over het verloop van, naar financH~le normen 
bijzonder lange periodes van 20, ja zelfs 30 en meer jaren. 
Overigens is het zo dat de levensverzekeraar aan de begunstigden 
deelnemingen toekent in de winst die hij maakt doordat het gereali
seerde financieel rendement, of de mortaliteit, of de toeslagen voor
deliger uitvallen dan wat technisch was voorzien. 

(11) Volgens bet lexicon in bijlage bij bet koninklijk besluit van 5 juli 1985 moet onder 
,tecbniscbe rentevoet" verstaan worden: de jaadijkse rentevoet van een beleggingswet tegen 
samengestelde intrest, gebruikt voor de bepaling van de actuele waarde van een in de tijd 
gespreide premie of prestatie. 
(12) De toeslagen komen bovenop de zuivere premie, deze laatste zijnde de premie waarbij 
de verbintenissen van de verzekeraar berekend zijn in 'functie van de tecbniscbe rentevoet en 
van de voorvalswet (d.i. de statistiscbe waarschijnlijkbeid). De toeslag is dus (aldus het lexicon 
in bijlage bij bet koninklijk besluit) bet ,bedrag dat aan de verzekeringsnemer in de premie 
wordt aangerekend en een dee! van de prijs vertegenwoordigt dat niet door de zuivere premie 
wordt gedekt". 
Het nieuw reglement maakt duidelijk onderscbeid tussen de inventaristoeslag (,toeslag ter 
dekking van het bebeer en de veiligbeid van de verricbtingen toegepast op de verbintenissen 
van de verzekeraar, welke berekend zijn in functie van de tecbniscbe rentevoet en van de 
voorvalswet") en de acquisitietoeslag (,toeslag ter dekking van de acquisitiekosten, die 
volledig verbruikt is bij de aanvang van de verzekeringsverricbting"). Met de eerste mag wei, 
doch met de tweede mag niet rekening gebouden bij de berekening van de wiskundige reserves 
(zie GOLLIER, ,Le nouveau tarif de !'assurance vie", in L'Argus beige, 1985, nr. 28. 
(13) Zie de artikel 37 en 40 van bet koninklijk besluit. 
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Het nieuw Reglement Leven bevat een uitvoerige regeling betreffende 
deze winstdeelnemingen. Het stelsel van winstdeelneming dat de 
verzekeringsonderneming zich voorneemt te gebruiken wordt door 
haar ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst (artikel41). 
De winstverdeling mag het evenwicht en de veiligheid van de verrich
tingen niet in het gedrang brengen en zij moet de billijkheid onder 
de verschillende categorieen van contracten eerbiedigen (artikel42). 
Belangrijk is dat elke als winstdeelneming verdeelde som aan de 
contractanten moet worden toegekend binnen de termijn van een 
jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de verdeling werd beslist 
(artikel44)(14). Voorheen werd bij de groepsverzekering de verdeel
de winstdeelneming slechts toegekend in geval van overlijden of van 
verloop van termijn (,uitgestelde winstdeelneming"); bij vroegtijdi
ge beeindiging van het contract ging de verdeelde doch niet toegeken
de winst aldus verloren voor de verzekerde-werknemer. Voorts legt 
het Reglement de verzekeraar de verplichting op de verzekeringnemer 
regelmatig (op zijn aanvraag, en ten minste om de vijf jaar) over het 
bedrag van de hem toegekende winstdeelnemingen in te lichten. 

5. Ik verontschuldig mij voor dit kleine detour in de meer verzeke
ringstechnische en financiele aspecten van de levensverzekering. 
Maar wees gerust, het nieuw Reglement Leven bevat ook heel belang
rijke bepalingen betreffende de (ons) meer vertrouwde juridische 
aspecten van de levensverzekering, met name betreffende de verzeke
ringsovereenkomst. 

Nu kan men niet zeggen dat het nieuw Reglement op dit stuk 
denderende nieuwigheden bevat. Ret gaat eerder om de wettelijke 
bekrachtiging van wat de betere polispraktijk alsmede jurisprudentie 
en doctrine reeds vroeger hadden gepreconiseerd. Ik veroorloof mij 
dan ook om de belangrijkste nieuwe regels beknopt te overlopen: 
- De verzekeringsonderneming moet een verzekeringsvoorstel doen 
ondertekenen (artikel 4 + artikel 6 dat een aantal uitzonderingen 
bevat). 
- Zij moet aan de verzekeringnemer een gelijkluidend afschrift 

(14) De regel is dus dat tussen de , winstverdeling" en de , winsttoekenning" principieel niet 
meer dan een jaar mag verlopen. 
Onder winstverdeling (,repartition de benefices") wordt verstaan: de definitieve afstand van 
een deel van de winst van de onderneming ten gunste van een deel van de contracten. 
Winsttoekenning (,attribution de benefices") betekent de definitieve afstand van een deel van 
de verdeelde winst ten gunste van een contract (zie nrs. 31 en 32 van bet lexicon in de bijlage 
bij bet koninklijk besluit). 

509 



bezorgen van de inlichtingen welke hij betreffende zijn gezondheids
toestand heeft meegedeeld (artikel 4, lid 1)(15). 
- De verzekeringsonderneming bezorgt aan de kandidaat-verzeke
ringsnemer een copie van de algemene voorwaarden (artikel5) en bij 
het sluiten van het contract een polis met algemene en bijzondere 
voorwaarden (artikel 8). 
- De onderneming mag het oorlogsrisico niet dekken behalve onder 
de voorwaarden die de Controledienst in een verordening kan vast
leggen (artikel 8 en de uitzonderingen voorzien door artikelen 9 en 
10). 
- Inzake uitsluiting van risico's mag de onderneming de draagwijd
te van de algemene voorwaarden niet beperken door bijzondere 
voorwaarden (behalve voor een verzwaard risico in hoofde van de 
verzekerde bij het sluiten van het contract). De verzekeringsonderne
ming legt aan de Controledienst de hoofdbeginselen inzake uitslui
ting van de risico's voor (artikel 11). 
- De polis vermeldt dat, bij het overlijden van de verzekerde 
ingevolge een niet gedekt risico, het kapitaal-overlijden slechts moet 
betaald worden ten belope van de theoretische afkoopwaarde op de 
datum van het overlijden (artikel 12). 
De polis vermeldt de modaliteiten van afkoop en reductie van de polis 
(artikelen 16, 17, 18, 20 en 23). 
- De polis vermeldt dat ongeacht de periodiciteit van de premie, de 
betaling van deze of van een fractie ervan niet verplicht is (artikel 
15). Zoals reeds het geval was in de oude controlereglementering 
bevat ook de nieuwe een regeling van de wijze waarop de onderne
ming moet tewerk gaan in geval van niet betaling van de premie 
(artikel 19 en 22 en 23) en de polis moet deze regeling vermelden 
(artikel 19). 

6. Zoals bekend bestond nopens de in de praktijk zo belangrijke 
groepsverzekering, buiten de algemene reglementering inzake de 
levensverzekering (zie hierboven, sub nr. 2) geen waarachtige speci
fieke reglementering. Een mini-reglementering of wat daar moest 
voor doorgaan was te vinden in ministeriele omzendbrieven(16)! 

(15) In bet voorstel wordt vermeld: dat de ondertekening van bet voorstel geen verplicbting 
inboudt tot bet sluiten van bet contract; dat bet verboden is de premie op voorband te innen; 
dat de kosten van bet mediscb onderzoek ten laste van de verzekeringsnemer mogen gelegd 
worden, wanneer bet contract niet wordt gesloten. 
(16) Voornamelijk de circulaire nr. 63 van 1 december 1942 en de circulaire nr. 65 van 29 april 
1943. 
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Deze - bijna ongelooflijke - lacune wordt thans verholpen in het 
hoofdstuk X van het Reglement Leven. Ik ga niet pogen deze regeling 
samen te vatten maar mij ertoe beperken uw aandacht te vestigen op 
twee aspecten van de nieuwe regeling, een van meer juridische, een 
ander van meer actuariele aard. 
Op juridisch vlak wordt voor de groepsverzekering zoals voorheen 
gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: het reglement, het 
bijdragencontract (gestijfd door premies van de werknemer) en het 
toelagecontract (gestijfd door premies van de werkgever)(17). 
De voordelen van het bijdragencontract, met inbegrip van de desbe
treffend toegekende winstaandelen zijn zonder meer verworven door 
de aangeslotene. Voor wat betreft het toelagecontract daarentegen 
kan het reglement bepalen dat de rechten van de aangeslotene op het 
toelagecontract vervallen wanneer hij door de werkgever om dringen
de redenen ontslagen wordt, of nog wanneer de aangeslotene vrijwil
lig de onderneming verlaat binnen een bepaalde tijd (artikel67). De 
modaliteiten van, alsmede de maatregelen die moeten genomen 
worden bij, afkoop van de bijdragen- en toelagecontracten en bij 
stopzetting van de premiebetaling voor het geheel van de contracten 
worden door het nieuw reglement uitvoerig geregeld. V ermel
denswaard is dat in het inmiddels welbekend geworden artikel 69 
van het nieuw Reglement de overdracht van een geheel groepsver
zekeringscontract (met inbegrip van de reeds samengestelde afkoop
waarden) mogelijk wordt gemaakt mits aan de overdragende onderne
ming een liquidatievergoeding wordt betaald bovenop de normale 
afkoopvergoeding, en mits de gehele verrichting wordt onderworpen 
aan de goedkeuring van de Controledienst, die o.m. het financieel 
evenwicht van de overdragende onderneming in het oog moet hou
den. 
Op actuarieel en financieel vlak wordt daarentegen meer ge1nno
veerd. Weliswaar wordt zowel voor de bijdragen- als toelagecontrac
ten principieel vastgehouden aan het stelsel van de individuele kapita
lisatie, maar geheel nieuw is de oprichting van een zgn. financierings
fonds (artikel61). Door het Reglement wordt dit fonds (dat niet mag 
verward worden met het reeds vroeger bestaande solidariteitsfonds) 
vaagweg omschreven als een fonds waarin stortingen kunnen worden 
gedaan in het vooruitzicht van toekomstige lasten. In feite gaat het 
om een collectief reservefonds dat gespijsd wordt (onder meer) door 

(17) Het lexicon definieert bovendien ook nog bet zgn. ,persoonlijk contract", zijnde een 
contract dat tegen facultatieve premies gesloten wordt door de aangeslotenen overeenkomstig 
bet groepsreglement. 
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de werkgever (stortingen bovenop de toelagen) en waaruit kan geput 
worden om de beloofde pensioenen te betalen. In tegenstelling tot 
wat geldt voor de bijdragen en- toelagecontracten, geldt t.a.v. bet 
financieringsfonds bet beginsel van de ,collectieve kapitalisatie". 

II. DE BEDRIJFSPENSIOENFONDSEN 

7. Met de groepsverzekeringen en de levensverzekeringen in bet 
algemeen waren wij al geheel en al terecht gekomen in bet domein 
van de aanvullende pensioenvoorzieningen: een sector die - helaas 
- in bet Iicht van de actualiteit is gekomen mede omwille van de 
sombere vooruitzichten nopens de toekomst van bet stelsel der 
wettelijke pensioenen, dat, zoals wij allen weten, niet op kapitalisatie 
maar wei op repartitie (omslagstelsel) is gebaseerd. 
In het geheel van de vrije aanvullende pensioenvoorzieningen spelen 
de zgn. ,bedrijfspensioenfondsen" een voorname rol. Zij waren 
totnogtoe aan controle ontsnapt(18). Ook vanuit Europeesrechte
lijke hoek waren er geen dwingende redenen om de 
bedrijfspensioenfondsen aan controle te onderwerpen, vermits deze 
fondsen door artikel2, 3° van de richtlijn 79/267 /EEG van 5 maart 
1979 betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf 
uit het toepassingsgebied van de richtlijn uitgesloten worden. 
Wellicht vanuit een bekommernis van gelijkheid (gelijke behandeling 
van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, maar ook en 
vooral gelijke bescherming van de werknemers aangesloten bij 
groepsverzekering en deze aangesloten bij een bedrijfspensioen
fonds) heeft de wetgever van 1975 beslist dat de pensioenfondsen in 
principe onder dezelfde controlereglementering moesten komen als 
de Ievens-, meer bepaald groepsverzekeraars, onder voorbehoud 
evenwel van de verschillen die zich door de aard van de zaak 
opdringen. Daarom voorziet artikel 2, § 3, 6° van de wet van 9 juli 
1975 dat de bepalingen van de wet binnen een termijn van drie 
jaar(19) toepasselijk worden op de ,pensioenfondsen" (d.w.z., zoals 
de wet bet juister zegt, op , ,de private voorzorgsinstellingen waarvan 

(18) Wei moet melding gemaakt worden van bet koninklijk besluit van 14 mei 1969 betreffende 
de toekenning van bovenwettelijke voordelen aan werknemers zoals bedoeld in bet koninklijk 
besluit nr. 50 betreffende de rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S., 10 juni 1972). 
(19) Overeenkomstig genoemd artikel 2, § 3 van de wet moesten de aldaar opgesomde 
instellingen onder controle geplaatst zijn binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf bet 
inwerkingtreden van dit artikel. Naar luid van artikel1 van bet koninklijk besluit van 12 maart 
1976 trad bet bedoelde wetsartikel in werking op 2 april1979. De termijn van 3 jaar verstreek 
dus op 2 april 1976. De Raad van State oordeelde dat uit de parlementaire voorbereiding niet 
blijkt dat de voorgestelde termijn, een termijn van verval zou zijn (B.S., 7 juni 1985, 8676). 
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de hoofdbedrijvigheid erin bestaat verbintenissen aan te gaan waar
van de uitvoering afhangt van de menselijke levensduur' ')maar zulks 
dan binnen de perken van de bijzondere regels en modaliteiten vast 
te stellen bij koninklijk besluit. Dat het vastleggen van deze bijzonde
re regels en modaliteiten niet zomaar van een leien dakje is gelopen, 
blijkt uit het feit dat pas in 1985, dus met 6 jaar vertraging op het 
wettelijke voorziene schema, het modaliseringsbesluit er uiteindelijk 
gekomen is(20). Meteen is overigens de vinger gelegd op een juridi
sche wonde: wie het koninklijk besluit van 14 mei 1985 betreffende 
de toepassing op de private voorzorgsinstellingen van de wet van 9 
juli 1975 ter hand neemt, zal er letterlijk en figuurlijk ,a pain in the 
neck" aan overhouden. Niet aileen vergt de door het K.B. van 14 
mei 1985 toegepaste techniek een bijzondere leesinspanning, boven
dien kan de techniek zelf, waarbij de Koning moet gaan bepalen 
onder welke modaliteiten een (voor verzekeringsondernemingen ge
maakte) wettelijke regeling moet toegepast worden op een geheel 
ander object (pensioenfondsen zijn geen verzekeringsmaatschappij
en!), niet anders dan tot problemen aanleiding geven(21). 
Wij onthouden dus dat de rechtsgrond van de controlereglemente
ring niet in de Europese richtlijn, maar wei in de Belgische nationale 
wetgeving te vinden is. Wellicht vanuit een bekommernis van gelijk
heid van behandeling (gelijke behandeling van verzekeringsmaat
schappijen en pensioenfondsen, maar ook en vooral gelijke bescher
ming van de werknemer aangesloten bij een groepsverzekering en de 
werknemers aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds) heeft de 

(20) Het lange uitblijven van de regeling Iaat zich niet aileen verklaren door de politieke 
instabiliteit van de jaren 1975-81 (zoals in het verslag aan de Koning bij het K.B. van 14 mei 
1985 wordt beweerd) maar ook door het feit dat hier aanzienlijke financiele, economische en 
sociale belangen op het spel stonden (Verzekeringsnieuws, 23 oktober 1985, 8). Er zij trouwens 
op gewezen dat men reeds vanaf de twintiger jaren spreekt over het onder controle brengen 
van de bedrijfspensioenfondsen en dat dit programmapunt ook nadien zijn kop hoven water 
zou steken, als een waarachtig monster van ,Loch Ness", zoals J.-J. GaLLIER het zou 
uitdrukken (GOLLIER, ,L'annee 1985, l'annee de !'assurance-vie", L 'Argus beige, 1985, 14). 
(21) Een soortgelijk opdracht tot overeenkomstige toepassing van de controlewet op de 
ondernemingen van hypothecaire leningen wordt aangetroffen artikel67 van de Wet van 9 juli 
1975. De Koning heeft de hachelijke taak van deze , ,mise en concordance'' naar best vermogen 
uitgevoerd hetgeen resulteerde in het koninklijk besluit van 26 oktober 1984 (B.S., 23 november 
1984). 
Door de Raad van State werd er evenwel op gewezen dat het geraadzaam zou zijn de aldus 
gemaakte besluiten alsnog bij wet te Iaten bekrachtigen, omdat namelijk niet duidelijk of geheel 
zeker was of de Koning de hem opgedragen taak van ,mise en concordance" niet te buiten 
was gegaan, en een eventuele overschrijding van deze macht aileen door een dergelijke 
procedure kon worden goedgemaakt. Ontwerpen van wet werden klaargemaakt. Thans werd 
evenwel besloten om het roer over een andere boeg te gooien. De bedoeling zou thans zijn, 
om in de plaats van de ingewikkelde omweg van aanpassing bij K.B. met wettelijke bekrachti
ging achteraf, eenvoudigweg de koninklijke besluiten nr. 225 en nr. 43 gewoon bij wet te 
wijzigen teneinde ze aldus in overeenstemming te brengen met de controlewet van 1975. 
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wetgever van 1975 de bedrijfspensioenfondsen in principe onder 
dezelfde controlereglementering als de Ievens- meer bepaald 
,groepsverzekeraars" willen brengen, onder voorbehoud natuurlijk 
van de verschillen die zich vanuit de aard van de zaak opdringen 
(hetgeen verklaart waarom de Koning luidens artikel 2, § 3, 6° de 
bevoegdheid krijgt om de bijzondere regels en modaliteiten vast te 
leggen). Het vinden van de juiste grens tussen gelijkenissen en 
verschilpunten tussen verzekeringsmaatschappijen enerzijds en pen
sioenfondsen anderzijds was ongetwijfeld de delicaatste opdracht 
van de opstellers van de koninklijke besluiten. 
Het koninklijk besluit van 14 mei 1985 (hierna ook wei eens aanpas
sings- of modaliseringsbesluit genoemd) bevat de bijzondere regelen 
en modaliteiten waarbinnen de controlewet op de pensioenfondsen 
toepasselijk is. Het koninklijk besluit van 15 mei 1985 is meer te 
beschouwen als een soort algemeen reglement dat van toepassing is 
op de pensioenfondsen: als zodanig vormt het de tegenhanger van 
het algemeen controlereglement van 12 maart 1976 dat van 
toepassing is op aile verzekeringsondernemingen, alsook van het 
Reglement Leven van 5 juli 1985. 

8. Opnieuw kunt U van mij niet verwachten dat ik deze reglemente
ring zou gaan samenvatten, zelfs niet in beknopte vorm. Staat U mij 
daarentegen toe uw aandacht te vestigen op enkele basisprincipes en 
knelpunten van de nieuwe regeling. 
Een centrale doelstelling van de reglementering is dat het vermogen 
van de pensioenfondsen afgezonderd zou blijven van het vermogen 
van de onderneming opdat zodoende de rechten van de gepensioneer
den, althans de daartoe geaffecteerde activia, niet zouden be1nvloed 
worden door de wederwaardigheden van het vermogen van de onder
neming zelf. Daarom voorziet de controlewet, in zijn artikel 9, dat 
de binnen de schoot van de ondernemingen opgerichte pensioenfond
sen de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk of 
van een onderlinge verzekeringsvereniging. Artikel 12 van het aan
passingsbesluit van 14 mei 1985 bevestigt dat de pensioenfondsen 
voor hun voorzorgsactiviteit moeten opgericht zijn in een van de twee 
genoemde vormen(22). In beide gevallen moet het maatschappelijk 
doel van de nieuw opgerichte rechtspersoon beperkt blijven tot het 
uitoefenen van een voorzorgsactiviteit (uitvoering van verbintenis-

(22) Krachtens artikel 9 van de controlewet moet de aanpassing van het juridisch statuut 
gebeuren binnen een jaar na de bekendmaking van het aanpassingsbesluit hetgeen betekent 
dat zij dat moeten doen voor 7 juni 1986. 
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sen, afbankelijk van de menselijke levensduur, ten voordele van een 
of meer werkgevers). 
In het ad vies van de Commissie voor V erzekeringen wordt een 
passage gewijd aan wat genoemd wordt de juridische verhouding 
tussen betrokken partijen (werkgever - werknemer - pensioenfonds) 
die omwille van haar belang hier uitvoerig wordt geciteerd. 
,De vaststelling (en de wijziging) van het pensioenplan gebeurt op 
het niveau van de contractuele verhouding tussen werkgever en 
werknemer en behoort als zodanig tot de sociaalrechtelijke sfeer. In 
een pensioenreglement worden de doelstellingen van dat plan en de 
wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. 
Voor de uitvoering van het pensioenplan wordt in dit geval een 
beroep gedaan op het pensioenfonds. De rechtsband tussen werkge
ver en pensioenfonds kan de vorm hebben van een bijzondere over
eenkomst, maar stoelt meestal op bepalingen uit de statuten van het 
pensioenfonds en uit het pensioenreglement. 
Uit deze teksten moet de aard blijken van de verplichtingen die het 
pensioenfonds opneemt. 
In de meerderheid van de bekende gevallen gaat het om een middel
verbintenis. Het pensioenfonds verbindt er zich in dat geval toe om 
de hem toevertrouwde gelden zo goed mogelijk te beheren met het 
oog op het uitvoeren van het pensioenplan. 
In de andere gevallen verbindt het pensioenfonds er zich toe (zoals 
de verzekeraar) met de gestorte gelden een bepaald resultaat te 
verwezenlijken. Het waarborgt een bepaald resultaat tegen bepaalde 
stortingen (tariefwaarborg). In dat geval gaat het om een resultaat
verbintenis. De werknemers (en de door hen aangeduide begunstig
den) moeten een eigen recht kunnen doen gelden op het vermogen 
van het pensioenfonds. Dit recht is evenwel functie van de stortingen 
die in het pensioenfonds werden gedaan ter uitvoering van het 
pensioenplan, en van de aard van de verbintenis opgenomen door het 
fonds ( ... ). 
De taak van de controlereglementering en van de Controledienst 
dient er vooral in te bestaan na te gaan: 
- dat een afzonderlijke juridische entiteit wordt opgericht; 
- dat de rechten van de werknemers op het pensioenfonds in het 
pensioenreglement voldoende zijn omschreven, onder meer wat be
treft de aard van de door het pensioenfonds opgenomen 
verbintenissen; 

dat de verbintenissen correct worden uitgevoerd. Dit houdt on-
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dermeer in dat er een evenwicht dient te bestaan tussen de ter 
beschikking gestelde middelen en de door het pensioenfonds opgeno
men verbintenissen. Is dit niet het geval dan moeten ofwel de midde
len worden vermeerderd, ofwel de prestaties worden aangepast. Dit 
is opnieuw een vraag die in het sociaal recht thuishoort". 

9. Dat het vaststellen van de gelijkenissen en verschilpunten tussen 
verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen een delicate en 
moeilijke aangelegenheid is, wordt treffend geillustreerd door de 
vraag in hoeverre de voor de eerstgenoemde geldende voorschriften 
inzake solvabiliteitsmarge en inzake de beleggingsvoorschriften onge
wijzigd op de laatstgenoemden mogen of moeten toegepast worden. 
De solvabiliteitsmarge die door artike/15 van de wet van 9 juli 1975 
aan de verzekeringsondernemingen wordt opgelegd bestaat, eenvou
dig uitgedrukt, in het eigen vrij vermogen van de onderneming dat 
niet dient ter dekking van enige voorzienbare verbintenis. De solvabi
liteitsmarge is derhalve een financieel stootkussen, een soort superre
serve waaruit zal geput worden wanneer, bijvoorbeeld ingevolge een 
uitzonderlijk nadelige schadestatistiek (onverwacht vele of dure 
schadegevallen), de normale ter dekking daarvan aangelegde premie
reserves (en de desgevallend beschikbare herverzekeringswaarborg) 
ontoereikend zouden zijn. Bij de voorbereiding van de besproken 
reglementering is er heel wat te doen geweest over de vraag of ook 
aan de pensioenfondsen een verplichting tot het eerbiedigen van een 
solvabiliteitsmarge moest worden opgelegd. Het antwoord van de 
koninklijke besluiten is dat pensioenfondsen daartoe enkel verplicht 
zijn wanneer zij zelf het overlijdens- of invaliditeitsrisico dekken. In 
een dergelijk geval gedraagt het pensioenfonds zich inderdaad als een 
verzekeraar: het dekt het risico van overlijden of van arbeidsonge
schiktheid. Wanneer het pensioenfonds alleen verrichtingen bij Ieven 
doet, loopt het pensioenfonds geen dergelijk risico. Het pensioen
fonds beperkt zich alsdan tot het beleggen van de gelnde bijdragen 
teneinde uit de aldus gevormde reserves aan de gerechtigden bij het 
bereiken van de pensioenleeftijd pensioenen te betalen. Het enig 
,risico" dat het pensioenfonds in een dergelijk geval moet bestrijden 
is het ,beleggingsrisico", t.w. het risico dat de beleggingen niet het 
geplande rendement zouden bewerkstelligen. Ofschoon sommigen er 
bij het voorbereiden van cle teksten hebben op aangedrongen(23), 
werd uiteindelijk toch dit risico niet voldoende belangrijk geacht om 

(23) Zo blijkt uit het advies van de Comrnissie voor Verzekeringen. 
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het opleggen van een solvabiliteitsmarge te rechtvaardigen. Geheel 
logisch is het dan ook dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 
mei 1985 aan de pensioenfondsen, die wel de risico's overlijden of 
invaliditeit dekken, de verplichting oplegt een solvabiliteitsmarge aan 
te leggen. 

10. Krachtens artikel16 van de controlewet moeten de verzekerings
ondernemingen onder de benaming technische reserves of provisies 
de verplichtingen berekenen en boeken die op hen rusten. Deze 
reserves of provisies moeten op elk ogenblik gedekt zijn door gelijk
waardige activa, dekkingswaarden genoemd, die aan de onderne
ming in volle eigendom toebehoren. 
In overeenstemming met wat de Europese coordinatierichtlijnen (van 
1973 inzake de schadeverzekering, en van 1979 inzake de levensverze
kering) aan de lidstaten opleggen, bepaalt artikel 17 van het Alge
meen Reglement (Koninklijk besluit van 12 maart 1976) dat deze 
,dekkingswaarden" in principe congruent moeten zijn, en in Belgie 
gelocaliseerd(24). 
Er is heel wat te doen geweest over de vraag of ook de pensioenfond
sen aan deze principiele verplichtingen van,, congruentie ,, en,, locali
satie, moesten onderworpen worden. Anders dan t.a. v. de verzeke
ringsondernemingen bestond immers t.a.v. de pensioenfondsen geen 
Europeesrechtelijke verplichting daartoe. 
Het ontkennend antwoord op dit gewichtig beleidsprobleem is te 
vinden in artikel 8 van het uitvoeringsbesluit van 15 mei 1985: 
waarden moeten uitgedrukt zijn of converteerbaar zijn in de munt
soort van de door de pensioenfondsen uitgevoerde verplichtingen. 
Zij moeten gelokaliseerd zijn in Belgie maar mogen zich ook elders 
bevinden mits een Belgische bank of vergelijkbare financiele instel
ling attesteert dat zij deze dekkingswaarden voor rekening van een 
pensioenfonds aanhoudt bij een in het buitenland gevestigde finan
ciele instelling. 
Maar wei wordt in een tweede lid van § 1 van artikel 8 bepaald dat 
de beleggingen tegelijk moeten beantwoorden aan de oogmerken van 
veiligheid, rendement en liquiditeit. W ellicht moet deze regel zo 
begrepen worden dat de Controledienst (toegelaten) beleggingen op 
de drie genoemde hoedanigheden kan toetsen. 

(24) De vereiste van congruentie impliceert dat deze dekkingswaarden (stel bijvoorbeeld 
aandelen of obligaties) moeten uitgedrukt zijn in dezelfde munt als deze waarin de correspon
derende verplichtingen zijn uitgedrukt. De vereiste van de localisatie impliceert dat deze activa 
ook in Belgie moeten worden bewaard. 
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11. De aandacht weze voorts gevestigd op nog een ander belangrijk 
verschil tussen de respectieve reglementeringen van groepsverzeke
ring en pensioenfondsen, ditmaal met betrekking tot de rechten van 
de werknemers die de werkgever verlaten. 
Voor wat betreft de groepsverzekering wordt deze aangelegenheid 
geregeld door het nieuw Reglement Leven in zijn artikel67 dat, zoals 
hierboven kort vermeld (zie nr. 6), met betrekking tot het toelagecon
tract (de prestaties uit het bijdragencontract zijn zonder meer ver
worven door de werknemer) een beperkte lijst van omstandigheden 
bevat die, mits een bepaling dienaangaande in het reglement, het 
verval van rechten van de werkgever kunnen meebrengen. 
De reglementering inzake pensioenfondsen beperkt er zich toe geheel 
de aangelegenheid van de rechten van de deelnemers te verwijzen 
naar ,het reglement" (artikel 14 van het K.B. van 15 mei 1985) 
zonder nadere preciseringen op te leggen nopens de wijze waarop het 
reglement deze rechten, en met name, de ,verworven rechten" kan 
regelen. Er wordt op gewezen(25) dat terzake rekening moet gehou
den worden met de richtlijn (77 /189/EEG) van 14 februari 1977 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij over
gang van ondernemingen, vestigingen of- onderdelen(26), alsmede 
met de richtlijn (80/987 /EEG) van 20 oktober 1980 betreffende de 
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkge
ver(27). Beide richtlijnen verplichten de lidstaten er onder meer toe 
maatregelen te nemen ter bescherming van de rechten uit extra legale 
pensioenen. Op dit punt bleven de richtlijnen ten onzent totnogtoe 
onuitgevoerd(28). 

12. Een delicate aangelegenheid bij de invoering van deze (zoals 
wellicht van elke nieuwe) pensioenreglementering betreft de over
gangsregelen ten aanzien van het vroeger geldend systeem. 
Het probleem stelde zich bijzonder scherp t.a.v. die ondernemingen 
die in het verleden aanvullende pensioenen toezegden en betaalden 
ten laste van de algemene onkosten van de onderneming, zonder dat 
bepaalde activa werden opgebouwd tot dekking van de aldus 

(25) Zie VERNAILLEN, ,De reglementering op de pensioenfondsen", 20, in De priwf-pensioen
fondsen en de controlereglementering, K. U. Leuven, lnstituut voor Actuariele Wetenschappen 
(vrijdag 3 maart 1985). 
(26) P.B., 5 maart 1977. 
(27) P.B., 28 oktober 1980. 
(28) VERNAILLEN (o.c.) wijst erop dat de eerstgenoemde richtlijn (77/187/EEG) in Belgie 
werd uitgevoerd door de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32 van 28 februari 1978. 
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aangegane verplichtingen. Voor deze ondernemingen steide zich het 
probieem dat onvermijdelijk gaat rijzen bij eike overgang van repar
titie naar kapitalisatie: wanneer men de verplichting opiegt om 
onmiddellijk ten voordeie van aile aangesiotene reserves op te bou
wen vermenigvuidigt men de financieie Iasten, vermits aisdan voor 
de huidige gepensioneerden moet betaald worden en tegelijk reserves 
moeten opgebouwd worden voor de toekomstige gepensioneerden. 

De wijze waarop het aanpassingsbesiuit dit netelige probieem heeft 
aangepakt zai wei niet iedereen vervullen met enthousiasme, maar 
werd ingegeven door de imperatieve nood aan de ondernemingen in 
een tijd van economische crisis geen bijkomende Iasten op te Ieggen. 
De overgangsregeling ligt vervat in artikei 20. Grofweg geschetst 
wordt door dit artikei onderscheid gemaakt tussen ondernemingen 
die bij de inwerkingtreding wei reeds een autonoom pensioenfonds 
hadden opgericht en deze die dat niet hadden gedaan en dus pen
sioentoezeggingen hadden gedaan zonder bijdragen van de deeine
mers te eisen en zonder provisies aan te Ieggen. 

De eerstgenoemde worden onderworpen aan de nieuwe regiemente
ring zij het dat zij een mildere behandeling krijgen voor hun verplich
tingen die betrekking hebben op voorbije jaren en voor wat hun 
verplichting betreft tot het samenstellen van een soivabiliteitsmarge 
(waarvoor zij een uitstei krijgen van 5 jaar). 

De Iaatstgenoemden (die dus in het verleden geen voorzieningen 
hadden getroffen om aan de gedane pensioenbeioften tegemoet te 
komen) zijn er- zoais men met enige schamperheid heeft opgemerkt 
- eigenlijk beter aan toe: op hen is de regiementering aileen toepas
selijk met betrekking tot de werknemers die in dienst worden geno
men na het inwerkingtreden van de regiementering: voor deze , ,nieu
we" werknemers moeten reserves worden opgebouwd in de schoot 
van een nieuw op te richten rechtspersoon. 

III. HET VOORGAANDE IN RUIMER PERSPECTIEF GEPLAATST: DE 

PRIVATE VERZEKERING EN DE SECTOR VAN DE AANVULLENDE 

PENSIOENEN 

13. Wij hebben allen kennis genomen van de aiarmerende berichten 
over de toekomst van de zgn. wettelijke pensioenen. Zoais reeds 
gezegd, en zoais wij allen weten, is ons wettelijk pensioenstelsei 
gebaseerd op een steisei van repartitie, hetgeen betekent dat de thans 
aan de gerechtigden uitbetaaide pensioenen rechtstreeks gefinan
cieerd worden uit de bijdragen welke thans door de actieve bevoiking 
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wordt gestort. Een samenloop van omstandigheden en factoren heeft 
tot gevolg dat in een niet al te verwijderde toekomst ons repartitiestel
sel in een crisissituatie terecht zal komen. Demografische factoren 
(de ,baby-boom" generatie zal de pensioengerechtigde leeftijd berei
ken in een periode waarin de op dat tijdstip actieve bevolking ten 
gevolge van een inmiddels gekrompen nataliteit zal zijn gereduceerd), 
sociale factoren (toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt en dus 
tot de pensioengerechtigheid; enorme uitbreiding van het 
overheidspersoneel aan wie hoge pensioenen werden toegezegd), en 
juridische factoren (ten gevolge waarvan bij de berekening van de 
pensioenen, zgn. ,fictieve" jaren worden meegeteld) dragen daar 
gezamenlijk toe bij. 
Actuarissen hebben berekend dat ingevolge de cumulatieve invloed 
van al deze factoren, de pensioenkost in het jaar 2020 a 2030 zo groat 
zal geworden zijn dat de danmalige actieve bevolking ongeveer 30% 
van haar bedrijfsinkomen zou moeten besteden om de pensioenen 
van de loontrekkenden te betalen. Zelfs de meest genereuze interge
nerationele solidariteit kan dergelijke inspanningen niet opbrengen. 
Wellicht zal een forse reductie van het wettelijk pensioen zich opdrin
gen: niet aileen een reductie, misschien ook een herorientering van 
de fundamentele filosofie ervan. Waar in ons huidig stelsel het 
wettelijk pensioen nog steeds - zij het in steeds mindere mate -
aangepast is aan het genoten inkomen, en zodoende - althans nog 
in zekere mate - gericht is op een continuering van een bereikte 
levensstandaard, zou het toekomstig wettelijk pensioen wellicht ook 
een andere functie kunnen krijgen en eerder dienen als een soort 
veralgemeend levensminimum, dat dan door de actieve bevolking zal 
moeten aangevuld worden door aanvullende pensioeninitiatie
ven(29). 

14. In de reflectie over een toekomstig pensioenstelsel wordt dezer 
dagen vrij algemeen geredeneerd in termen van het zgn. ,driepijler
stelsel" (la theorie des trois piliers). Ofschoon aan dit begrip talrijke, 
nogal uiteenlopende betekenissen worden gegeven, kan toch de vol
gende globaalbeschrijving gegeven worden. 
Volgens dit model zou het toekomstig pensioen opgebouwd zijn uit 
minstens een, liefst meerdere van de volgende drie , ,lagen'' of pijlers: 
de eerste pijler vertegenwoordigt het wettelijk pensioen; in de tweede 

(29) Zie hierover o.m. ,De Belgische Pensioenproblematiek", Weekberichten van de Krediet
bank van 15 april 1985. 
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pijler zou dit wettelijk pensioen aangevuld worden door aanvullende 
pensioenvoorzieningen, waarvan de vorming zou overgelaten wor
den aan professionele collectiviteiten zoals onderneming, sector of 
beroepscategorie. Hier situeren zich de vrije aanvullende voorzienin
gen zoals groepsverzekering, bedrijfspensioenfondsen, aanvullend 
pensioen voor de zelfstandigen e.d. In de zgn. derde pijler komen 
daarbovenop nog de uiteraard geheel vrijblijvende individuele initia
tieven die de vorm kunnen aannemen van een individuele levensver
zekering, een pensioenspaarformule, of een van de thans voorgestel
de nieuwsoortige formules naar het voorbeeld van de in Amerika 
ontwikkelde I.R.A. (Individual Retirement Account)(30). 

Zowel in de tweede (via de groepsverzekering) als in de derde pijler 
(via de individuele levensverzekering) zullen de verzekeringsmaat
schappijen geroepen zijn en blijven om een belangrijke rol te spelen 
in de sector van de aanvullende pensioenen. Het is begrijpelijk dat 
ook andere publieke en private sectoren (sociale verzekeringsinstel
lingen, banken en financiele instellingen) een deel van de aldus 
vrijgekomen markt zullen willen veroveren. 

15. In de tweede pijler komt de formule van groepsverzekering in 
de eerste plaats in concurrentie te staan met deze van de bedrijfspen
sioenfondsen. Nu deze laatste onder overheidscontrole zijn gebracht, 
en nu ook de groepsverzekering een uitgewerkte reglementering heeft 
gekregen, zou men verwachten dat van overheidswege al het nodige 
gebeurd is. 

Nochtans worden tussen vertegenwoordigers van de beide sectoren 
bittere woorden gewisseld over de (in het bijzonder fiscale) discrimi
natie die tussen beide formules zou bestaan, en waarin- merkwaar
dig genoeg - de beide partijen beweren benadeeld te zijn. 

Er kan niet worden ontkend dat de levensverzekering, met inbegrip 
van de groepsverzekering, een fiscaal gunstig statuut geniet, en, 
vooral sedert de recente dienaangaande genomen maatregelen, een 
fiscaal troetelkind geworden is(31). De (gunstige) fiscale behandeling 
van levensverzekering, bedrijfsleidersverzekering en groepsverzeke
ring houdt verband met de aftrekbaarheid van de premie zowel in 

(30) Zie o.m. DURON, ,Hervormingen pensioenstelsels en de invloed ervan op de prive 
levensverzekeringen", De Verzekeringswereld, 1984, 15. 
(31) Zie hierover o.m. R.B. brochure , Verzekering en belasting" van november 1984; 
AFscHRIFT & MALHERBE, ,La loi du 27 decembre 1984 portant des dispositions fiscales" 
J.T., 1985, p. 293 e.v.; GoLLIER, ,La fiscalite de !'assurance-vie", L 'Argus beige, 1985, nr. 
28. 
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hoof de van de werkgever (zij het dat deze aftrekbaarheid aan banden 
werd gelegd, eerst door een fiscaal protocol(32), later door de wet 
van 27 december 1984) als van de werknemer (aftrekbaarheid uitge
breid door de wet van 28 december 1983), de gunstige fiscale behande
ling van de (eenmalige) uitgekeerde kapitalen (belasting van een 
fictieve lijfrente in de individuele levensverzekering; eenmalige libe
ratoire afzonderlijke taxatie aan 16,50Jo voor de kapitalen van 
groepsverzekeringen- behoudens uitzonderingen -,van pensioen
fondsen en bedrijfsleidersverzekeringen)(33), en de (zeer) gunstige 
fiscale behandeling (d.w.z. de niet-belasting) van de winstdeelnamen 
vooral sedert de recente uitbreiding van de fiscale exoneratie van de 
individuele levensverzekeringscontracten en bijdragencontracten 
(sinds lang onbelast) tot de winstdeelnamen in het kader van de 
patronale toelagecontracten(34). 
De vertegenwoordigers van de bedrijfspensioenfondsen beklagen 
zich erover dat zij als verenigingen zonder winstoogmerk voor wat 
hun roerende beleggingen betreft onderworpen zijn aan een niet 
aanrekenbare roerende voorheffing daar waar de gewone verzeke
ringsmaatschappij deze voorheffing kan verrekenen in haar globale 
inkomstenbelasting en ze zodoende geheelof gedeeltelijk kanrecupe
reren. 
Zij beklagen zich tevens over de niet-belastbaarheid van de in het 
kader van de toelagecontracten der groepsverzekering uitbetaalde 
deelnemingen in de winst daar waar de gehele door de 
pensioenfondsen uitbetaalde kapitalen onderworpen zijn aan belas
ting(35). 
Mis, zeggen de verzekeraars. Eigenlijk wordt de groepsverzekering 
fiscaal benadeeld want anders dan de stortingen in het pensioenfonds 
zijn de premies voor de groepsverzekering onderworpen aan een 
verzekeringstaks van 4,40Jo en bovendien wordt de mildere behande
ling van de verzekeringsmaatschappijen ruimschoots gecompenseerd 
door de vrijheid van belegging waarvan de pensioenfondsen wel en 

(32) Zie hierover CLEMEUR, H., ,Assurances de groupe et fonds de pensions, le protocole 
fiscale", Le Monde de !'Assurance, 1984, 9; LussiE, ,Het protocol van akkoord inzake 
groepsverzekeringen en pensioenfondsen", A. F. T., 1982, 121; ,Belastingstelsel van de als 
pensioenen geldende contractuele vergoedingen'', Mededelingen van het VBO, nr. 15 van 31 
augustus 1983. 
(33) Zie hierover in voetnoot 31 geciteerde bijdragen. 
(34) Zie de verklaringen van de Minister van financien voor de Commissie voor financien in 
de Senaat bij de voorbereiding van de wet van 27 december 1984. 
(35) Zie o.m. CARDON DE LICHTBUER, B., ,Le point de vue des controles" in Deprive 
pensioenjondsen en de controlereglementering (Studiedag van het instituut voor Actuariele 
wetenschappen van de K.U.Leuven dd. 8 maart 1985). 
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de verzekeraars niet genieten (cfr. nr. 10 de niet gebondenheid van 
private voorzorgsinstellingen door de principes van localisatie en 
congruentie). In de mate dat zij beleggen in het buitenland, ontsnap
pen de pensioenfondsen, zo wordt gezegd, aan de (Belgische) roeren
de voorheffing(36). 

16. W aar de aanvullende pensioenvoorzieningen in de zgn. tweede 
pijler nog gesteund zijn op een - weliswaar beperktere, maar tot een 
professionele collectiviteit beperkt blijvende- vorm van groepssoli
dariteit wordt in de derde pijler (die eventueel bovenop de eerste en 
tweede pijler komt) het initiatief overgelaten aan de persoonlijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid. 
In de derde pijler situeren zich initiatieven zoals individuele spaar
en beleggingsinitiatieven, en vooral de individuele levensverzekering. 
Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, wordt de individuele levens
verzekering van oudsher fiscaal gunstig behandeld. Thans zijn vanuit 
verschillende hoeken voorstellen, zelfs wetsvoorstellen, geformu
leerd die er essentieel toe strekken om een soortgelijke fiscale gunst
behandeling ook aan andere vormen van pensioenvoorbereidend 
sparen toe te kennen althans wanneer deze spaarinlagen - minstens 
gedeeltelijk- worden gebruikt om de Belgische aandelenmarkt en 
de beurs te ondersteunen. Ergens is inderdaad de idee ontstaan dat 
men de aanmoediging tot het nemen van individuele pensioenvoorzie
ningen handig kon combineren met de aanmoediging tot het investe
ren in Belgische aandelen. Zoals U bekend is, was men inderdaad in 
financiele kringen bekommerd voor wat zou gebeuren, wanneer de 
fiscale voordelen van de zgn. Wet Cooreman-De Clercq (K.B. nr. 15 
van 9 maart 1982 tot inschrijving op of de aankoop van aandelen of 
deelbewijzen in Belgische vennootschappen) een einde zouden ne
men. De idee was dus om fiscale voordelen toe te kennen aan de 
burger die spaarinspanningen zou doen - onder de vorm van 
regelmatige stortingen op een speciale pensioen-.of spaarrekening of 
die een verzekering zou afsluiten op voorwaarde dat de aldus verza
melde inlagen ruimschoots in Belgische aandelen zouden worden 
ge!nvesteerd. 

(36) Zie CROES, ,De levensverzekeringen doen het weer beter" Aile Risico's, nr. 27 van 7 
november 1985. Deze auteur wijst er ook op dat de groepsverzekeraar aan een vee! hogere 
administratiekost werkt dan een bedrijfspensioenfonds (wegens de individualisatie van het 
beheer van bijdrage- en toelagecontracten) en ook dat de Ievens- (en groepsverzekeraar) bij 
het berekenen en aanleggen van zijn solvabiliteitsmarge ook rekening moet houden met zijn 
verplichtingen bij Ieven (daar waar, zoals gezegd - zie nr. 9 - een bedrijfspensioenfonds 
aileen verplicht is tot het aanleggen van een solvabiliteitsmarge ingeval het fonds het overlij
dens- en invaliditeitsrisico ten zijnen laste neemt). 
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Mits Iichte verschillen werd dezelfde idee opgenomen in twee ver
schillende wetsvoorstellen: een wetsvoorstel inzake de oprichting en 
het beheer van de Particuliere Pensioenrekening (afgekort P.P.R.) 
neergelegd in de Kamer door G. Verhofstadt(37); een wetsvoorstel 
tot instelling van een spaarrekening of een spaarverzekering, inge
diend door Cooreman e.a. in de Senaat(38). 

17. De tussengekomen Kamerontbinding heeft geleid tot het auto
matisch vervallen van de beide wetsvoorstellen, maar in het recente 
regeerakkoord blijkt de intentie te bestaan om verder te gaan in de 
voorgestelde richting (koppeling aanvullende pensioenvorming -
investering in risicodragend kapitaa1)(39). 

18. Dit is noch de plaats noch het tijdstip om ten aanzien van deze 
politieke opties een standpunt uit te drukken. 
Er is nochtans een punt - naar mijn smaak meer van juridische, dan 
van politieke aard- dat ik in dit verband toch wens te beklemtonen. 
Het betreft het fundamenteel onderscheid tussen verzekering en 
andere financiele produkten, die door banken en vergelijkbare finan
ciele instellingen worden aangeboden zoals pensioenplannen, spaar
rekeningen en dergelijke. Het lijkt me belangrijk dat dit verschil door 
de publicitaire slogans heen voldoende wordt gepercipieerd, zowel 
door de overheid opdat zij er rekening zou mee houden bij het 
ontwerpen van een aan het ene en het andere aangepaste statuut, 
alsook - en vooral - door de consument, die moet weten wat voor 
verschillende diensten hem aangeboden worden. 
Het verschil tussen wat de verzekeraar belooft en wat de bankier doet 
is, mijns inziens, van juridische aard: wanneer ik aan de (levens-)ver
zekeraar premies betaal, gaat deze jegens mij de resultaat-, ja zelfs 
garantieverbintenis aan het beloofde kapitaal (of rente) uit te betalen 
wanneer een bepaalde gebeurtenis (het sinister) zich voordoet. Het 
kapitaal beantwoordt aan de gegarandeerde opbrengst (van 4, bin
nenkort aan 4,75"1o) van de wiskundige reserve. Wanneer daarente-

(37) Part. Doc. Kamer, 1239, nr. 1, 6 juni 1985. 
(38) Pari. Doc. Senaat, 905, nr. 1 , 20 juni 1985. 
(39) Het regeerakkoord, zoals weergegeven in de krant (De Standaard van 23 november 1985) 
zou inderdaad volgende passage bevatten: ,Het sparen voor sociale en economiscbe nuttige 
doeleinden zal worden aangemoedigd. Dit zal vooral bet risicodragend kapitaal van de 
industriele ondernemingen ten goede komen en de aanvullende pensioenvorming bevorderen. 
De aanmoediging zal vooral gescbieden via fiscale maatregelen, die zullen genomen worden 
binnen de bescbikbare budgettaire ruimte, en volgens de tecbniscbe modaliteiten uit de 
wetsvoorstellen die in bet parlement aanbangig zijn' '. 

524 



gen in bet kader van een pensioenplan een (waarscbijnlijk boger) 
rendement op lange termijn wordt voorgespiegeld, dan beantwoordt 
bieraan geen vaste verbintenis, altbans geen garantie- of resultaatver
bintenis van de bankier (of andere financii'!le instelling) altbans niet 
op de bedoelde lange termijn, docb boogstens een middelverbintenis 
er toe strekkende de gedane spaarinlagen ,als goede buisvader", 
(d.i. als goede bankier) te beleggen. De verzekeraar belooft wellicbt 
minder, maar hij belooft beter. De bankier gaat geen resultaat
verbintenissen aan, althans niet op lange termijn(40). 

IV. DE VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE-

LIJKHEID PRIVE-LEVEN 

19. De nieuwe reglementering waarover ik het nu moet bebben is de 
meesten onder ons wel bekend. V elen onder ons, goede huisvaders 
die onze familiale aansprakelijkheid verzekerd hebben, hebben de 
gevolgen van de nieuwe reglementering wellicht reeds aan den lijve 
ondervonden. Inderdaad, het zgn. ,koninklijk besluit van 12 januari 
1984 tot vaststelling van de minimum garantievoorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerlijke aanspra
kelijkbeid buiten overeenkomst met betrekking tot bet prive-leven" 
is voor het grootste gedeelte in werking getreden op de eerste dag van 
de acbttiende maand volgend op die gedurende welke dit besluit in 
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, d.w.z. op 1 juli 1985. Dit 
wil zeggen dat de verzekeraars, aldus artikel 8 het nodige moeten 
doen om, met eerbiediging evenwel van de wettelijke en contractuele 
beschikkingen betreffende de duur van de contracten en de uitge
breidbeid van de dekking, vanaf 1 juli 1985 de minimumgarantievoor
waarden in de lopende overeenkomsten in te lassen. Laten wij even 
stilstaan bij de wijze waarop de nieuwe bepalingen in werking zullen 
treden. 
Het koninklijk besluit voorziet dat deze aanpassing moest gebeuren 
,hetzij bij gelegenheid van de eerste wijziging van de dekking, hetzij 
bij de verlenging van de overeenkomst". Door de controleoverheid 
werd een lichtjes andere regeling uitgewerkt krachtens dewelke de 
lopende contracten moesten worden aangepast op dejaarlijkse ver
valdagen, en voor de eerste maal op 1 oktober 1985, met dien 
verstande dat de ganse portefeuille zal moeten aangepast zijn op 30 
september 1986. 

(40) Op korte, ja zelfs middellange, termijn garandeert de bankier, middels de obligatie- of 
kasbonlening, wei een rendement op de hem toevertrouwde beleggingen. 
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Wat er nu concreet gaat gebeuren (aan het gebeuren is) is dat de 
maatschappijen hun verzekeringnemers meedelen dat hun lopende 
contracten aan de nieuwe voorwaarden (en tarieven) zullen aangepast 
worden vanaf de eerstvolgende vervaldag, tenzij de verzekeringne
mer zijn verzekeraar meedeelt (meestal binnen de 30 dagen na de 
kennisgeving) dat hij het hiermee niet eens is. Dit laatste is natuurlijk 
het goed recht van de verzekeringnemer, vermits de nieuwe reglemen
tering slechts bij koninklijk besluit wordt ingevoerd en deze derhalve 
niet bij machte is om, bij afbreuk aan artikel 1134 B.W., de voor
waarden van de lopende contracten tegen de wil van partijen te 
wijzigen. 
Wat zal er gebeuren wanneer een stijfkoppige verzekeringnemer 
weigert de nieuwe voorwaarden te aanvaarden? Voor hem blijven de 
oude voorwaarden gelden, in het beste geval tot aan het einde van 
de lopende contractsperiode (op dat ogenblik is de verzekeraar in elk 
geval verplicht het nieuwe contract aan de nieuwe minimumgarantie
voorwaarden aan te passen); in het minder gunstige geval tot bij het 
eerste schadegeval (op dat ogenblik kan de verzekeraar, ingevolge 
een zeer gebruikelijke polisclausule die hem dat recht geeft, de 
lopende overeenkomst opzeggen). Overigens beschikt de verzekeraar 
over nog een ander drU.kkingsriiiddel orri de veriekeriri.griemer tothet 
accepteren van de minimumgarantievoorwaarden (en het daarbijho
rend tarief) aan te zetten. Wanneer de verzekeringnemer zijn wil 
heeft te kennen gegeven om aan de oude voorwaarden verzekerd te 
blijven zal de verzekeraar hem prompt een tweede brief toesturen 
waarin hem een (forse) tariefverhoging wordt aangekondigd (dewel
ke de verzekeraars gevraagd en bekomen hadden voor hun oude 
bestaande polis prive-leven). Opnieuw zal (overeenkomstig een ge
bruikelijke polisclausule) de verzekeringnemer de kans krijgen om 
binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de tariefverhoging de 
polis op te zeggen indien hij niet akkoord is. Doet de verzekeringne
mer dat laatste, dan zit hij zonder verzekering, tenzij hij natuurlijk 
deemoedig naar Canossa gaat en zich toch maar met de nieuwe door 
het koninklijk besluit ingevoerde minimumgarantievoorwaarden ak
koord verklaart. 

20. Nog in verband met het inwerkingtreden van de nieuwe regle
mentering moet ik uw aandacht vestigen op een wijzigend besluit dd. 
12 september 1985(41) waarbij het in werking treden van het konink-

(41) B.S., 5 oktober 1985. 
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lijk besluit wordt uitgesteld met betrekking tot de in artikel 2, lid 2 
bedoelde contracten, namelijk de verzekeringscontracten die op bij
komende wijze of aanvullende wijze de extracontractuele aansprake
lijkheid met betrekking tot het prive-leven dekken. Het is inderdaad 
zo dat in zeer vele zaakschadeverzekeringen ten bijkomende of 
aanvullende titel een stukje aansprakelijkheid prive-leven wordt mee 
verzekerd: denk maar aan de brandverzekering waarin het verhaal 
der buren bijkomend wordt verzekerd. 
Over de vraag of het koninklijk besluit ook op deze contracten van 
toepassing was, bleken de meningen al onmiddellijk verdeeld. 
Ja, zeiden sommigen vermits artikel2, tweede lid zulks uitdrukkelijk 
zegt! Neen, schreven anderen zoals Mevrouw Paulus-De Rode in een 
recent artikel in de R. G .A.R.: , ,il no us semble que tousles arguments 
militent en faveur de la meme interpretation: les contrats concernant 
soit un risque isole faisant partie de la couverture , vie privee", soit 
un risque global fondamentalement distinct mais dont un aspect fait 
aussi partie de cette couverture, ne sont pas vises par la reglementa
tion"(42). 
Door het wijzigend besluit van 12 september 1985 werd de knoop 
inmiddels doorgehakt, althans met betrekking tot de contracten 
waarin de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten bijkomstige of 
aanvullende titel wordt gedekt (niet met betrekking tot de contracten 
die slechts een zeer beperkt deel van de B.A. prive-leven dekken, 
zoals B.A. hond, of B.A. T.V.antenne, etc.: ten aanzien van deze 
contracten blijft onzeker of de nieuwe reglementering van toepassing 
is). Het nieuw ingevoerde artikel9 onderscheidt tussen de brandver
zekeringscontracten, die helemaal uit het toepassingsgebied gesloten 
worden, en de andere, voor dewelke een uitgestelde toepassing wordt 
voorzien tot op het moment waarop de onderneming haar voorwaar
den wijzigt en ten laatste tegen 1 juli 1990. Binnen laatstgenoemde 
limiet bepaalt de verzekeringsonderneming eigenlijk zelf wanneer de 
nieuwe reglementering zal toepasselijk worden op haar contracten 
(van het in artikel2, lid 2 beschreven type). Zulks bleek evenwel de 
enige marrier om de toepassing van de nieuwe reglementering te 
spreiden in de tijd. En deze spreiding was wenselijk en nodig om twee 
redenen: enerzijds om het de Controledienst materieel mogelijk te 
maken de talrijke hem voorgelegde nieuwe voorwaarden te onderzoe
ken, anderzijds ook om te vermijden dat talloze schadeverzekerings
contracten naar aanleiding van de aanpassing van een klein onder-

(42) PAULUS-DE RODE, ,Une innovation beige. La reglementation de !'assurance R.C. 
familiale", R.G.A.R., 1985, m. 10.940. 
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deel van de geboden dekking (het stukje B.A. prive-leven) ,op de 
markt zouden komen" d.w.z. door de verzekerden zouden kunnen 
opgezegd worden. 
Bemerken wij nog dat het wijzigend besluit zelf met terugwerkende 
kracht in werking treedt vanaf 1 juli 1985, datum van het in werking 
treden van het gewijzigd besluit. 

21. Ik zal niet lang stilstaan bij de vaststelling dat het koninklijk 
besluit voor zijn wettelijke grondslag verwijst naar artikel19, § 1 van 
de Controlewet, artikel waarvan men moet toegeven dat het niet 
uitblinkt door helderheid vermits daarin aan de Koning de bevoegd
heid wordt gegeven om ,krachtens deze wet" regels op te steilen 
, , voor het vaststeilen en toepassen van hun tarieven, alsook voor het 
opsteilen van aile documenten die betrekking hebben op het sluiten 
en uitvoeren van de verzekeringscontracten", ondermeer is niet 
duidelijk of de Koning hier de bevoegdheid krijgt om aileen de vorm 
van de documenten te reglementeren, dan wei ook om in te grijpen 
in de inhoud van de (toekomstige) contracten. De uitvoerende macht 
heeft dit artikel klaarblijkelijk eerder in de laatstgenoemde zin begre
pen en daarin een legitimatie gevonden om ,minimumgarantievoor
waarden"op te steilen. Wie twijfels mocht koesteren over de vraag 
in hoeverre artikel 19 inderdaad aan de koning de bevoegdheid geeft 
om verplichte minimumgarantievoorwaarden aan de maatschappij
en op te leggen, zal zich misschien gerust gesteld weten door de 
wetenschap dat de Raad van State, afdeling Wetgeving zich uitdruk
kelijk met deze vraag heeft beziggehouden en deze in bevestigende 
zin beantwoord heeft. 
De idee zelf om minimumgarantievoorwaarden op te steilen terzake 
van de B.A. prive-leven, ontstond nadat een ander idee, die ertoe 
strekke deze verzekering verplicht op te leggen (idee die, naar ver
luidt(43) was gaan fermenteren naar aanleiding van de wetswijziging 
van artikel 1384, lid 2 B.W. door de wet van 6 juli 1977) eerder 
afgewezen was. Toen ailes wat stem heeft in de sector zich had 
uitgesproken tegen de idee van de invoering van een verplichte 
verzekering(44) werd de idee van een verplichte verzekering ingeruild 
tegen deze van de invoering van geuniformeerde minimumgaranties. 

( 43) RoGGE, J., ,De verzekering BA-prive-leven, Anno 1985", De Verzekeringswere/d, 1985, 
31. 
(44) Commissie voor de Verzekeringen; Controledienst der verzekeringen, B.V.V.O., Centre 
de droit des obligations aan de U.C.L. o.l.v. Prof. M. Fontaine (vgl. RoGGE, o.c.). 
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22. Deze legislatieve techniek verdient dat wij er even bij stilstaan. 
Het koninklijk besluit legt de garantievoorwaarden vast die de verze
keringscontracten minimaal moeten bevatten: dit impliceert dat vast
gelegd wordt wie als verzekerden moeten beschouwd worden (artikel 
3), wie mag uitgesloten worden uit de categorie van de benadeelde 
derden(45), welke de geografische uitgestrektheid is waartoe de 
waarborg zich minimaal moet uitstrekken, welke de (bedragmatige) 
omvang van de waarborg moet zijn(46), welke de toegelaten (maar 
niet verplichtend opgelegde) waarborguitsluitingen zijn (artikel 6). 
Enigszins verrassenderwijze bevat het koninklijk besluit ook de 
verplichting tot invoering van een niet afkoopbare en niet verzeker
bare franchise van 5.000F. per schadegeval(47). Er is over deze 
vrijstelling die uiteraard werd ingevoerd om de uitzonderlijk slechte 
schadestatistiek van deze tak(48) te verbeteren al heel wat te doen 
geweest. Het ziet er naar uit dat deze techniek meer en meer zal 
toegepast worden in andere takken, die door een technisch oneven
wicht worden gekenmerkt of bedreigd. De fundamentele filosofie 
ervan kan worden bijgetreden: met name dat de verzekering niet 
moet dienen om kleine uitgaven te bestrijden, maar wei om de 
verzekerden te beschermen tegen de grote, vaak catastrofale sinisters 
(aansprakelijkheid en andere verliesposten) die hen in de 
hedendaagse levensomstandigheden bedreigen. Op een kritische be
denking die bij de invoering van de verplichte franchise kan worden 
gemaakt, wens ik even stil te staan: betreurenswaardig is inderdaad 
dat de franchise tot procesinflatie zal aanleiding geven vermits de 
gevallen waarin procedure zullen moeten ingesteld worden tegen de 
aansprakelijke derde tot het bekomen van de (vrijgestelde) bedragen, 
wellicht talrijker zullen worden, hetgeen des te betreurenswaardig is 
daar het om zeer kleine bedragen zal gaan. 

23. Dit is niet de plaats om in te gaan op de inhoudelijke omschrij
ving van de opgelegde minimumgarantievoorwaarden en van de 
thans gebruikelijke uitbreidingen ervan. 

(45) Het koninklijk besluit zegt niet uitdrukkelijk wie ,derde" is, maar wei dat sommige 
verzekerden door de polis kunnen uitgesloten worden als uitkeringsgerechtigden, met name 
de verzekeringnemer, zijn samenwonende echtgenote en andere bij hen inwonende personen 
voor hun lichamelijke en materiele schade, alsook het huispersoneel en de gezinshelpster voor 
hun materiele schade ( ... ) (zie art. 6, 2° en 3° van het koninklijk besluit). 
(46) Art. 5, lid 1: Iichamelijk letsels ten belope van min. 500.000.000F. per schadegeval, 
stoffelijke schade ten belope van 25.000.000F. per schadegeval. 
( 47) Waarvan het bedrag evenals dat van de gewaarborgde bedragen gekoppeld is aan de index 
der consumptieprijzen (art. 5, lid 3). 
(48) Zie J. RoGGE, o.c .. Wellicht ook om de, naar gezegd wordt, welig tierende praktijken 
van misbruik en fraude te keer te gaan. 
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W el moet ik nog even uw aandacht vestigen op artikel 7 dat de 
verplichtingen oplegt in de verzekeringsovereenkomsten een beding 
ten behoeve van derden op te nemen. Blijkbaar wou de wetgever 
enerzijds aan de benadeelde een eigen recht toekennen tegen de 
verzekeraar, anderzijds toch niet zo ver gaan van aan de benadeelde 
een rechtstreekse vordering toe te kennen (althans niet een recht
streekse vordering gekenmerkt door niet tegenstelbaarheid aan de 
derde van de verweermiddelen)(49). De invoering van een recht
streekse vordering bij koninklijk besluit zou overigens niet mogelijk 
geweest zijn, aangezien, naar algemeen aangenomen wordt, een 
rechtstreekse vordering (die een inbreuk maakt op het wettelijk 
beginsel van de relativiteit van de overeenkomst van artikel 1165 
B.W.) enkel bij wet kan worden ingevoerd. Aan de gemeenschappe
lijke verjaringstermijn, dies a quo, stuitings- en schorsingsgronden 
wordt niet veranderd. Evenmin wordt afgeweken van de procedurale 
regel die aan de strafrechter verbiedt kennis te nemen van de vorde
ring (van de benadeelde of van de verzekerde) tegen de verzekeraar. 

V. DE BRANDVERZEKERING 

24. Het voorbeeld van het koninklijk besluit houdende minimumga
rantievoorwaarden genomen op grond van artikel 19, § 2 van de 
controlewet zal wellicht navolging krijgen. 
In 1982 gelastte de minister van economische zaken de oprichting van 
een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
B. V. V. 0., de Controledienst der V erzekeringen, de Dienst der verze
keringen van het departement economische zaken en het kabinet van 
de Minister (men spreekt van een quadripartite commissie), met de 
voorbereiding van een voorstel van besluit betreffende de brandver
zekering. Na een goede twee jaar van intens werk is deze commissie 
zeer recentelijk klaar gekomen met een indrukwekkend ontwerp dat 
uiteenvalt in drie delen: het eigenlijk koninklijk besluit dat benevens 
definities en begrippen in hoofdzaak enkel de verplichting tot eerbie
diging van de minimumgarantievoorwaarden bevat, en ten tweede en 
ten derde bijlagen algemene voorwaarden (die zowel minimum- als 
maximumgaranties bevatten) en bijzondere voorwaarden (die echte 
minimumgarantievoorwaarden uitmaken). 
De lijvige tekst is thans voor advies aanhangig bij de Raad van de 
Controledienst en bij de Commissie voor verzekeringen. 

(49) Over het begrip ,rechtstreekse vordering", zie o.m. CoziAN, L 'action directe, proef
schrift, Dijon, Parijs, 1968. 
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VI. DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTOR-

RIJTUIGEN 

25. Het zou onverantwoord zijn mocht ik niet, zij het in het kort, 
een kort relaas uitbrengen over recente ontwikkelingen in de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering der motorrijtuigen, Ik bedoel 
hier opnieuw niet de gewone jurisprudentiele ontwikkelingen -
waarvoor heden geen tijd ter beschikking is - maar wei de evolutie 
van wetgeving, reglementering en controle in uitvoering van de 
controlewet en/ of het Europees recht. 
In het bijzonder wens ik uw aandacht te vestigen op vier recente of 
actuele ontwikkelingen: 
1. de uitbreiding van de bevoegdheden van het gemeenschappelijk 
motorwaarborgfonds; 
2. de wijzigingen aan de modelpolis; 
3. de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof en van het Europees 
Hof van Justitie inzake motorrijtuigenverzekering; 
4. de aanpassing van de Belgische wetgeving (wet van 1 juli 1956) 
aan de zgn. tweede richtlijn auto. 

A. Nieuwe bevoegdheden van het gemeenschappelijk motorwaar
borgfonds 

26. Door artikel 50 van de controlewet worden zoals U weet de 
gevallen van tussenkomst van het gemeenschappelijk motorwaar
borgfonds op gevoelige wijze uitgebreid(50). 
Zoals wij allen weten kwam dit Fonds onder de oude (voor de 
Controlewet geldende)(51) regeling tussen in drie gevallen: wanneer 
de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt niet 
is vastgesteld (o.m. vluchtmisdrijf), wanneer de verzekeringsplicht 
niet werd nageleefd, wanneer de aansprakelijkheid waartoe het onge
val aanleiding heeft gegeven niet verzekerd is wegens de wettelijke 
geoorloofde uitsluiting van diefstal, geweldpleging of heling. 
Grofweg geschetst werden door artikel 50 van de controlewet aan 
deze drie, twee nieuwe gevallen van tussenkomst toegevoegd: 1. het 
geval waar de vergoedingen verschuldigd zijn door een toegelaten 
onderneming die na afstand of intrekking van de toelating haar 

(50) Voor een goede en gedetailleerde bespreking, zie HAUFERLIN, ,Nouvelles attributions 
du fonds commun de garantie automobile", Bull. Ass., 1982, 487. 
(51) De wettelijke basis was toen te vinden enerzijds in artikel15 van de wet van 1 juli 1956, 
anderzijds in het koninklijk besluit van 5 januari 1957 (inmiddels opgeheven bij artikel 24, 
§ 1 van het K.B. 16 december 1981). 
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verplichtingen niet nakomt of wanneer de verzekeringsonderneming 
failliet verklaard werd, en bet geval waarin de verzekeraar niet tot 
vergoeding verplicht is ,om reden van een toevallig feit waardoor 
de bestuurder van bet voertuig dat bet ongeval veroorzaakte vrij uit 
gaat". Tevens voorzag artikel50 dat de Koning de verplichtingen van 
bet Fonds kon uitbreiden tot vergoeding van de stoffelijke schade 
(althans binnen de perken die hij aanduidt en niet voor bet geval van 
bet niet ge'identificeerd motorrijtuig). In artikel 19, § 1 van bet 
koninklijk besluit van 16 december 1981 wordt zulks gedaan maar 
wordt een franchise ingevoerd van 10.000 frank. 
Artikel 49 en 50 werden uitgevoerd door bet zoeven genoemde 
koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling 
en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975. 
Dit besluit trad in werking op de datum van zijn publicatie in bet 
Belgisch Staatsblad (26 januari 1982) met uitzondering van de artike
len 14 en 24 die in werking zouden treden op de dag van de bekend
making in bet Staatsblad van bet koninklijk besluit (van 2 juni 1982) 
houdende erkenning van bet (inmiddels nieuw opgerichte) motor
waarborgfonds. Aldus zouden de artikelen 14 en 24, die betrekking 
hebben op de rechten van de benadeelden tegenover bet Fonds, in 
werking treden op 9 juni 1982(52). 

27. Bij een paar punten in de nieuwe regeling wens ik even stil te 
staan. 
Vooreerst wens ik de aandacht te vestigen op de toch wei belangrijke 
nieuwigheid, bestaande in de tussenkomst van bet Fonds wanneer 
geen verzekeraar moet tussenkomen omdat de bestuurder van bet 
motorrijtuig ,vrij uit gaat om reden van een toevallig feit" (waarbij 
bijvoorbeeld kan gedacht worden aan bet geval van bet hartinfarct 
achter bet stuur). Ik noem dit een belangrijke nieuwigheid omdat zij 
naar mijn smaak een rem zal plaatsen op de overigens begrijpelijke 
rechterlijke geneigdheid om de ,assurance-oblige" regel toe te pas
sen, d. w .z. de aansprakelijkheid te leggen daar waar en in de mate 
dater (aansprakelijkheids-)verzekering beschikbaar is. T.a.v. deze in 
bet verleden ongetwijfeld - zij bet op gecamoufleerde wijze -
aanwezige tendens betekent de nieuwe regel zonder twijfel een stap 

(52) Het ,oude" gemeenschappelijk motorwaarborgfonds (toegelaten bij het koninklijk 
besluit van 31 januari 1957) blijft overeenkomstig het oude koninklijk besluit van 5 januari 
1957 (tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang der rechten van de 
benadeelden tegenover het gemeenschappelijk waarborgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) instaan 
voor de ongevallen welke zich hebben voorgedaan voor 9 juni 1982. 
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in de goede ricbting! Anderzijds moet toegegeven worden dat deze 
stap dermate scboorvoetend is gezet dat bet beoogde doel niet 
tenvolle gerealiseerd wordt. Inderdaad verwijst de zorgvuldig 
gekozen formulering uitsluitend naar een ongeval waar een ander 
voertuig bij betrokken, ja dat door een motorrijtuig veroorzaakt is, 
waarvan de bestuurder evenwel ,om reden van een toevallig feit" 
vrij uit gaat. Is bet over de straat I open van een wild dier, of van een 
niet ge'identificeerd ander dier ,een toevallig feit" waardoor de 
bestuurder vrij uitgaat? Het is niet gebeel duidelijk. 

27. Ben andere merkwaardige innovatie van de nieuwe regeling is te 
vinden in artikel16, lid 4 van bet koninklijk besluit van 16 december 
1981: dit artikel voorziet dat bet Fonds slecbts tussenkomst verscbul
digd is inzoverre de scbade groter is dan de scbadeloosstelling die aan 
de benadeelde toekomt bij toepassing van een scbade- of aansprake
lijkbeidsverzekering. 
Reeds in de oudere reglementering was - zoals nu nog door artikel 
16 wordt berbaald- voorzien dat bet Fonds niet moet tussenkomen 
voor scbade die de benadeelde vergoed krijgt op grond van de 
arbeidsongevallenwetgeving of ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Sommenverzekeringen worden nocbtans niet vermeld: de kracbtens 
deze verzekeringen genoten vergoedingen kunnen dus gecumuleerd 
worden met de door bet Fonds uitbetaalde vergoedingen. 
Maar wanneer de benadeelde, stel bijvoorbeeld, een eigen scbadever
zekering beeft afgesloten, zal bet Fonds slecbts moeten tussenkomen 
voor de aldus niet gedekte scbade. De zaakverzekeraar zal anderzijds 
geen subrogatoir verbaal kunnen uitoefenen tegen bet Fonds om de 
eenvoudige reden dat de verzekeraar niet kan gesubrogeerd worden 
in een recbt dat de verzekerde zelf niet beeft. Reeds bij een andere 
gelegenbeid beb ik de mening uitgedrukt dat de beperkingen aan de 
tussenkomst van bet Fonds vervat in artikel 16, lid 4 en 19, § 2 
cumulatief moeten worden toegepast(53). Wanneer dus de benadeel
de een eigen scbadeverzekering beeft afgesloten, mag bet Fonds 
vooreerst rekening bouden met de desgevallend door de verzekerde 
afgesloten zakenverzekering, om vervolgens van bet overblijvende 
bedrag van de scbade nogmaals de door artikel 19, § 2 van bet 
koninklijk besluit voorziene vrijstelling van 10.000F. af te trekken! 
Ik meen te weten dat omtrent deze vraag een cassatieberoep aanban-

(53) CousY, ,Enkele beschouwingen over het mechanisme van de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering motorrijtuigen, gei11ustreerd aan de hand van de controversie over de 
opgefokte bromfietsen", Jura Fa/c. 1983-84, 401. 
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gig is. In afwachting van uitsluitsel meen ik hier de reeds door 
HAUFERLIN verdedigde opvatting(54) te moeten aankleven. 

B. Recente wijzigingen aan het mode/contract 

28. In de loop van de recente jaren werd het modelcontract herhaal
de malen om zeer uiteenlopende redenen gewijzigd(55). 
Formeel werd daarbij steeds dezelfde werkwijze gevolgd: de Contro
ledienst der V erzekeringen vaardigt een mededeling uit waarin de 
verzekeringsondernemingen worden gevraagd de nieuw voorgestelde 
bepaling in te lassen in de nieuw te sluiten contracten , ,om de 
eenvormigheid van het contract te bewaren". 
In de mededeling wordt tevens gestipuleerd dat ,voor de lopende 
contracten dient de dekking als verworven beschouwd te worden, in 
afwachting van de inlassing ten laatste op de eerstvolgende premie
vervaldag''. Wat de juridische waarde van een dergelijke mededeling 
is, is een levensgrote vraag, waarop hier niet zal worden ingegaan. 

29. De eerste bedoelde wijziging van het modelcontract werd ingege
ven door de noodzaak de, laat ons maar zeggen, fouten, minstens 
slordigheden van de wetgever (!) te herstellen. Bedoeld wordt de door 
mededeling D 49 ingevoerde wijziging aan artikel3 van de modelpolis 
die moest worden aangebracht ingevolge het beruchte artikel 18 van 
de arbeidsovereen~omst van 3 juli 1978. 
Op verzekeringstechnisch gebied rees immers het probleem dat er een 
bres was gekomen in de tot dan toe waterdichte verzekeringsdekking 
van de slachtoffers van verkeersongevallen (in de hypothese dat de 
wederpartij aansprakelijk is): wanneer de bestuurder van het voer
tuig dat het schadegeval veroorzaakt zulks doet in de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst en een slechts lichte (niet repetitieve) fout 
maakt, is hij niet aansprakelijk en is (derhalve) zijn 
aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot dekking gehouden. Welis
waar is en blijft- al bestond ook daaromtrent aanvankelijk twijfel 
-de aansteller (werkgever) aansprakelijk op grond van artikel1382, 
lid 3 B.W., maar deze aansprakelijkheid is niet verplicht en zelfs bij 
verzekering van de werkgever beschikt het slachtoffer niet over een 
rechtstreekse vordering. En bij afwezigheid van verzekering, loopt 
het slachtoffer het risico van de insolvabiliteit van deze laatste! 

(54) HAUFERLIN, o.c., Bull. Ass., 1983-84, 504. 
(55) Voor een meer volledig overzicht zie MINET, ,Les modifications au contrat-type", J. T., 
1982, 505. 
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De nieuwe clausule (die in artikel 3 kan worden ingelast of als 
afzonderlijke clausule aan het einde van de polis kan worden opgeno
men) tracht de geschapen problemen (zo goed en zo kwaad als het 
gaat) te verhelpen: ,lndien de verzekerde op het ogenblik van het 
ongeval, van elke aansprakelijkheid ontlast wordt krachtens artikel 
18 van de wet van 3 juli 1978, wordt zijn werkgever, voor de 
toepassing van onderhavig contract, beschouwd als de burgerrechte
lijk aansprakelijke persoon niettegenstaande de afwezigheid in hoof
de van de verzekerde van iedere verplichting om de schade te herstel
len. 
In dat geval zorgt de maatschappij voor de vergoeding van de schade 
die door de verzekerde aan de benadeelde personen berokkend werd. 
Ze staat in voor deze vergoeding zelfs indien de verzekerde in zijn 
verplichtingen tekort geschoten is, zoals bepaald in artikel24 van de 
algemene voorwaarden en inzonderheid indien een van de in artikel 
25 en 27 vermelde veronderstellingen verwezenlijkt is. 
In dat geval kan de maatschappij echter haar recht van verhaal 
uitoefenen in de gevallen en volgens de voorschriften, die door de 
artikelen 24 en 30 van de algemene voorwaarden bepaald worden. 
Deze uitbreiding van waarborg heeft op zichzelf niet tot gevolg dat 
de uitsluiting vermeld in punt 1 van artikel 7 van de algemene 
voorwaarden tegenstelbaar zou zijn aan de werkgever die als burger
rechtelijk aansprakelijke persoon beschouwd wordt". 

30. Een tweede wijziging, ingevoerd krachtens de mededeling nr. 56, 
betreft het welbekende artike125 van de modelpolis dat een opsom
ming bevat van de gevallen waarin de verzekeraar zich een recht van 
verhaal tegen verzekerde of verzekeringnemer voorbehoudt. 
De voorgestelde wijzigingen betreffen het geval 
- van de risicoverzwaring (artike125, 2°): ,Indien de wijziging van 
het risico een premieverhoging van maximaal 250Jo met zich mee
brengt, wordt het verhaal echter slechts tot een bedrag van 100Jo van 
de door de maatschappij gedane uitbetalingen uitgeoefend, met een 
minimum van 10.000F. of ten belope van het totale bedrag van de 
schade als die schade minder dan het minimum bedraagt. Het mini
mum van 10.000 F. wordt op dezelfde wijze gei'ndexeerd als de 
premies op basis van het referteindexcijfer''; 
- van het ontbreken van een geldig schouwingbewijs (artikel 25, 
3°): ,Het recht van verhaal wordt echter niet uitgeoefend als de 
verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen de staat 
van het voertuig en het schadegeval''. 
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- van de laattijdige aangifte van het schadegeval (artikel 25, 5°): 
,Het verhaal is onderworpen aan de in artikel26 vermelde voorwaar
den". 

31. Ben derde en vrij recente WIJZigmg betreft artikel 3 van de 
model polis. Zij wordt , ,gevraagd'' door mededeling nr. D 7 4 van 10 
september 1985. Zij bevat een reactie tegen ,een zekere rechtspraak" 
(de mededeling verwijst naar Antwerpen, 26 juni 1984 en Cass., 24 
juni 1971) die de stelling verdedigt dat de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen enkel de schade dekt die 
veroorzaakt wordt door het verkeer op de openbare weg en op 
terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor een zeker 
aantal personen die het recht hebben om er te komen, zodat de schade 
door motorrijtuigen aangericht op een plaats die niet met dergelijke 
terreinen kan worden gelijkgesteld, wordt uitgesloten van de dek
king. Die stelling is gesteund op een interpretatie van artikel 2 van 
de wet en van artikel 1 van het modelcontract. 
Op enigszins sibillijnse wijze stelt de Controledienst voor ,na onder
zoek van het probleem en om te verhelpen aan de ontstane verwar
ring, ( ... ) artikel 3 van het modelcontract te wijzigen en de dekking 
op uitdrukkelijke wijze te waarborgen voor verkeersongevallen door 
motorrijtuigen veroorzaakt zowel op openbare en prive terreinen als 
op de open bare weg''. Tevens worden de ondernemingen verzocht 
in artikel 3 van de polis volgende bepaling in te lassen: ,De dekking 
geldt zowel op openbare weg als op elk openbaar of prive terrein". 

32. De laatste wijziging van het modelcontract waarop ik even uw 
aandacht wens te vestigen is naar mijn smaak ook de meest merk
waardige. Zij is merkwaardig omdat zij facultatief is, d.w.z. dat de 
opname ervan aan de keuze van de verzekeringnemer wordt overgela
ten. Door de techniek van de facultatieve clausule komt een einde 
aan de (voorheen bestaande) relatieve (vermits op sommige punten 
kleine verschillen inderdaad geduld werden door de controleover
heid) eenvormigheid van de polis. De hier bedoelde clausule is 
natuurlijk de zgn. ,clausule van waarborguitbreiding in het model
contract B.A. Motorrijtuigen- Wagens voor toerisme en zaken of 
gemengd gebruik" die op initiatief van de verzekeraars werd uitge
werkt en die goedgekeurd werd door de Controledienst. 
Zoals men zich zal herinneren werden de hier bedoelde waarborguit
breidingen aan de clientele voorgesteld door een groep verzekeraars 
die deze uitbreiding met behoud van premie aanboden om te reageren 
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tegen een forse (lOo/o) premieverlaging die door een van de market
leaders werd ingevoerd. 
Zij hebben betrekking: 
- op artikel 5: maximumwaarborg wat betreft stoffelijke schade 
veroorzaakt door brand en ontploffing wordt van 5 miljoen op 30 
miljoen frank per schadegeval gebracht. 
- op artikel 6: de maximumwaarborg voor schade aan de kleren en 
bagage van de vervoerde personen wordt van 50.000 op lOO.OOOF. 
gebracht. 
- op artikel 7: een aantal voorheen uitgeslotenen krijgen nu het 
recht op uitkering wanneer zij het slachtoffer worden van een door 
het motorrijtuig veroorzaakt ongeval: de verzekeringnemer, de eige
naar en elke houder van het omschreven voertuig, de echtgenoot van 
de voornoemde personen en van de bestuurder, alsmede hun bloed
en aanverwanten in de rechte linie die bij hen inwonen en door hen 
onderhouden worden(56). 

C. De rechtspraak van het Benelux Gerechtshof 

34. Een belangrijk feit in de geschiedenis van onze verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is de interpretatieve recht
spraak van het Benelux Gerechtshof. Staat U mij toe de verdrags
rechtelijke en wettelijke context ervan nog even in herinnering te 
brengen. 
Het Benelux Gerechtshof(57) is bevoegd om een beslissing te treffen, 
wanneer een vraag rijst nopens de uitlegging van een gemeenschappe
lijk aangewezen rechtsregel. Luidens een protocol van 25 september 
1968(58) worden aldus als ,gemeenschappelijke rechtsregel" aange
duid de bepalingen van de Benelux overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen(59) 

(56) Over de interpretatietwist die destijds gevoerd werd over de voorwaarden waaronder de 
echtgenote werd uitgesloten van de waarborg (art. 4, § 1, 2° van de wet van 1 juli 1956) zie 
FREDERICQ, CoUSY, RoGGE, o.c., T.P.R., 1981, nr. 104, p. 473. 
(57) Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, onderte
kend te Brussel op 31 maart 1965 en goedgekeurd door de wet van 18 juli 1969. Voor meer 
details over de bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof zie SWARTENBROUX-V ANDERHAE
GEN, ,De rechtsprekende bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof" R. W., 1973-74, 1681; 
DUMON, LaCour de Justice Benelux, Brussel, Bruylant, 1980, 458 p. en in het kort FREDE
RICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, I, nrs. 22 e.v. 
(58) Aanvullend Protocol bij de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprake
Iijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ondertekend te Brussel op 26 september 1968 en 
goedgekeurd bij Wet van 2 januari 1971 (B.S., 21 mei 1976). 
(59) Verdrag ondertekend te Luxemburg op 24 mei 1966 en goedgekeurd bij de Wet van 19 
februari 1968 en de Gemeenschappelijke Bepalingen (B.S., 21 mei 1976). 
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met bijlagen en procollen voorzover de inhoud ervan is opgenomen 
in de wetgeving van de Staat, waarin de vraag van uitleg is gerezen. 
Dit protocol is in werking getreden op 1 juli 1976. Reeds in de eerste 
door bet Benelux-Hof terzake van de Belgische wetgeving uitgespro
ken zaak(60) besliste bet Hof, op conform advies van haar 
advocaat-generaal F. DUM ON, dat aan 's Hofs bevoegdheid op grond 
van artikel 6 van bet verdrag, juncto artikel 1 van bet aanvullend 
protocol van 26 september 1968, geen afbreuk wordt gedaan door 
bet feit dat de Belgische wet van eerdere datum is dan bet Benelux
verdragsrecht. Daarom is bet Hof bevoegd om zich uit te spreken 
over interpretatievragen nopens de teksten van de Belgische Wet van 
1 juli 1956 voorzover deze overeenstemmen met de Gemeenschappe
lijke Bepalingen behorende bij de overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 
In bet zoeven geciteerde arrest van 16 april 1980(61) besliste bet 
Benelux-Gerechtshof dat de in artikel 4, § 1, 2 van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen (vgl. artikel 4, § 1, 2 van de Belgische wet van 1 
juli 1956) vermelde dubbele voorwaarde (,mits deze bij hen inwonen 
en door hen onderhouden worden") uitsluitend betrekking heeft op 
de woorden , ,hun bloed- en aanverwanten in de rechte linie'' en dat 
zij niet slaat op ',de echtge:rio6t van de p-ersone:ti bedoeld in bet vorig 
nummer". Men kent de grote betekenis die dit arrest voor de Belgi
sche verzekeringspraktijk heeft gehad. Het betekende vooreerst een 
ommekeer in wat tot dan toe de strekking van de rechtspraak van 
bet hoogste rechtscollege was geweest(62). Bovendien lag dit arrest 
mede aan de oorsprong van de conventionele waarborguitbreiding 
die door de meeste automobielverzekeraars aan hun verzekerden 
werd voorgesteld onder de benaming ,B.A. plus". 
Het arrest dd. 19 januari 1981(63) had betrekking op bet verhaals
recht van de Staat, die als verzekeraar van zijn eigen voertuigen 
optreedt: artikel11, § 2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen (vgl. 
artikelll, lid 2 van de Belgische wet van 1 juli 1956) verzet zich er 

(60) Benelux-Gerechtshof, 16 apri11980, R. W., 1980-81, 167, concl. DuMON, nootMAES, B., 
J. T., 1980, 358 en Jur. Benelux G., 1980-81, 1, concl. DUMON, F. 
(61) Benelux Gerechtshof, 16 apri11980, inz. N. V. Centrale Levensverzekeringsmaatschappij 
Groep Josi t. de N.V. General Accident Fire and Life Insurance, geciteerd in de voorgaande 
voetnoot. 
(62) cfr. Cass., 22 september 1972, Pas., 1973, I, 80, Arr. Cass., 1973, 87, R. W., 1972-73, 
1671, noot SEGERS, Bull. Ass., 1973, 115, noot R.V.G. en R.G.A.R., 1973, nr. 9083 en de 
daaraan voorafgaande lagere rechtspraak, beschreven door FREDERICQ, CousY, RoGGE in 
T.P.R., 1981, 475. 
(63) BeneluxGerechtshof, 19 januari 1981, inz. Belgische Staat t. Nouffe, R. W., 1981-82, 801, 
concl. RoUFF, J. en Med. V.B.O., 1982, 878. 
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niet tegen, aldus het arrest, dat de Staat een recht van verhaal 
uitoefent inzoverre een verzekeraar zich dat recht zou kunnen voor
behouden. In hetzelfde arrest werd ook nog een belangwekkende 
toelichting gegeven bij artikel9 van de Gemeenschappelijke Bepalin
gen (vgl. artikel9, lid 1, 2 en 3 van de Belgische wet van 1 juli 1956): 
deze bepaling belet niet, aldus het arrest, dat de rechter uit de 
omstandigheid dat de verzekeraar in feite de leiding van het geding 
op zich genomen heeft, afleidt dat de verzekeraar heeft afgezien van 
de uitoefening van een recht van verhaal op zijn verzekerde. 
Op 9 juli 1981(64) besliste het Benelux Gerechtshof in verband met 
artikel10, § 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen (vgl. artikellO, 
lid 3 van de Belgische wet van 1 juli 1956) dat een of meer tot de 
verzekeraar gerichte, doch onbeantwoord gebleven aanvragen om 
vergoeding van de benadeelde geen onderhandelingen als bedoeld in 
dit arrest vormen. In hetzelfde verband besliste het Benelux Ge
rechtshof in een recent arrest dd. 5 juli 1985(65) dat een uitwisseling 
van berichten, aldan niet schriftelijk, waarbij enerzijds de benadeel
de aan de verzekeraar bericht deze terzake van een bepaald feit 
aansprakelijk te stellen, zonder te preciseren op welke grond en in 
welke omvang hij de verzekeraar aansprakelijk acht, en anderzijds 
de verzekeraar aan de benadeelde bericht de door deze gepretendeer
de aanspraak in behandeling te nemen, zonder blijk te geven van 
bereidheid de aanspraak te honoreren, aan te mer ken is als onderhan
deling in de zin van artikel 10, § 3 van de Gemeenschappelijke 
bepalingen( 66). 
Het arrest dd. 22 december 1981(67) verschaft een toelichting bij het 
begrip ,houder" in artikel 3, § 1 van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen (vgl. artikel3, lid 1 van de Belgische wet van 1 juli 1956). Het 
begrip , ,houder'', aldus het arrest, kan niet worden uitgebreid tot een 
persoon die niet zelf of door middel van een ander de feitelijke 
heerschappij over het motorrijtuig heeft. Dat een persoon een, zij het 
vereist, kenteken ter beschikking stelt voor het motorrijtuig en dat 
hij tevens passagier wordt van dat rijtuig, is op zichzelf niet voldoen
de om deze persoon als houder van het rijtuig aan te merken. Dit 

(64) Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1981, inz. Socialistische Mutualiteiten t. N.Y. Royale beige, 
J.T., 1982, 91 en R. W., 1981-82, 2397, cone!. RoUFF, J. 
(65) Inzake Regionaal Ziekenfonds Twente U.A. t. Landelijke Onderlinge Verzekeringsmaat
schappij (onuitgeg.). 
(66) Deze samenvatting van de inhoud van het arrest werd overgenomen uit het Tijdschrift 
voor Rechtsdocumentatie. 
(67) Benelux-Gerechtshof, 22 december 1981 inz. Van Nootegem-Meirsman t. Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, R.G.A.R., 1983, nr. 10568, cone!. DuMON, R. W., 1981-82, 
1953, cone!. DuMON en J.T., 1982, 510. 
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geldt ook voor het geval dat deze persoon autonummerplaten heeft 
verschaft, zelfs als hij wist dat het rijtuig niet gelmmatriculeerd was 
en dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het rijtuig aanleiding 
kon geven, niet gedekt was door een verzekering. Telkens moet nader 
onderzocht worden of de bedoelde persoon de heerschappij over het 
voertuig had. 
Het arrest van 20 mei 1983(68) bevestigt dat de uitsluiting van de 
diefstal in artikel3, § 1 van de Gemeenschappelijke Bepalingen (vgl. 
artikel 3, lid 1 van de Belgische wet van 1 juli 1956) van toepassing 
is op het bedrieglijk wegnemen van een motorrijtuig toebehorende 
aan een ander voor kortstondig gebruik. Dit arrest ligt in de lijn van 
wat reeds eerder door de Belgische rechtspraak was uitgemaakt(69). 
Van zijn kant gaf het arrest van 20 mei 1983(70) enige toelichting bij 
de netelige kwestie van de afbakening van de verzekering B.A. 
motorrijtuigen en de verzekering B.A.-exploitatie in verband met 
ongevallen die door mechanisch voortbewogen machinewerktuigen 
worden veroorzaakt. Men zal zich herinneren dat deze afbakening 
reeds tot onverkwikkelijke grensschermutselingen aanleiding heeft 
gegeven(71). Het Benelux-Gerechtshof besliste dat het feit dat de 
schade wordt veroorzaakt door een motorrijtuig, dat uitsluitend als 
werktuig is ingericht, en dat als werktuig gebruikt wordt, er niet aan 
in de weg staat dat het motorrijtuig op dat ogenblik deelneemt aan 
het verkeer. 

35. Volledigheidshalve moet er op gewezen worden dat ook in de 
rechtspraak van het Europees Hofvan Justitie arresten aangetroffen 
worden die rechtstreeks met verzekeringen te maken hebben en 
daarom hier vermeld mogen worden. Het gaat hier om beslissingen 
ten prejudiciele titel over de interpretatie van teksten van gemeen
schapsrecht. 
In het arrest dd. 9 februari 1984(72) (in de zaak 344/82) ging het aldus 

(68) Benelux Gerechtshof, 20 mei 1983, R. W., 1983-84, 659, concl. SPIELMANN. 
(69) Zie hierover ScHUERMANS en SIMOENS, ,Verkeersaansprakelijkheid en verzekering naar 
Belgisch recht", T.P.R., 1978, 1083. 
(70) Benelux Gerechtshof 20 mei 1983, inz. Visser t. Centraal Beheer, R. W., 1984-85, 1009 
concl. ROELVINK en R. C. Y.B., 1985, 237. 
(71) Zie hierover FREDERICQ, CoUSY en RoGGE, o.c., T.P.R., 1981, 468. 
(72) H.v.J., 9 februari 1984, inz. S.A. Gambetta Auto t. B.C.F., F.G.A., R. W., 1983-84, 
2721. 
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om de uitleg van een begrip uit de zgn. eerste richtlijn auto(73), te 
weten het be grip , ,plaats waar het voertuig gewoonlijk is gestald''. 
Het Hof beslist dat , , wanneer een voertuig een regelmatig afgegeven 
kenteken voert, het moet worden geacht in de zin van de richtlijn 
72/166 te zijn gestald op het grondgebied van de Staat van registratie, 
ook al was de machtiging om het voertuig te gebruiken op het 
betrokken tijdstip ingetrokken". 
Een ander arrest dd. 9 februari 1984(74) had betrekking op artikel 
2, lid 2 van dezelfde richtlijn 72/166, meer bepaald op de zinsnede 
volgens dewelke het nationaal bureau de afwikkeling van de ongeval
len enkel waarborgt ,overeenkomstig de eigen nationale wetgeving 
betreffende de verplichte verzekering". De vraag was of een natio
naal bureau t. a. v. de afwikkeling van ongevallen die op zijn grondge
bied zijn veroorzaakt door vreemde voertuigen kon inroepen dat het 
niet tot tussenkomst gehouden is wanneer , ,overeenkomstig de eigen 
nationale wetgeving" van hetland waar het bureau zijn werkzaamhe
den uitoefent, er geen verzekeringsdekking is (bijvoorbeeld omdat 
deze wegens diefstal van het voertuig door die nationale wetgeving 
uitgesloten is). Het arrest antwoordt dat het nationaal bureau van 
het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan, overeenkomstig 
zijn eigen nationale wetgeving en binnen de grenzen daarvan, de 
afwikkeling moet waarborgen van de ongevallen die door de ver
plichte verzekering van dat land moet worden gedekt, ongeacht of 
bestuurder aldan niet verzekerd is: deze wordt geacht overeenkom
stig deze wetgeving door een geldige verzekering gedekt te zijn. 
In dezelfde zin werd beslist in een ander arrest dd. 21 juni 1984(75) 
zaak waarin het Franse Bureau opnieuw geprobeerd had aan zijn 
verplichtingen te ontkomen op grond van een - nogal gewrongen 
- interpretatie van de genoemde zinsnede uit de richtlijn auto. 

D. Aanpassing van het Belgisch recht aan de tweede richtlijn ,mo
torrijtuigen, 

36. Laten wij nog even stilstaan bij de aanpassing van het Belgisch 
recht aan de tweede richtlijn van de Raad van 30 december 1983 

(73) Richtlijn nr. 72/166 van de Raad van 24 april1972 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid 
waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle 
op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (waarover meer hierna onder nummer 36). 
(74) In arrest in de zaak 64/83, Bureau central fran9ais t./ Fonds de garantie automobile e.a., 
R. W., 1983-84, 2722. 
(75) H.v.J., 21 juni 1984inz. N.V. Belgisch Bureau van deAutoverzekeraars t. Fantozzi; N.V. 
De Volksverzekering, R. W., 1984-85, 1111. 
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inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten 
betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid 
waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding 
kan geven(76). De wetgeving van de Lid-staten moet- in algemene 
regel - aangepast zijn tegen 31 december 1987 en de gewijzigde 
bepalingen moeten uiterlijk tegen 31 december 1988 worden toege
past. 
Reeds had een eerste richtlijn dd. 24 april 1982 de Lid-Staten ver
plicht tot aanpassing van hun wetgeving betreffende de verzekering 
van de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming van 
motorrijtuigen aan het verkeer aanleiding kan geven. Zij beoogde 
voornamelijk de afschaffing van de controle op de zgn. GROENE 
KAART (internationaal verzekeringsbewijs) aan de grensovergangen. 
Om dit objectief te kunnen realiseren moest de richtlijn er vooraf
gaandelijk voor zorgen dat de wettelijke aansprakelijkheid in de 
gehele gemeenschap door de verzekering gedekt is, en ook dat deze 
verzekering de schade dekt conform de wetgeving van het grondge
bied van hetland waar het ongeval plaatsgreep. In verband met dit 
laatste punt ontstond de bedoeling om terzake van die bescherming 
van slachtoffers een aantal minimum waarborgen in te bouwen. Dit 
is wat gebeurde in de tweede richtlijn die o.m. de volgende verplich
tingen aan de Lid-Staten oplegt: vergoeding van materiele schade, de 
verzekering moet dekking bieden ten belope van minimum-bedragen; 
er moet een waarborgfonds komen dat de schade vergoedt die 
veroorzaakt werd door de bestuurders van niet-geidentificeerde of 
van niet-verzekerde voertuigen; bepaalde verweermiddelen mogen 
aan de slachtoffers niet tegengeworpen worden; de naaste familiele
den mogen niet Ianger als uitkeringsgerechtigden uitgesloten worden. 
Zoals men kan bemerken zal de aanpassing aan de tweede richtlijn 
weinig problemen opleveren voor de Belgische verzekeraars omdat 
de voorziene, door de richtlijn opgelegde, waarborgen ofwel thans 
reeds wettelijk werden ingevoerd, ofwel door de maatschappijen bij 
wijze van facultatieve waarborguitbreiding aangeboden worden. 

VII. NIEUWE VERPLICHTE VERZEKERINGEN 

37. Reeds ter gelegenheid van een in 1979 georganiseerd colloquium 
over ,Verzekering en Consument" betoogde H. CLAASSENS dat ,in 
ons land, bij het invoeren en het (eventueel nader) regelen van allerlei 

(76) P.B., nr. L 8/17 van 11 januari 1984. 
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verplichte verzekeringen, een zekere improvisatie hoogtij viert(77). 
Deze auteur wees er verder op dat waar in sommige gevallen de 
verplichte verzekeringen op uitgewerkte wijze geregeld worden, in 
andere gevallen het principe van de verplichting wordt vastgelegd 
zonder de minste nadere precisering. Ook wordt de Controledienst 
der Verzekeringen meestal niet betrokken bij invoering en afschaf
fing van verplichte verzekeringen, en wordt nooit beroep gedaan op 
het advies van de Commissie voor de Verzekeringen. Ook in de 
eveneens in 1979 gerealiseerde studie van het ,Centre de Droit des 
Obligations" van de U.C.L. over verplichte verzekeringen in Bel
gie(78) kwam tot uiting hoe. talrijk en uiteenlopend de verplicht 
gestelde verzekeringen geworden waren. 
Sindsdien is de situatie er niet op verbeterd. In het verslag van de 
Controledienst voor de Verzekeringen voor het boekjaar 1984 wordt 
melding gemaakt van het bestaan, per 31 december van dat jaar, van 
37 verplichte verzekeringen(79). In de loop van 1985 zijn er al weer 
enkele verplichte verzekeringen bijgekomen. Het gaat om aansprake
lijkheidsverzekeringen(80) soms om een ongevallenverzekering(81). 
Er blijkt niet dat daarbij steeds op even doordachte wijze werd 
tewerk gegaan. Van een voorafgaande formele raadpleging van 
controle- of adviesorganen uit de sector was meestal geen sprake. Ben 
- zelfs minimaal - eenvormig statuut of structuur ontbreken 
alsnog. Wellicht bestaat hier ruimte voor enig ordenend over
heidsoptreden. 

(77) Verzekering en Consument nu, Eerste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-Arnster
dam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1980, 28 - Zie ook CLAAS
SENS, , Verplichte Verzekeringen, een nieuw verschijnsel in Belgie?", R. W., 1977-78, 145-180. 
(78) Les assurances obligatoires, droit beige, droit compare, de lege ferenda, Etude n!alisee 
a Ia demande du Ministere des Affaires Economiques par Prof. M. FoNTAINE, et Mme 
PAULUS, Universite Catholique de Louvain, Centre de droit des obligations, 1979. 
(79) Te vermeerderen met nog vier verzekeringen, verplicht aan te gaan ,bij ontstentenis van 
voldoende financiele waarborg". 
(80) Een decreet van de Vlaamse Raad van 5 maart 1985 (B.S., 30 maart 1985) verplicht de 
begeleiders van jonge wielrenners tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering; een 
koninklijk besluit van 18 aprill985 (B.S., 8 mei 1985) betreft de verplichte beroepsaansprake
lijkheidsverzekering van architecten; een decreet van de Vlaamse gemeenschap van 21 maart 
1985 (B.S., 16 mei 1985) betreft de (ingevolge internationale verdragsbepalingen) verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering van reisbureaus; een besluit van de Vlaamse Executieve van 25 
juli 1985 (B.S., 29 augustus 1985) dat betrekking heeft op de verwijdering van afvalolie, maakt 
de erkenning afhankelijk van het sluiten van de aansprakelijkheidsverzekering. 
(81) Een besluit van de Duitstalige Gemeenschap van 12 juni 1985 verplicht personen die een 
beroepsopleiding volgen tot het sluiten van een ongevallenverzekering. 
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VIII. EUROPEES VERZEKERINGSRECHT(82) 

A. Vrijheid van vestiging en dienstverlening 

38. De vorming van een gemeenschappelijke verzekeringsmarkt ver
liep aanvankelijk volgens het beproefde stramien: langzaam maar 
zeker. In deze gezapige gang van zaken is thans toch wei verandering 
gekomen nu men blijft struikelen over de invoering van een richtlijn 
over vrijheid van dienstverlening, en nu de Europese Commissie een 
poging doet om deze vrijheid er goedschiks kwaadschiks op een 
andere manier door te krijgen, en deze vrijheid, ook bij ontstentenis 
van een richtlijn, nu reeds als verworven wil doen beschouwen. 
,Langzaam", zei ik, want inderdaad was men wei enigszins achterop 
geraakt op het dubbel Algemeen Programma dat de Commissie in 
uitvoering van het verdrag van Rome had opgesteld inzake vrijheid 
van vestiging en vrijheid van dienstverlening(83). 
Maar afgezien van deze vertraging werd toch heel wat gerealiseerd. 
Men begon met het gemakkelijkste: de herverzekering die traditio
nee! en uit haar aard zeer internationaal is georganiseerd. De eerste 
effectief genomen maatregel was dan ook een Richtlijn 
(64/225/EEG) van 25 februari 1964 tot opheffing van de beperkin
gen inzake vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening 
inzake herverzekering en retrocessie. In Belgii:~ behoefde aileen de 
verplichting van de beroepskaart te worden opgeheven(84). In tegen
stelling tot de richtlijnen inzake directe verzekeringen bevat de richt
lijn inzake herverzekering geen enkele verplichting tot het insteilen 
van een overheidscontrole. Door de Belgische Controlewet van 9 juli 
1975 wordt de herverzekering uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied 
van de wet gesloten. 

39. Inzake directe verzekering werden richtlijnen uitgevaardigd die 
niet aileen betrekking hadden op de afschaffing in het recht van de 
Lid-Staten van de discriminatoire beperkingen op de vrijheid van 
vestiging, maar die tegelijk regels bevatten tot coordinatie van het 

(82) In het Rechtskundig Weekblad van 1978-79 publiceerde H. CLAASSENS een overzicht 
, ,Het verzekeringsrecht in de Europese Gemeenschappen - Huidige stand van zaken'', R. W., 
1978-79, 1537-1580. Sindsdien heeft hij ten behoeve van de studenten jaarlijks deze stand van 
zaken geactualiseerd. Ik heb bij het verzamelen van gegevens en verwijzingen dankbaar van 
deze informatiebron gebruik gemaakt. 
(83) P.B., 15 januari 1962. 
(84) K.B. 15 december 1965 (B.S., 28 januari 1966). Nadien opgeheven door het K.B. van 29 
augustus 1977 (B.S., 29 oktober 1977). 
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overheidstoezicht op de uitoefening van het directe verzekeringsbe
drijf. Deze richtlijnen werd in twee fazen vastgesteld. In 1978 worden 
twee richtlijnen uitgevaardigd inzake het directe verzekeringsbedrijf 
buiten de levensverzekering: een eerste richtlijn (73/239/EEG) van 
24 juli 1973 tot coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toegang tot het directe (schade-)verzeke
ringsbedrijf en de uitoefening van dit bedrijf(85) en een tweede 
richtlijn (73/240/EEG) van dezelfde datum inzake de opheffing van 
de beperkingen betreffende de vrijheid van vestiging op het gebied 
van het directe (schade-)verzekeringsbedrijf(86). In 1979 kwam een 
tweede trein klaar die ditmaal betrekking had op de levensverzeke
ring: een eerste richtlijn (79/267 /EEG) van 5 maart 1979 tot coordi
natie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de toe gang tot het directe levensverzekerings bedrij fen de uitoefening 
daarvan(87). Een richtlijn tot opheffing van de discriminatoire be
perkingen was hier overbodig geworden omdat uit de rechtspraak 
van het Hof van Justitie(88) inmiddels gebleken was dat ingevolge 
de directe werking van de verdragsbepalingen inzake vrijheid van 
vestiging en dienstverlening sedert het einde van de overgangsperio
de, aile beperkingen op deze vrijheden in aile sectoren effectief 
opgeheven waren. 
Het is ingevolge de eerstgenoemde coordinatie-richtlijn schadeverze
kering dat de Belgische controlewet van 9 juli 1975 werd uitgevaar
digd. De aanpassing van de wet aan de coordinatierichtlijn inzake 
levensverzekering van 1979 gebeurde door het koninklijk besluit van 
9 juli 1981. 

40. Op 30 mei 1978 werd een coordinatierichtlijn inzake medeverze
kering(89) uitgevaardigd met de bedoeling om tot een vrije dienstver
lening te komen mits een minimum aan coordinatie op dat gebied. 
De regeling werd zodanig summier gehouden dat reeds ab initio een 

(85) P.B., 16 augustus 1973. 
(86) P.B., 16 augustus 1973. 
(87) P.B., 13 maart 1979. 
(88) Uiteraard wordt hier de lange reeks van arresten bedoeld waarin het Hof van Justitie het 
principe van de directe werking heeft gesteld en geleidelijk verfijnd, te beginnen met het arrest 
REYNERS inzake vrijheid van dienstverlening (Hofvan Justitie, arrest nr. 2/74 dd. 21 juni 1974, 
R. W., 1974-75, 139) en het arrest VAN BrNSBERGEN inzake het vrij verrichten van diensten 
(Hof van Justitie, arrest nr. 33/74 dd. 3 december 1974, R. W., 1974-75, 1685) en de Jatere 
arresten CoENEN (nr. 39/75 van 26 november 1975), WALRAVE en KocH (nr. 36/74 van 12 
december 1974), VAN AMEYDE (nr. 90/76 van 9 juni 1977), VAN WESEMAEL (nr. 110/78 en 
111/78 van 18 januari 1979), DEBAUVE (nr. 52/79 van 18 maart 1980) en WEBB (nr. 279/80 
van 17 december 1981). 
(89) P.B., 7 juni 1978. 
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paar addertjes in het gras schuilden die later tot interpretatieproble
men aanleiding zouden geven. De richtlijn is alleen toepasselijk op 
medeverzekeringstransacties die, zo luidt artikel 1, ,op grond van 
hun aard of hun omvang deelneming van verschillende verzekeraars 
noodzakelijk maken". Wat daaronder precies moest begrepen wor
den zou door de Lid-Staten uitgemaakt worden in samenspraak met 
de Commissie. Naar verluidt heeft die samenspraak tot nog toe 
weinig resultaten opgeleverd. Anderzijds bevat de richtlijn onduide
lijkheden over de voorwaarden waaronder vrij aan communautaire 
medeverzekering }_<:on worden gedaan. Met name bleef onduidelijk 
of Lid-Staten de verplichting mogen opleggen dat de aperiteur geves
tigd of toegelaten is in hetland van het verzekerd risico. Meerdere 
Lid-Staten hebben deze regel inderdaad ingevoerd, maar de Commis
sie heeft dienaangaande procedures ingesteld voor het Hof van 
Justitie tegen Frankrijk, Denemarken en Ierland, Ik kom daarop 
terug (zie nr. 43). 

41. Inzake assurantietussenpersonen werd op 13 december 1976 een 
richtlijn uitgevaardigd: het is de richtlijn houdende maatregelen ter 
bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamhederi 
van verzekeringsagent en assurantiemakelaar en houdende met name 
overgangswerkzaamheden voor deze werkzaamheden(90). De tijd 
was niet rijp voor een waarachtige coordinatie van de 
uitoefeningsvoorwaarden omwille van de te grote verschillen tussen 
de feitelijke situaties en het recht in de Lid-Staten. Overigens hadden 
zoals reeds gezegd, de fundamentele vrijheden van vestiging en 
dienstverlening ook ten aanzien van verzekeringstussenpersonen, 
dank zij de rechtspraak van het Hof van Justitie, directe werking 
gekregen. 
Daarom beperkt de richtlijn zich ertoe- in afwachting van verder 
door te voeren coordinatieregelen - overgangsmaatregelen in te 
voeren. Deze strekken ertoe te beletten dat onderdanen van 
Lid-Staten waar geen enkele voorwaarde wordt gesteld, extra zouden 
gehinderd worden wanneer zij hun werkzaamheden zouden willen 
uitoefenen in een Lid-Staat waar de activiteit wel is gereglementeerd. 
Coordinatie van de voorschriften met inbegrip van de onderlinge 
erkenning van diploma's werd aldus naar een later stadium verwe
zen. 

(90) P.B., 31 januari 1977. 
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42. Het gestadige proces van het totstandkomen van een Europese 
verzekeringsmarkt zou pas beginnen horten en stoten wanneer het er 
op aan kwam het vrij verkeer van diensten te introduceren. 
Reeds in 1975 was dienaangaande door de Commissie een voorstel 
van een zgn. ,,tweede coordinatierichtlijn-schadeverzekeringen'' ge
formuleerd, ter vervollediging derhalve van een eerste coordinatie
richtlijn (73/239/EEG) van 24 juli 1973(91). Na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comite en van het Europees Parlement werd 
een gewijzigd voorstel van richtlijn geformuleerd maar (bij mijn 
weten) niet gepubliceerd. Sindsdien is de zaak aanhangig bij een 
,werkgroep" op hoog niveau bij de E.G.-Raad van Ministers. Het 
voorstel van richtlijn bevat twee reeksen bepalingen. Een eerste 
aantal regels strekt tot vervollediging van de eerste coordinatiericht
lijn en bevat regels inzake technische reserves, regels betreffende de 
op de verzekeringscontracten toepasselijke wet, en betreffende de 
bevoegdheden van de controleautoriteiten. De problemen rezen ech
ter voornamelijk rondom de tweede reeks bepalingen, die strekken 
tot bevordering van de daadwerkelijk uitoefening van het vrij ver
richten van diensten. Zij hebben betrekking op - stuk voor stuk -
delicate kwesties: de aanvullende overheidsvergunning af te sluiten 
door de Lid-Staat waar de dienstverlener gevestigd is; de toepasse
lijkheid van de voorschriften van de Staat van vergunning op de 
reserves uit contracten gesloten door middel van vrije dienstverlening 
en de localisatie van die reserves; de toepasselijkheid van de vigeren
de belasting (op de verzekeringscontracten) van de Lid-Staat waar 
het risico gelegen is. Over deze punten kon maar geen eensgezindheid 
bereikt worden tussen de zich terzake meer ,liberaal" opstellende 
Lid-Staten zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland enerzijds en 
de meeste andere Lid-Staten anderzijds. 
Het ziet er thans naar uit dat de Commissie een doorbraak wil 
forceren en zich daartoe beroept op de jurisprudentiele constructie 
van de ,directe werking": van de desbetreffende verdragsbepalingen. 

43. Hierboven heb ik reeds vermeld hoe de Commissie vorderingen 
had ingesteld tegen Frankrijk (zaak 220/83), Denemarken (zaak 
252/83) en Ierland (zaak 206/84) nopens de wijze waarop zij de 

(91) Voorstel voor een Tweede Richtlijn van de Raad van 30 december 1975 tot coi:irdinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, 
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tevens houdende bepalingen tot bevorde
ring van de daadwerkelijke uitoefening van het verzekeringsbedrijf door middel van het 
verrichten van diensten (P.B., 12 februari 1976). 
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richtlijn over de communautaire coassurantie hadden ge'interpre
teerd. Ook de Bondsrepubliek Duitsland werd op dezelfde gronden 
aangepakt (zaak 205/84). In laatstgenoemde zaak werd ook zeer 
uitdrukkelijk de directe werking van de artikelen 59 en 60 van het 
Verdrag aan de orde gesteld. Met name werd aan de Bondsrepubliek 
verweten dat een artikel in het , , Versicherungsaufsichtsgesetz'' (zoals 
gewijzigd bij een wet van 29 maart 1983) vereist dat verzekerings
maatschappijen in de Gemeenschap die in de Bondsrepubliek dien
sten willen verrichten op het gebied van de directe verzekering, met 
uitzondering van de transportverzekering, in de Bondsrepubliek 
moeten gevestigd zijn en toegelaten en dat het in de Bondsrepubliek 
gevestigde verzekeringsbemiddelaars verboden is verzekeringsover
eenkomsten tot stand te brengen tussen ingezetenen en in een andere 
Lid-Staat gevestigde verzekeraars. Dergelijke bepalingen, aldus de 
Commissie, zijn strijdig met het rechtstreeks toepasselijk artikel 59 
E.E.G.-Verdrag. Alleen dan zou de meer beperkende wetgeving met 
het E.E.G.-Verdrag verenigbaar zijn indien (tegelijk) voldaan is aan 
volgende twee vereisten: dat de meer beperkende nationale regeling, 
spijts het fundamenteel belang van de vrijheid van dienstverlening, 
gerechtvaardigd is door vereisten van algemeen belang (noodzake
lijkheidsbeginsel) en dat de bescherming van het algemeen belang 
niet reeds door voorschriften in hetland van oorsprong gewaarborgd 
is (gelijkwaardigheidsbeginsel). 
Niet langer dan een paar weken geleden werden in de vier samenge
voegde zaken de pleidooien gehouden. De Belgische Regering is in 
de verschillende zaken tussengekomen door het neerleggen van een 
memorie. Aileen Nederland en Groot-J3rittannie steunden het stand
punt van de Commissie. Thans wordt gewacht op de conclusie van 
het Openbaar Ministerie en uiteraard op de uitspraak van het Hof 
waaraan normaal de draagwijdte van princieparrest zal toekomen. 

B. Verzekering en Europees Kartelrecht 

44. Nauwelijks was de verzekeringswereld bekomen van de schok 
over de procedures over de vrije dienstverlening of daar werd hij met 
een zo mogelijk nog belangrijker probleem geconfronteerd, te weten 
de toepassing van het Europees kartelrecht op de sector. Ook in deze 
delicate aangelegenheid blijkt de Europese Commissie de bedoeling 
te hebben een reactieversnelling nate streven, zulks in het verlengde 
van een resolutie van het Europees parlement over de toepassing van 
artikel 85 op de financiele sector en de verzekeringssector. Reeds in 
een paar gevallen (Nuovo Cegam en P. & I. Clubs) was de Commissie 
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opgetreden maar thans blijkt vooral de zaak ,Northern" tot een 
,test-case" uit te zullen groeien(92). 
Het vernoemde ,kartel" waarover het in deze laatste zaak gaat is 
een stelsel van premie-aanbevelingen dat sedert 1980 werd toegepast 
in de schoot van een beroepsorganisatie van Duitse verzekeraars 
(Verband der Sachversicherer) in de branche ,brand" en ,bedrijfs
onderbreking", als reactie op een katastrofaal geworden technisch 
onevenwicht in die branche. Reeds in 1981 richtte de Commissie een 
bevel tot het geven van inlichtingen aan een Duitse filiale van een 
Britse verzekeringsonderneming ,The Northern Insurance Compa
ny Limited"(93). 
Op 23 september 1982 diende bet , , Verband der Sachversicherer'' een 
verzoek om een negatieve verklaring of ontheffing in, dat door de 
Commissie bij beschikking van 5 december 1984 werd afgewezen(94). 
Het Verband der Sachversicherer heeft op 15 februari 1985 beroep 
ingesteld tegen de Commissie(95). 
Ook bier wordt het dus wachten op een arrest dat ongetwijfeld van 
groot principieel belang zal zijn voor de gehele sector. Het Hof moet 
antwoorden op de belangrijke vraag of de specifieke kenmerken van 
de verzekeringssector niet moeten leiden tot een bijzondere toepas
sing van de Europese kartelreglementering. De bedoelde specificiteit 
van de verzekeringssector houdt in hoofdzaak verband met bet 
bijzonder kenmerk van de verzekering dat de ,inversie van de 
productiecyclus"wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat inza
ke verzekeringen de productiekost slechts gekend is ,ex post", 
d.w.z. nadat de geboden verzekering reeds geconsumeerd is. Tenein
de toch van te voren een aangepaste premie te kunnen eisen doet de 
verzekeraar beroep op de statistiek op de , , wet van de grote getallen'' 
dus. Om tot voldoende ,grote" getallen en dus tot verantwoorde 
statistische gegevens te komen, zal vaak uitwisseling van gegevens en 
een zekere concertatie omtrent tarieven nodig blijken. De vraag is 
hoeverre die concertatie verenigbaar is met artikel85 van bet Verdrag 
van Rome(96). 

(92) Zie hierover ,Concurrence et Assurance", Le Monde de /'Assurance, 1985, 16 en 17. 
(93) Beschikking van de Commissie van 9 december 1981, P.B., 26 maart 1982. 
(94) P.B., 7 februari 1985. 
(95) P.B., 21 maart 1985. 
(96) Voor standpunten daaromtrent zie benevens het reeds geciteerde ,Concurrence et Assu
rance" in Le Monde de /'Assurance, 1985, 16; BoRNER, ,L'inapplicabilite provisoire de 
!'Article 85 du Traite C.E.E. a !'assurance", R.G.A.T., 1985, 333; KLAUE, ,L'application 
de Ia legislation communautaire relative aux ententes a l'industrie d'assurance allemande", 
R.G.A.T., 1985, 336. 
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