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1. VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN 

 
1.1  Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst 
 
1.1.1  Begripsomschrijvingen  
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
1° WIJ: de verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst gesloten wordt = Corona N.V. 

(verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 0435) met als hoofdzetel De Kleetlaan 
7A – 1831 Diegem en als merknaam CDA Verzekeringen. 

2° U: de persoon die de overeenkomst met ons sluit; 
3° DE VERZEKERDE: iedere persoon van wie de aansprakelijkheid door de overeenkomst gedekt is; 
4° DE BENADEELDE: de persoon die schade heeft geleden welke aanleiding geeft tot toepassing van de 

overeenkomst alsook zijn rechthebbenden; 
5° EEN MOTORRIJTUIG: rijtuig, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische 

kracht kan worden gedreven zonder aan spoorstaven te zijn gebonden, ongeacht het type van 
aandrijvingskracht of de maximale snelheid; 

6° DE AANHANGWAGEN: elk rijtuig dat uitgerust en bestemd is om door een ander rijtuig te worden 

voortbewogen; 
7° HET OMSCHREVEN MOTORRIJTUIG: 

a) het motorrijtuig dat in de overeenkomst omschreven is; al wat eraan gekoppeld is, wordt beschouwd als 
een deel ervan; 

b) de niet-gekoppelde aanhangwagen die in de overeenkomst omschreven is; 
8° HET VERZEKERDE MOTORRIJTUIG: 

a) het omschreven motorrijtuig; 
b) volgens de in de overeenkomst vermelde voorwaarden en beperkingen: 

- het tijdelijke vervangingsmotorrijtuig; 
- het omschreven motorrijtuig dat in eigendom werd overgedragen en het motorrijtuig dat in vervanging 

komt van dit motorrijtuig; 
 Al wat aan voornoemde motorrijtuigen gekoppeld is, wordt beschouwd als een deel ervan; 

9° HET SCHADEGEVAL: ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de 

toepassing van de overeenkomst; 
10° HET VERZEKERINGSBEWIJS: het document dat wij, overeenkomstig de geldende wetgeving, aan u geven 

als bewijs van verzekering. 
 
1.1.2  De overeenkomst 
 
1.1.2.1 Door U verplicht mee te delen gegevens bij het sluiten van de overeenkomst 

 
Art. 2. Mee te delen gegevens 

U bent verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle door u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te 
delen die u redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het 
risico door ons. U moet ons echter geen omstandigheden meedelen die wij reeds kenden of redelijkerwijs hadden 
moeten kennen. Indien op sommige schriftelijke vragen van ons niet is geantwoord, en indien wij toch de 
overeenkomst hebben gesloten, kunnen wij, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim 
beroepen. 

 
Art. 3. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen 
§ 1. Nietigheid van de overeenkomst 
 

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt 
bij de beoordeling van dat risico, kunnen wij de nietigheid van de overeenkomst vragen. 
Wanneer de nietigheid is uitgesproken, komen de premies, die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij kennis 
hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, 
ons toe. 
 

§ 2. Ons verhaal 
 

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt 
bij de beoordeling van dat risico, hebben wij een recht van verhaal op u overeenkomstig de artikelen 45, 2°, 55 en 
63. 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.4


 
 
 
 Blz 5/38 

    

Art. 4. Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen 
§ 1. Wijziging van de overeenkomst 
 

Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is de overeenkomst niet 
nietig. 
Wij stellen, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop wij van het verzwijgen of van het 
onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de 
dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen. 
 
§ 2. Opzegging van de overeenkomst 
 

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door u wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de 
termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kunnen wij 
de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 5, eerste lid, 1°. 
Indien wij het bewijs leveren dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, kunnen wij de overeenkomst 
opzeggen binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop wij van het verzwijgen of van het 
onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 5, eerste lid, 
1°. 
 

§ 3. Gebrek aan reactie van ons 
 

Indien wij binnen de in de vorige paragrafen bepaalde termijnen de overeenkomst niet hebben opgezegd, noch 
een wijziging hebben voorgesteld, kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren. 
 

§ 4. Ons verhaal 
 

Wanneer het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico aan u 
kan verweten worden, hebben wij een recht van verhaal op u overeenkomstig de artikelen 45, 3° en 63. 
 
1.1.2.2 Door u verplicht mee te delen gegevens in de loop van de overeenkomst 

 
Art. 5. Uw informatieverplichting 

U bent verplicht aan ons mede te delen: 
1° de overdracht van eigendom onder levenden van het omschreven motorrijtuig; 
2° de kenmerken van het motorrijtuig dat in vervanging komt van het omschreven motorrijtuig, behoudens deze 

van het tijdelijk vervangingsmotorrijtuig bedoeld in artikel 56; 
3° de inschrijving van het omschreven motorrijtuig in een ander land; 
4° het in het verkeer brengen van het omschreven of enig ander motorrijtuig tijdens de schorsing van de 

overeenkomst; 
5° iedere wijziging van adres; 
6° de gegevens bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8. 

 
Art. 6. Aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico 
§ 1. Mee te delen gegevens 
 

In de loop van de overeenkomst heeft u de verplichting, om onder de voorwaarden van artikel 2 de nieuwe 
omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke 
en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 
 

§ 2. Wijziging van de overeenkomst 
 

Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet dermate verzwaard is dat wij, indien die verzwaring 
bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, moeten 
wij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben 
gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. 
 

§ 3. Opzegging van de overeenkomst 
 

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door u wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een 
termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kunnen wij 
de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 5, eerste lid, 2°. 
Indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij de 
overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de 
verzwaring kennis hebben gekregen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 5, eerste lid, 2°. 
 

§ 4. Gebrek aan reactie van ons 
 

Indien wij, binnen de in de vorige paragrafen bepaalde termijnen, de overeenkomst niet hebben opgezegd, noch 
een wijziging hebben voorgesteld, kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op de verzwaring van het risico. 
 

§ 5. Ons verhaal 
 

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico ons misleidt 
bij de beoordeling van dat risico hebben hij een recht van verhaal op u overeenkomstig de artikelen 45, 2° en 63. 
Wanneer het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico aan u 
kan verweten worden, hebben wij een recht van verhaal op u overeenkomstig de artikelen 45, 3° en 63.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0005
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0005
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.4
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.7
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Art. 7. Aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico 
§ 1. Wijziging van de overeenkomst 
 

Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, 
onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, staan wij een dienovereenkomstige vermindering van de 
premie toe vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen. 
 

§ 2. Opzegging van de overeenkomst 
 

Indien beide partijen het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot 
vermindering door u, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 7. 
Art. 8. Onbekende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst 

Wanneer gedurende de loop van de verzekering een omstandigheid bekend wordt die beide partijen op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst onbekend was, worden de artikelen 6 en 7 toegepast, voor zover 
die omstandigheid een vermindering of een verzwaring van het verzekerde risico tot gevolg heeft. 

 
Art. 9. Verblijf in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

Geen enkel verblijf van het omschreven motorrijtuig in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
gedurende de duur van de overeenkomst kan worden aanzien als een verzwaring of een vermindering van risico 
bedoeld in de artikelen 6 en 7 en geeft geen aanleiding tot wijziging van de overeenkomst. 
Van zodra het omschreven motorrijtuig ingeschreven is in een andere staat dan België is de overeenkomst van 
rechtswege beëindigd. 

 
1.1.2.3 Wijzigingen inzake het omschreven motorrijtuig 

 
Art. 10. Overdracht van de eigendom 
§ 1. Overdracht van de eigendom onder levenden zonder vervanging van het omschreven motorrijtuig 
 

Indien bij overdracht van de eigendom onder levenden van het omschreven motorrijtuig dit motorrijtuig niet 
vervangen wordt binnen een termijn van 16 dagen vanaf de dag volgend op de overdracht of binnen die termijn 
de vervanging niet wordt gemeld, is de overeenkomst geschorst vanaf de dag volgend op het verstrijken van 
voornoemde termijn en worden de artikelen 23 tot en met 25 toegepast. 
De premie blijft aan ons verworven tot op het ogenblik dat de overdracht van eigendom aan ons ter kennis wordt 
gebracht. 
Indien het overgedragen motorrijtuig aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het vóór de 
overdracht droeg, zelfs op ongeoorloofde wijze, blijft de dekking voor dit motorrijtuig verworven gedurende 
voornoemde termijn van 16 dagen, voor zover geen enkele andere verzekering hetzelfde risico dekt. 
Wij kunnen evenwel verhaal uitoefenen overeenkomstig artikelen 44 en 48 indien de schade berokkend wordt 
door een verzekerde andere dan : 
1° u; 
2° alle personen die bij u inwonen, met inbegrip van zij die om studieredenen buiten uw hoofdverblijf verblijven. 

Indien het om een rechtspersoon gaat, bent u, bedoeld in vorig lid, de gemachtigde bestuurder. 
 

§ 2. Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een 
motorrijtuig dat geen eigendom is van u of van de eigenaar van het overgedragen motorrijtuig. 
 

Bij vervanging van het overgedragen motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen eigendom is van u of van de 
eigenaar van het overgedragen motorrijtuig gelden voor het overgedragen motorrijtuig de bepalingen van 
paragraaf 1. 
Voor het motorrijtuig dat in vervanging komt, biedt de overeenkomst geen dekking behoudens akkoord tussen 
ons en u. 
 

§ 3. Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een 
motorrijtuig dat eigendom is van u of van de eigenaar van het overgedragen motorrijtuig. 
 

Indien bij overdracht van de eigendom onder levenden van het omschreven motorrijtuig dit motorrijtuig vóór 
schorsing van de overeenkomst vervangen wordt door een motorrijtuig dat eigendom is van u of van de eigenaar 
van het overgedragen motorrijtuig, blijft de dekking verworven voor het overgedragen motorrijtuig, 
overeenkomstig paragraaf 1 gedurende de termijn van 16 dagen vanaf de dag volgend op de overdracht van de 
eigendom van het omschreven motorrijtuig. 
Dezelfde dekking van 16 dagen is eveneens aan alle verzekerden verworven voor het motorrijtuig dat in 
vervanging komt en dat deelneemt aan het verkeer onder de kentekenplaat van het overgedragen motorrijtuig, 
zelfs op ongeoorloofde wijze. 
Deze dekkingen zijn verworven zonder enige mededeling. 
Bij mededeling van de vervanging van het motorrijtuig binnen voornoemde termijn van 16 dagen blijft de 
overeenkomst bestaan overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, van toepassing 
bij de verzekeraar op het ogenblik van de vervanging en in functie van het nieuwe risico. 
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te 
zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9. 
Indien wij het bewijs leveren dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen onze 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kunnen wij de 
overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 11.  
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In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing 
waren vóór de vervanging van het motorrijtuig gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat. 
 

§ 4. Overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij uw overlijden 
 

In geval van overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij uw overlijden blijft de overeenkomst 
bestaan overeenkomstig artikel 22. 

 
Art. 11. Diefstal of verduistering 
§ 1. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig zonder vervanging 
 

Indien het omschreven motorrijtuig gestolen of verduisterd is en niet vervangen wordt, kunt u vragen om de 
overeenkomst te schorsen. In dat geval gaat de schorsing in vanaf de datum van aanvraag maar ten vroegste na 
het verstrijken van een termijn van 16 dagen vanaf de dag volgend op de diefstal of verduistering en worden de 
artikelen 23 tot en met 25 toegepast. 
De premie blijft aan ons verworven tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van de schorsing. 
Indien de schorsing niet gevraagd wordt, blijft de dekking verworven ten aanzien van het gestolen of verduisterde 
motorrijtuig behalve voor de schade veroorzaakt door personen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de 
macht over het verzekerde motorrijtuig hebben verschaft. 

 

§ 2. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig met vervanging door een motorrijtuig dat niet uw 
eigendom is 
 

Bij vervanging van het gestolen of verduisterde motorrijtuig door een motorrijtuig dat niet uw eigendom is of deze 
van de eigenaar van het gestolen of verduisterde motorrijtuig geldt paragraaf 1. 
Voor het motorrijtuig dat in vervanging komt biedt deze overeenkomst geen dekking behoudens akkoord tussen 
ons en u. 
 

§ 3. Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig met vervanging door een motorrijtuig dat uw 
eigendom is 
 

Indien het omschreven motorrijtuig gestolen of verduisterd is en vóór schorsing van de overeenkomst vervangen 
wordt door een motorrijtuig dat uw eigendom is of van de eigenaar van het gestolen of verduisterde motorrijtuig, 
blijft de dekking verworven voor het gestolen of verduisterde motorrijtuig, behalve voor de schade veroorzaakt 
door de personen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het verzekerde motorrijtuig 
hebben verschaft. In geval van opzegging van de overeenkomst vervalt deze dekking op het ogenblik dat de 
opzegging van de overeenkomst ingaat. 
Bij mededeling van de vervanging van het motorrijtuig blijft de overeenkomst bestaan voor het motorrijtuig dat in 
vervanging komt van het gestolen of verduisterde motorrijtuig, overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden, met 
inbegrip van het tarief, van toepassing bij ons op het ogenblik van de vervanging en in functie van het nieuwe 
risico. 
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te 
zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9. 
Indien wij het bewijs leveren dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen onze 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kunnen wij de 
overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 11. 
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing 
waren vóór de vervanging van het motorrijtuig gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat. 

 
Art. 12. Andere situaties van verdwijning van risico 

§ 1. Verdwijning van het risico zonder vervanging van het omschreven motorrijtuig 
 

Indien het risico niet meer bestaat en het omschreven motorrijtuig niet vervangen wordt, kunt u vragen om de 
overeenkomst te schorsen. In dat geval gaat de schorsing in op datum van de mededeling en worden de artikelen 
23 tot en met 25 toegepast, behoudens in de gevallen van overdracht van eigendom, diefstal of verduistering van 
het omschreven motorrijtuig bedoeld in de artikelen 10 en 11. 
 

§ 2. Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat niet uw 
eigendom is 
 

Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat niet uw eigendom is 
of deze van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig vóór de schorsing van de overeenkomst, biedt deze 
overeenkomst geen dekking behoudens akkoord tussen ons en u. 
 

§ 3. Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat uw 
eigendom is 
 

Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat uw eigendom is of 
van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig vóór de schorsing van de overeenkomst, gaat de dekking 
slechts over op het motorrijtuig dat in vervanging komt op het door de verzekeringnemer gewenste ogenblik. Op 
hetzelfde ogenblik eindigt de dekking ten aanzien van het omschreven motorrijtuig. 
Met betrekking tot het motorrijtuig dat in vervanging komt, blijft de overeenkomst bestaan overeenkomstig de 
verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, van toepassing bij ons op het ogenblik van de vervanging 
en in functie van dit nieuwe risico. 
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te 
zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9. 
Indien wij het bewijs leveren dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen onze 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kunnen wij de 
overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 11.  
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In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing 
waren vóór de vervanging van het motorrijtuig gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat. 
Art. 13. Huurovereenkomst 

De bepalingen van artikel 10 zijn eveneens van toepassing in geval van beëindiging van uw rechten op het 
omschreven motorrijtuig dat u verkregen heeft ter uitvoering van een huurovereenkomst of een gelijkaardige 
overeenkomst. 

 
Art. 14. Opvordering door de overheid 

Wanneer het omschreven motorrijtuig in eigendom of in huur wordt opgevorderd, wordt de overeenkomst 
geschorst door het enkel feit dat de opvorderende overheid het motorrijtuig in bezit neemt. 
Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 8 of 30, § 8. 
 
1.1.2.4 Duur - premie - wijzigingen van verzekeringsvoorwaarden en premie 

 
Art. 15. Duur van de overeenkomst 

§ 1. Maximumduur 
 

De duur van de overeenkomst mag niet langer zijn dan één jaar. 
 

§ 2. Stilzwijgende verlenging 
 

Behalve wanneer één van de partijen zich er ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst 
tegen verzet, overeenkomstig de artikelen 26, 27, § 2 en 30, § 2, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd 
voor opeenvolgende periodes van één jaar. 
 

§ 3. Korte termijn 
 

Overeenkomsten waarvan de duur korter is dan één jaar, worden niet stilzwijgend verlengd tenzij anders is 
overeengekomen. 

 
Art. 16. De betaling van de premie 

De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet ten laatste op de premievervaldag betaald worden op ons 
verzoek. 
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend 
indien deze de betaling vordert en hij voor de inning van de premie klaarblijkelijk als lasthebber van ons optreedt. 

 
Art. 17. Het verzekeringsbewijs 

Zodra de verzekeringsdekking aan u verleend wordt, geven wij u een verzekeringsbewijs waaruit het bestaan van 
de overeenkomst blijkt. 
Het verzekeringsbewijs is niet geldig bij de nietigverklaring van de overeenkomst en houdt op geldig te zijn vanaf 
de beëindiging van de overeenkomst of vanaf het ogenblik van de opzegging of schorsing van de overeenkomst. 

 
Art. 18. Niet-betaling van de premie 
§ 1. Ingebrekestelling 
 

Wij kunnen bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking schorsen of de overeenkomst opzeggen 
indien u in gebreke bent gesteld bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende zending. 
 
§ 2. Schorsing van de dekking 
 

De schorsing van de dekking gaat in na het verstrijken van de termijn vermeld in de ingebrekestelling maar die 
niet korter mag zijn dan 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de 
afgifte van de aangetekende zending. 
Als de dekking geschorst werd, maakt uw betaling van de achterstallige premies, zoals nader bepaald in de 
laatste ingebrekestelling of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die schorsing. 
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later nog te vervallen premies te eisen op 
voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld overeenkomstig paragraaf 1 en de ingebrekestelling herinnert aan de 
schorsing van de dekking. Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 
 

§ 3. Ons verhaal 
 

In geval van schorsing van de dekking wegens niet-betaling van de premie hebben wij een recht van verhaal op 
u, overeenkomstig de artikelen 44, 45, 1°, 55 en 63. 
 

§ 4. Opzegging van de overeenkomst 
 

In geval van niet-betaling van de premie kunnen wij de overeenkomst opzeggen, overeenkomstig de artikelen 26 
en 30, § 3. 

 
Art. 19. Wijziging van de premie 

Indien wij de premie verhogen, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 
De mededeling van de premiewijziging gebeurt overeenkomstig de geldende wetgeving. 
Indien de premie wijzigt overeenkomstig het artikel 65 beschikt u niet over een opzeggingsrecht. Deze bepaling 
doet geen afbreuk aan het opzeggingsrecht vermeld in artikel 27, §§ 7 en 9.
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Art. 20. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden 
§ 1. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ten gunste van u, de verzekerde of elke derde die bij de 
uitvoering van de overeenkomst betrokken is 
 

De verzekeraar kan de verzekeringsvoorwaarden volledig ten gunste van u, de verzekerde of elke derde die bij 
de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, wijzigen. 
Wanneer de premie verhoogt, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 
 

§ 2. Wijziging van bepalingen die een invloed kunnen hebben op de premie of de vrijstelling 
 

Indien wij de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot de wijziging van de premie in functie van de 
schadegevallen die zich hebben voorgedaan, of tot de vrijstelling, wijzigt en die wijziging niet volledig ten gunste 
van u of de verzekerde is, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 
Indien de vrijstelling wijzigt ingevolge een duidelijk en nauwkeurig omschreven bepaling in de 
verzekeringsovereenkomst beschikt u niet over een opzeggingsrecht. 
 

 

§ 3. Wijziging ingevolge een wetgevende beslissing van een overheid 
 

Indien wij de verzekeringsvoorwaarden wijzigen ingevolge een wetgevende beslissing van een overheid, lichten 
wij u hierover duidelijk in. 
Wanneer de wijziging een premieverhoging tot gevolg heeft, of indien de wijziging niet uniform is voor alle 
verzekeraars, kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 

Bij gebreke aan duidelijke informatie is de hoogst mogelijke uit de wetgeving voortvloeiende waarborg van 
toepassing en kunt u de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 7 indien wij het bewijs leveren 
dat wij het risico, zoals dit volgt uit het nieuwe wettelijke kader, in geen geval zouden verzekerd hebben. 
 

§ 4. Andere wijzigingen 
 

Indien wij andere wijzigingen voorstellen dan deze bedoeld in de §§ 1 tot 3, lichten wij u de hierover op duidelijke 
wijze in. 
U kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 
U heeft eveneens een opzeggingsrecht indien u van ons geen duidelijke informatie ontvangen heeft over de 
wijziging. 
 

§ 5. Wijze van meedelen 
 

De mededeling van de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van de premie gebeurt overeenkomstig de 
geldende wetgeving. 

 
Art. 21. Uw faillissement 
§ 1. Behoud van de overeenkomst 
 

In geval van uw faillissement blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers die 
ons het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring. 
 

§ 2. Opzegging van de overeenkomst 

De curator van het faillissement en wij hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen 
overeenkomstig de artikelen 26, 28 en 30, § 9. 
 
Art. 22. Uw overlijden  
§ 1. Behoud van de overeenkomst 
 

In geval van uw overlijden blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die verplicht zijn 
de premies te betalen. 
Indien het omschreven motorrijtuig de volle eigendom wordt van één van de erfgenamen of van een legataris van 
u, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel. 
 

§ 2. Opzegging van de overeenkomst 
 

De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 29, eerste lid. 
De erfgenaam of legataris, die het omschreven motorrijtuig in volle eigendom verkregen heeft, kan de 
overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 29, tweede lid. 
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 10. 
 
1.1.2.5 Schorsing van de overeenkomst 

 
Art. 23. Tegenstelbaarheid van de schorsing 

De schorsing van de overeenkomst is tegenstelbaar aan de benadeelde persoon. 
 
Art. 24. Wederinverkeerstelling van het omschreven motorrijtuig 

Bij mededeling van de wederinverkeerstelling van het omschreven motorrijtuig wordt de overeenkomst opnieuw in 
werking gesteld met toepassing van de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, die op dat ogenblik 
gelden. 
Bij de weder inwerkingstelling van de overeenkomst wordt het niet-verbruikte premiegedeelte verrekend. 
Indien de verzekeringsvoorwaarden gewijzigd zijn of de premie verhoogd is, kunt u de overeenkomst opzeggen 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3. 
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing 
waren vóór de schorsing van de overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat.  
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Art. 25. In verkeerstelling van enig ander motorrijtuig 

Bij mededeling van het in het verkeer brengen van enig ander motorrijtuig dat eigendom is van u of van de 
eigenaar van het vorig omschreven motorrijtuig, wordt de overeenkomst opnieuw in werking gesteld met 
toepassing van de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van het tarief, die op dat ogenblik gelden en in functie 
van het nieuwe risico. 
Bij de wede inwerkingstelling van de overeenkomst wordt het niet-verbruikte premiegedeelte verrekend. 
Indien u de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te 
zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9. 
Indien wij het bewijs leveren dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen onze 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de aanvraag van de weder inwerkingstelling van de 
overeenkomst, kunnen wij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 11. 
In geval van opzegging blijven de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, die van toepassing 
waren vóór de schorsing van de overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat de opzegging ingaat. 

 
1.1.2.6 Einde van de overeenkomst 

 
Art. 26. Opzeggingsmodaliteiten 

§ 1. Opzeggingswijze 
 

De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende zending of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
De opzegging wegens niet-betaling van de premie kan niet gebeuren door middel van afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 

§ 2. Uitwerking van de opzegging 
 

Tenzij anders vermeld in de artikelen 27 en 30, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van een 
maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploot, of in het geval van een 
aangetekende zending te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte, of vanaf de dag volgend op de datum van 
het ontvangstbewijs. 
 
§ 3. Premiekrediet 
 

Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de 
opzegging, wordt door de verzekeraar terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen vanaf de inwerkingtreding 
van de opzegging. 

 
Art. 27. Opzeggingsmogelijkheden voor u 
§ 1. Voor de aanvang van de overeenkomst 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen wanneer tussen de datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding 
ervan een termijn van meer dan een jaar verloopt. Van deze opzegging moet uiterlijk 3 maanden vóór de 
aanvangsdatum van de overeenkomst kennis gegeven worden. 
De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst. 
 

§ 2. Op het einde van elke verzekeringsperiode 
 

De overeenkomst is afgesloten voor een duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd. 
Gedurende het eerste verzekeringsjaar hebt u het recht de overeenkomst op de jaarlijkse vervaldag op te 
zeggen.  Daarna, hebt u maandelijks het recht de overeenkomst op te zeggen. U moet altijd een opzegtermijn 
van drie maanden respecteren. Wij kunnen de overeenkomst opzeggen ten minste drie maanden voor het 
verstrijken van elk verzekeringsjaar. 
 

§ 3. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van de premie 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen indien de premie, de verzekeringsvoorwaarden of de vrijstelling wijzigen, 
zoals bedoeld in de artikelen 19 en 20. 
U kunt de overeenkomst eveneens opzeggen indien u van ons geen duidelijke informatie ontvangen heeft over de 
wijziging, zoals bedoeld in artikel 20. 
§ 4. Na schadegeval 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen na een schadegeval waarbij schadeloosstellingen ten gunste van de 
benadeelden zijn betaald of zullen moeten worden betaald, met uitzondering van de betalingen overeenkomstig 
artikel 50. 
De opzegging dient te gebeuren uiterlijk een maand na de uitbetaling van de schadevergoeding. De opzegging 
gaat in na het verstrijken van een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van 
het deurwaardersexploot of de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een 
aangetekende zending te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte. 
 

§ 5. Wijziging van verzekeraar 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen in geval van onze overdracht van de rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst. 
De opzegging dient te gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van de beslissing van de Nationale Bank van België tot goedkeuring van de overdracht. 
De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de 
betekening van het deurwaardersexploot of de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval 
van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte, of op de jaarlijkse premievervaldag 
indien deze vóór het verstrijken van de voornoemde 1 maand valt.  
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Deze opzegmogelijkheid is niet van toepassing op fusies en splitsingen van verzekeringsondernemingen, noch op 
overdrachten uitgevoerd in het kader van een inbreng van de algemeenheid van goederen of van een tak van 
werkzaamheid, noch op andere overdrachten tussen verzekeraars die deel uitmaken van eenzelfde 
geconsolideerd geheel. 
§ 6. Stopzetting van onze activiteiten 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of intrekking van de 
toelating van ons. 
 

§ 7. Vermindering van risico 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen indien er bij vermindering van het risico geen akkoord is over het bedrag van 
de nieuwe premie binnen de maand na de aanvraag tot vermindering van de premie. 
 

§ 8. Opvordering door de overheid 
 

U kunt de overeenkomst opzeggen wanneer deze geschorst is omwille van een opvordering door de overheid in 
eigendom of in huur van het omschreven motorrijtuig. 
 

§ 9. Vervanging van motorrijtuig of weder inwerkingstelling van de geschorste overeenkomst 
 

Indien u bij een vervanging van motorrijtuig of weder inwerkingstelling van de geschorste overeenkomst de 

verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient u de overeenkomst op te zeggen 
binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving ervan. 
 

§ 10. Combinatiepolis 
 

Wanneer wij één of meer waarborgen andere dan deze bedoeld in de artikelen 38, 50, 56 tot en met 59 
opzeggen, kunt u de gehele overeenkomst opzeggen. 

 
Art. 28. Opzegging door de curator 

De curator kan de overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden die volgen op de faillietverklaring. 

 
Art. 29. Opzegging door de erfgenamen of legataris 

Uw erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden en 40 dagen na uw overlijden. 
Uw erfgenaam of legataris, die het omschreven motorrijtuig in volle eigendom heeft verkregen, kan de 
overeenkomst opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het motorrijtuig hem werd toebedeeld. 
Deze termijn van een maand doet geen afbreuk aan de termijn van 3 maanden en 40 dagen. 

 
Art. 30. Opzeggingsmogelijkheden voor ons 

§ 1. Voor de aanvang van de overeenkomst 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen wanneer tussen de datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding 
ervan een termijn van meer dan een jaar verloopt. Van deze opzegging moet uiterlijk 3 maanden vóór de 
aanvangsdatum van de overeenkomst kennis gegeven worden. 
De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst. 
 

§ 2. Op het einde van elke verzekeringsperiode 
 

Wij kunnen op het einde van elke verzekeringsperiode de overeenkomst opzeggen ten minste 3 maanden vóór 
haar vervaldag. 
De opzegging gaat in op die vervaldag. 
§ 3. In geval van niet-betaling van de premie 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen in geval van niet-betaling van de premie, zelfs zonder voorafgaande 
schorsing van de dekking, indien u in gebreke gesteld bent. 
De opzegging gaat in na het verstrijken van de termijn vermeld in de ingebrekestelling, maar ten vroegste 15 
dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte van de aangetekende 
zending. 
Wij kunnen ons verplichting tot het verlenen van dekking schorsen en de overeenkomst opzeggen indien wij dit 
hebben bepaald in dezelfde ingebrekestelling. 
In dat geval gaat de opzegging in na het verstrijken van de termijn door ons bepaald, maar ten vroegste 15 dagen 
te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking. 
Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking geschorst hebben en de overeenkomst niet is 
opgezegd in dezelfde ingebrekestelling, kan de opzegging enkel geschieden mits een nieuwe ingebrekestelling. 
In dat geval gaat de opzegging in na het verstrijken van de termijn vermeld in de ingebrekestelling, maar ten 
vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte van de 
aangetekende zending. 
 

§ 4. Na schadegeval 
 

1° Wij kunnen de overeenkomst slechts opzeggen na een schadegeval waarbij schadeloosstellingen ten gunste van 
de benadeelden zijn betaald of zullen moeten worden betaald, met uitzondering van de betalingen ingevolge 
artikel 50. 
De opzegging dient te gebeuren uiterlijk een maand na de uitbetaling van de schadevergoeding. 
De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de 
betekening van het deurwaardersexploot of dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van 
een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte. 
De opzegging na schadegeval van één of meer waarborgen andere dan deze bedoeld in de artikelen 38, 50, 56 
tot en met 59, geeft ons geen recht om deze waarborgen op te zeggen. 
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2° Wij kunnen, ten allen tijde, de overeenkomst opzeggen na een schadegeval, wanneer u of de verzekerde één van 
zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, zodra 
wij bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen één van deze 
personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 
tot 520 van het Strafwetboek. Indien wij afstand doen van onze vordering of indien de strafvordering uitmondt in 
een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak, moeten wij de schade als gevolg van die opzegging vergoeden. 
De opzegging gaat in ten vroegste 1 maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op 
de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending vanaf de dag die volgt op zijn 
afgifte. 

 
§ 5. Verzwijging, onjuiste mededeling en verzwaring van het risico 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen in geval van: 
1° onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens over het risico bij het sluiten van 

de overeenkomst bedoeld in artikel 4; 
2° aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico in de loop van de overeenkomst bedoeld in artikel 6. 

 
§ 6. Technische eisen van het motorrijtuig 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen wanneer: 
1° het motorrijtuig niet beantwoordt aan de reglementering op de technische eisen van de motorrijtuigen; 
2° het motorrijtuig, onderworpen aan de technische controle, niet of niet meer voorzien is van een geldig 

keuringsbewijs. 

 
§ 7. Nieuwe wettelijke bepalingen 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien wij het bewijs leveren dat wij het risico, zoals dit volgt uit de wijziging 
van de verzekeringsvoorwaarden door een beslissing van de overheid bedoeld in artikel 20 in geen geval zouden 
verzekerd hebben. 

 
§ 8. Opvordering door de overheid 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen wanneer deze geschorst is omwille van een opvordering door de overheid in 
eigendom of in huur van het omschreven motorrijtuig. 

 
§ 9. Uw faillissement 
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen in geval van uw faillissement ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring. 

 
§ 10. Uw overlijden  
 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen na uw overlijden binnen 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij 
kennis kregen van het overlijden. 
 

§ 11. Vervanging van motorrijtuig of weder-inwerkingstelling van de geschorste overeenkomst 
 

Indien wij het bewijs leveren dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen onze 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging of wederinwerkingstelling, kunnen wij de 
overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben 
gekregen van de kenmerken van het nieuwe risico. 
 
Art. 31. Einde van de overeenkomst na schorsing 

Indien de geschorste overeenkomst vóór haar vervaldag niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde 
op die vervaldag. 
Indien de overeenkomst geschorst wordt binnen de 3 maanden voor die vervaldag, neemt de overeenkomst een 
einde op de volgende vervaldag. 
Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen vanaf de eindvervaldag. 

 
1.1.3 Schadegeval 

 
Art. 32. Aangifte van een schadegeval 
§ 1. Termijn van aangifte 
 

Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden 
aangegeven aan ons of aan elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon. Wij kunnen er ons echter 
niet op beroepen dat deze termijn niet in acht is genomen, indien die mededeling zo spoedig als redelijkerwijze 
mogelijk is geschied. 
Deze verplichting rust op alle verzekerden.
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§ 2. Inhoud van de aangifte 
 

De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke 
gevolgen van het schadegeval vermelden, evenals de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en de 
benadeelden. Voor zover mogelijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van het formulier dat wij tot uw beschikking 
stellen. 
 

§ 3. Bijkomende meldingen 
 

U en de overige verzekerden verschaffen ons, of elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon, zonder 
verwijl alle door hem gevraagde nuttige inlichtingen en documenten. Alle dagvaardingen en in het algemeen alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan de verzekeraar, of elke met dat 
doel in de overeenkomst aangewezen persoon overgemaakt worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde 
werden afgegeven of betekend. 

 
Art. 33. Erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde 

Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van 
schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder onze schriftelijke toestemming, is ons niet 
tegenstelbaar. 
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen 
voor ons geen grond opleveren om onze dekking te weigeren. 

 
Art. 34. Onze prestatie bij schade 
§ 1. Schadevergoeding 
 

Wij betalen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding volgens de bepalingen van de overeenkomst. 
Wij betalen, zelfs boven de vergoedingsgrenzen de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, 
de kosten betreffende burgerrechtelijke rechtsvorderingen, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding in 
strafzaken, alsook de erelonen en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die 
kosten door ons of met onze toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan 
de verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. De kosten gerecupereerd ten laste van derden 
en de rechtsplegingvergoeding moeten aan ons worden terugbetaald. 
 

§ 2. Vergoedingsgrenzen 
 

Er is geen vergoedingsgrens voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels. 
De vergoedingsgrens voor stoffelijke schade bedraagt 100 miljoen euro per schadegeval. Dit bedrag wordt 
geïndexeerd overeenkomstig artikel 3 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
 

§ 3. Leiding van het geschil 
 

Vanaf het ogenblik dat wij tot tussenkomst zijn gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn wij verplicht 
ons achter de verzekerde te stellen volgens de bepalingen van de overeenkomst. Ten aanzien van de 
burgerrechtelijke belangen en in zover onze belangen en deze van de verzekerde samenvallen, hebben wij het 
recht om, in plaats van de verzekerde de vordering van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste 
vergoeden indien daartoe grond bestaat. 
 

§ 4. Vrijwaring van de rechten van de verzekerde 
 

Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en wij 
mogen hem geen nadeel berokkenen. 
 

§ 5. Mededeling van de schadeafhandeling 
 

De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan u 
meegedeeld. 
 

§ 6. Indeplaatsstelling 
 

Indien wij een schadevergoeding betaald hebben, treden wij ten belope van het bedrag van die vergoeding in de 
rechten en de rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden. 
Indien wij die schadevergoeding betaald hebben overeenkomstig artikel 50, treden wij ten belope van het bedrag 
van die vergoeding in de rechten en de rechtsvorderingen van de benadeelde tegen de aansprakelijke derden. 
Art. 35. Strafrechtelijke vervolging 
§ 1. Verdedigingsmiddelen 
 

Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, zelfs indien over 
de burgerrechtelijke belangen nog geen regeling getroffen is, kan de verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn 
verdedigingsmiddelen kiezen. 
Wij moeten ons beperken tot het bepalen van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de 
aansprakelijkheid van de verzekerde en de hoogte van de door de benadeelde partij geëiste bedragen, 
onverminderd artikel 34 wat de burgerrechtelijke belangen betreft. 
De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vergt.  
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§ 2. Rechtsmiddelen na veroordeling 
 

Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mogen wij er ons noch tegen verzetten dat hij op eigen 
kosten gebruik maakt van elk mogelijk rechtsmiddel, noch mogen wij tussenkomen in de keuze van de 
rechtsmiddelen in strafzaken. 
Wij hebben het recht om de schadevergoedingen te betalen indien daartoe grond bestaat. 
Wanneer wij vrijwillig zijn tussengekomen, moeten wij de verzekerde tijdig op de hoogte brengen van elk 
rechtsmiddel dat wij tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van 
de verzekerde instellen; de verzekerde beslist op eigen risico of hij al dan niet het door ons ingestelde 
rechtsmiddel volgt. 
 

§ 3. Boetes, minnelijke schikkingen en kosten 
 

De geldboetes, de minnelijke schikkingen in strafzaken en de gerechtskosten in strafzaken, onverminderd artikel 
34, § 1, tweede lid, zijn niet ten onze laste. 
 
1.1.4 Verklaring over de schadegevallen die zich hebben voorgedaan 

 
Art. 36. Onze verplichting  

We maken binnen vijftien dagen die volgen op iedere vraag van u en op het einde van de overeenkomst, aan u 
een verklaring over betreffende de schadegevallen die zich hebben voorgedaan met vermelding van de gegevens 
waarin de reglementering voorziet. 

 
1.1.5 Mededelingen 

 
Art. 37. Bestemmeling van de mededelingen 
§ 1. Wij 
 

De voor ons bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan ons adres, ons 
elektronisch adres of aan elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon. 
 

§ 2. U 
 

De voor u bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door ons gekende 
adres. Deze mededelingen en kennisgevingen kunnen met uw instemming eveneens gebeuren via elektronische 
post op het laatste door u aangegeven adres. 

 
1.2 Bepalingen van toepassing op de waarborg wettelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

 

1.2.1 De waarborg 

 
Art. 38. Voorwerp van de verzekering 

Met deze overeenkomst dekken wij overeenkomstig voornoemde wet van 21 november 1989 of in voorkomend 
geval de toepasselijke buitenlandse wetgeving en volgens de bepalingen van deze overeenkomst, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door het verzekerde motorrijtuig 
veroorzaakt schadegeval. 

 
Art. 39. Territoriale dekking 

De dekking wordt verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in enig land waarvoor de dekking 
verleend wordt volgens het verzekeringsbewijs. 
Deze dekking wordt verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of op de 
openbare of de privéterreinen. 

 
Art. 40. Schadegeval in het buitenland 

Wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan buiten het Belgische grondgebied, is de door ons verleende 
dekking die waarin is voorzien door de wetgeving op de verplichte motorrijtuigenverzekering van de Staat op het 
grondgebied waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan. 
De toepassing van die buitenlandse wet mag de verzekerde evenwel niet de ruimere dekking ontnemen die de 
Belgische wet hem verleent. 
 
Art. 41. Verzekerde personen 

Gedekt wordt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid en deze : 
1° van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder van het omschreven motorrijtuig en van iedere 

persoon erdoor vervoerd; 
2° van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder en van iedere persoon vervoerd door een 

verzekerd motorrijtuig bedoeld in de artikelen 10 en 11 volgens de daarin bepaalde voorwaarden; 
3° van de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de voornoemde personen. 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0011
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.35
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0012
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0012
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.36
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0014
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.37
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.39
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.38
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.40
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.39
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.41
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.40
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.42


 
 
 
 Blz 15/38 

    

Art. 42. Uitgesloten personen 

Zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten : 
1° de voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad 

betreft; 
2° de persoon die en in zoverre hij krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling van aansprakelijkheid is 

ontheven. 
Voor de toepassing van dit artikel blijft het recht op schadevergoeding evenwel verworven ten voordele van de 
gedeeltelijk aansprakelijke persoon tot beloop van het deel van zijn schade toe te schrijven aan een verzekerde. 

 
Art. 43. Van vergoeding uitgesloten schade 
§ 1. Het verzekerde motorrijtuig 
 

De schade aan het verzekerde motorrijtuig is uitgesloten. 
 

§ 2. De vervoerde goederen 
 

De schade aan goederen die door het verzekerde motorrijtuig beroepsmatig en onder bezwarende titel vervoerd 
worden, is uitgesloten, behoudens de kleding en bagage die persoonlijk toebehoren aan de vervoerde personen. 
 

§ 3. Schade door vervoerde goederen 
 

De schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van het verzekerde motorrijtuig maar die enkel te wijten is 
aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer is uitgesloten. 
 

§ 4. Vergunde wedstrijden 
 

De schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of 
behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege toestemming is verleend, is uitgesloten. 

 

§ 5. Kernenergie 
 

De schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
de kernenergie is uitgesloten. 
 

§ 6. Diefstal van het verzekerde motorrijtuig 
 

De schade veroorzaakt door de personen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het 
verzekerd motorrijtuig hebben verschaft, is uitgesloten. 
 

1.2.2 Ons recht van verhaal 

 
Art. 44. Bepaling van de bedragen die kunnen verhaald worden 

Wanneer wij gehouden zijn ten aanzien van de benadeelden hebben hij een recht van verhaal dat betrekking 
heeft op onze netto-uitgaven, zijnde de schadevergoedingen in hoofdsom, de gerechtskosten en intresten, 
verminderd met de eventuele vrijstellingen en de bedragen die wij hebben kunnen recupereren. 
Dit recht van verhaal kan enkel toegepast worden in de gevallen en op de personen vermeld in de artikelen 45 tot 
en met 48, ten belope van het bedrag van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de verzekerde. 
Dit verhaal wordt als volgt bepaald behoudens anders vermeld in de artikelen 45 tot en met 47: 
1° indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro is het bedrag van het verhaal integraal; 
2° indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van het 

gedeelte dat het bedrag van 11.000 euro overschrijdt. Dit verhaal bedraagt maximum 31.000 euro. 
 
Art. 45. Verhaal op u 

Wij hebben een recht van verhaal op u: 
1° in geval de dekking van de overeenkomst geschorst is wegens niet-betaling van de premie overeenkomstig 

artikel 18; 
2° voor het totale bedrag van onze netto-uitgaven, bedoeld in artikel 44, tweede lid, in geval van opzettelijk 

verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten, overeenkomstig 
artikel 3, of in de loop van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 6; 

3° voor een bedrag van de netto-uitgaven zoals bepaald in artikel 44, tweede lid, met een maximum van 250 
euro in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het 
risico zowel bij het sluiten, overeenkomstig artikel 4, als in de loop van de overeenkomst, overeenkomstig 
artikel 6. 

 
Art. 46. Verhaal op de verzekerde 

Wij hebben een recht van verhaal op de verzekerde : 
1° wanneer wij bewijzen dat u het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, voor het totale bedrag van onze 

netto-uitgaven, bedoeld in artikel 44, tweede lid; 
2° wanneer wij bewijzen dat u het schadegeval veroorzaakt heeft in één van de volgende gevallen van grove 

schuld en voor zover wij aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat met het schadegeval : 
a) rijden in staat van dronkenschap; 
b) rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet meer 

beschikt over de controle van zijn daden; 
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3° wanneer wij bewijzen dat u het schadegeval veroorzaakt heeft en dader of medeplichtige is van het misdrijf 
van misbruik van vertrouwen, oplichting of verduistering met betrekking tot het gebruik van het motorrijtuig; 

4° in de mate waarin wij bewijzen dat wij schade geleden hebben wanneer de verzekerde een bepaalde 
handeling niet verricht heeft binnen een door de overeenkomst vastgestelde termijn. Dit verhaalrecht kan niet 
uitgeoefend worden indien de verzekerde bewijst dat hij die handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk 
verricht heeft. 

 
Art. 47. Verhaal op u en de verzekerde 
§ 1. Verhaal met oorzakelijk verband 
 

Wij hebben een recht van verhaal op u en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet u is : 
1° wanneer op het ogenblik van het schadegeval het omschreven motorrijtuig, dat onderworpen is aan de 

Belgische reglementering op de technische controle, niet voldoet aan deze reglementering en in het verkeer 
gebracht wordt buiten het toegelaten traject. Dit verhaal kan enkel worden toegepast voor zover wij aantonen 
dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het motorrijtuig en het schadegeval; 

2° wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan een 
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd, waartoe van overheidswege geen toestemming 
is verleend. Dit verhaal kan enkel worden toegepast voor zover wij aantonen dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de deelname aan een dergelijke rit of wedstrijd en het schadegeval; 

3° wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl het reglementair of contractueel maximum toegelaten aantal 
passagiers overschreden is. Dit verhaal is beperkt tot de uitgaven die betrekking hebben op de passagiers en 
dit evenredig aan de verhouding van het aantal overtallige passagiers tot het aantal werkelijk vervoerde 
passagiers, onverminderd de toepassing van artikel 44. Dit verhaal kan enkel worden toegepast voor zover wij 
aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de overschrijding van het toegelaten aantal 
passagiers en het schadegeval; 

4° wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl de vervoerde personen plaatsen innemen in strijd met de 
reglementaire of contractuele bepalingen, met uitzondering van het overschrijden van het maximum aantal 
toegelaten passagiers, wordt het verhaal uitgeoefend voor het totaal van de uitgaven die betrekking hebben 
op deze vervoerde personen, onverminderd de toepassing van artikel 44. Dit verhaal kan enkel worden 
toegepast voor zover wij aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het innemen van een niet-
conforme plaats in het motorrijtuig en het schadegeval. 

 

§ 2. Verhaal zonder oorzakelijk verband 
 

Wij hebben een recht van verhaal op u en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet u is, wanneer 
wij bewijzen dat, op het ogenblik van het schadegeval, het verzekerde motorrijtuig bestuurd wordt : 
a) door een persoon die niet voldoet aan de Belgische wettelijke vereiste minimumleeftijd om dat motorrijtuig te 

besturen; 
b) door een persoon die niet beschikt over een geldig rijbewijs om dat motorrijtuig te besturen; 
c) door een persoon die specifieke beperkingen inzake het besturen van het motorrijtuig vermeld op zijn rijbewijs 

niet naleeft; 
d) door een persoon die in België een rijverbod heeft zelfs indien het schadegeval zich voordoet in het 

buitenland. 
Er is geen recht van verhaal voor de punten a), b) en c) wanneer de persoon, die in het buitenland het motorrijtuig 
bestuurt, aan de voorwaarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen om het 
motorrijtuig te besturen. 
Er is geen recht van verhaal voor de punten b), c) en d) indien de verzekerde aantoont dat deze situatie te wijten 
is aan het niet naleven van een louter administratieve formaliteit. 
 

§ 3. Aanvechten van het verhaal 
 

Wij kunnen echter voor alle situaties vermeld in dit artikel geen verhaal uitoefenen op een verzekerde indien deze 
aantoont dat de tekortkomingen of de feiten waarop het verhaal gesteund is, te wijten zijn aan een andere 
verzekerde en dat ze zich hebben voorgedaan in strijd met zijn onderrichtingen of buiten zijn medeweten. 

 
Art. 48. Verhaal op de dader of de burgerrechtelijk aansprakelijke 

Wij hebben een recht van verhaal op de dader van het schadegeval of de burgerrechtelijk aansprakelijke in het 
geval van overdracht van de eigendom voor zover hij bewijst dat deze verzekerde een andere persoon is dan 
deze bedoeld in artikel 10, § 1, vierde lid. 
 
Art. 49. Toepassing van een vrijstelling 

U betaalt aan ons het bedrag van de toepasselijke vrijstellingen voorzien in de overeenkomst. Deze betaling 
overschrijdt nooit onze uitgaven. De toepassing van de vrijstellingen dient te worden uitgevoerd vóór de 
toepassing van een eventueel verhaal. 

 

1.3 Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van 
verkeersongevallen 
 

1.3.1 De vergoedingsplicht 
 
1.3.1.1 Wettelijke basis 

 
Art. 50. Vergoeding van zwakke weggebruikers 

Wij zijn verplicht, overeenkomstig artikel 29bis van voornoemde wet van 21 november 1989, alle schade te 
vergoeden zoals omschreven in vermeld artikel.  
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Art. 51. Vergoeding van onschuldige slachtoffers 

Wij zijn verplicht, overeenkomstig artikel 29ter van voornoemde wet van 21 november 1989, alle schade te 
vergoeden zoals omschreven in dit artikel. 

 
1.3.1.2 Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht 

 
Art. 52. Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van zwakke weggebruikers 

Deze vergoedingsplicht, bedoeld in artikel 50, is van toepassing voor het verzekerde motorrijtuig van zodra het 
Belgisch recht van toepassing is, met uitsluiting van de ongevallen die zijn voorgevallen in een land dat niet 
vermeld staat op het verzekeringsbewijs. 
De vergoedingsplicht is van toepassing op schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of 
op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben 
om er te komen. 

 
Art. 53. Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van onschuldige slachtoffers 

De vergoedingsplicht, bedoeld in artikel 51, is enkel van toepassing voor ongevallen die zijn gebeurd op het 
Belgisch grondgebied. 
De vergoedingsplicht is van toepassing op schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of 
op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben 
om er te komen. 

 
Art. 54. Van vergoeding uitgesloten schade 
§ 1. Vergunde wedstrijden 
 

De schade die voortvloeit uit het deelnemen van het verzekerde motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of 
behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege toestemming is verleend, is uitgesloten. 
 

§ 2. Kernenergie 
 

De schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
de kernenergie, is uitgesloten. 

 

§ 3. Diefstal van het verzekerde motorrijtuig 
 

De schade die voortvloeit uit de betrokkenheid van het verzekerde motorrijtuig nadat personen door diefstal, 
geweldpleging of heling de macht erover hebben verkregen, is uitgesloten. 

 
1.3.2 Ons recht van verhaal 
 
Art. 55. Verhaal op u en de verzekerde 

Wij hebben geen recht van verhaal op u, of op de verzekerde, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde 
geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval. 
In dat geval kunnen wij verhaal uitoefenen overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49. 

 
1.4 Bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen 

 
1.4.1 De waarborgen 

 
Art. 56. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig 
§ 1. Toepassingsgebied 
 

De dekking strekt zich uit, onder de voorwaarden in dit artikel, tot het gebruik van een aan een derde toebehorend 
motorrijtuig ander dan het omschreven motorrijtuig, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is aan de 
verzekeraar. 
 
Zijn geen derden, bedoeld in het eerste lid : 
- u of, wanneer u een rechtspersoon bent, elke bestuurder van het omschreven motorrijtuig waarvan de naam 

aan ons is meegedeeld, 
- de personen die bij voornoemde personen inwonen, met inbegrip van zij die om studieredenen buiten uw 

hoofdverblijf verblijven, 
- de eigenaar of de gebruikelijke houder van het omschreven motorrijtuig. 
Deze dekking geldt voor het motorrijtuig dat in vervanging komt van het omschreven motorrijtuig en tot hetzelfde 
gebruik bestemd is wanneer het omschreven motorrijtuig definitief of tijdelijk onbruikbaar is, wegens onderhoud, 
aanpassingen, herstellingen, technische keuring of technisch totaal verlies. 
Wanneer het omschreven motorrijtuig een twee- of driewieler is, kan de dekking in geen geval slaan op een 
motorrijtuig op vier of meer wielen. 
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§ 2. Verzekerde personen 
 

In hun hoedanigheid van bestuurder, houder of passagier van het vervangingsmotorrijtuig, of van burgerrechtelijk 
aansprakelijke voor de bestuurder, houder of passagier wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt van : 
- de eigenaar van het omschreven motorrijtuig; 
- u en wanneer u een rechtspersoon bent, van de gemachtigde bestuurder van het omschreven motorrijtuig; 
- alle personen die bij voornoemde verzekerden inwonen, met inbegrip van zij die om studieredenen buiten uw 

hoofdverblijf of de eigenaar verblijven; 
- iedere persoon waarvan de naam in de overeenkomst vermeld is. 
 

§ 3. Inwerkingtreding en duur van de dekking 
 

Deze dekking treedt in werking op het ogenblik dat het omschreven motorrijtuig niet meer kan worden gebruikt en 
eindigt wanneer het vervangingsmotorrijtuig aan de eigenaar of aan een door deze aangewezen persoon is 
terugbezorgd. 
Het motorrijtuig moet worden terugbezorgd binnen een redelijke termijn na ontvangst van het bericht dat het 
omschreven motorrijtuig ter beschikking is. 
De dekking geldt nooit meer dan 30 dagen. 
 

§ 4. Dekkingsuitbreiding bij verhaal 
 

Bij het gebruik van een motorrijtuig onder de voorwaarden bedoeld in dit artikel is de dekking eveneens 
verworven in het geval dat de verzekerde verplicht wordt om de vergoedingen, die aan de benadeelden betaald 
werden in uitvoering van een andere verzekeringsovereenkomst, terug te betalen ingevolge en overeenkomstig 
de toepassing van het verhaalsrecht bedoeld in de artikelen 44, 47, § 1, 1°, en 48. 

 
Art. 57. Slepen van een motorrijtuig 

Wanneer het verzekerde motorrijtuig occasioneel om het even welk motorrijtuig met pech sleept, wordt de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt van de persoon die de ketting, de tros, het touw, de stang of enige 
andere benodigdheden voor het slepen, heeft geleverd. In dit geval is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
die perso0n eveneens gedekt voor de schade veroorzaakt aan het gesleepte motorrijtuig. 
Indien het verzekerde motorrijtuig occasioneel een ander motorrijtuig, dat geen aanhangwagen is, met pech 
sleept, is de schade veroorzaakt door het trekkende motorrijtuig aan het gesleepte motorrijtuig gedekt. 
Indien een ander motorrijtuig het verzekerde motorrijtuig occasioneel met pech sleept, is de schade veroorzaakt 
door het gesleepte motorrijtuig aan het trekkende motorrijtuig gedekt. 
Voor de waarborg in het tweede en derde lid wordt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personen bedoeld in 
artikel 41 gedekt. 

 
Art. 58. Reinigen en herstellen van de binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig 

Wij vergoeden de kosten die de verzekerde werkelijk gemaakt heeft voor de reiniging en de herstelling van de 
binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig wanneer die kosten voortvloeien uit het kosteloze vervoer van 
door een verkeersongeval gewonde personen. 

 

Art. 59. Borgstelling 
§ 1. Eis van een buitenlandse overheid 
 

Eist een buitenlandse overheid, naar aanleiding van een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in één van de 
landen waarvoor de dekking verleend wordt volgens het verzekeringsbewijs, met uitzondering van België, dat ter 
beveiliging van de rechten van de benadeelden, een bedrag wordt gedeponeerd voor de opheffing van een op het 
omschreven motorrijtuig gelegd beslag of voor de invrijheidstelling onder borg van de verzekerde, dan schiet de 
verzekeraar de geëiste borgsom voor of stelt hij zijn persoonlijke borg tot ten hoogste 62.000 euro voor het 
omschreven motorrijtuig en voor alle verzekerden samen, verhoogd met de kosten van de samenstelling en 
terugvordering van de borgsom, die ten laste zijn van de verzekeraar. 
 

§ 2. Borgsom betaald door de verzekerde 
 

Werd de borgsom door de verzekerde betaald, dan stelt de verzekeraar zijn persoonlijke borg in de plaats of 
betaalt hij, indien de borg niet aanvaard wordt, het bedrag van de borgsom aan de verzekerde terug. 
 

§ 3. Einde van de borgstelling 
 

Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde borgsom vrij te geven of de borgstelling door de verzekeraar 
op te heffen, moet de verzekerde op vraag van de verzekeraar alle formaliteiten vervullen die van hem gevergd 
kunnen worden voor de vrijgave of de opheffing van de borgstelling. 
 

§ 4. Verbeurdverklaring 
Wanneer de bevoegde overheid de borgsom gestort door de verzekeraar geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaart 
of aanwendt tot betaling van een geldboete, van een strafrechtelijke dading of van gerechtskosten in strafzaken, 
dan is de verzekerde gehouden de verzekeraar, op zijn eenvoudig verzoek, terug te betalen.  
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Art. 60. Territoriale dekking 

Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig artikel 39. 
 

Art. 61. Schadegeval in het buitenland 

Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig artikel 40. 
 

Art. 62. Uitsluitingen 

Voor deze bijkomende waarborgen zijn de uitsluitingen bedoeld in de artikelen 42 en 43 van toepassing. 

 
1.4.2 Ons recht van verhaal 

 
Art. 63. Verhaal en vrijstelling 

Ons recht van verhaal bedoeld in de artikelen 44 tot en met 48 en de toepassing van de vrijstelling bedoeld in 
artikel 49 zijn van toepassing op de artikelen 56 en 57. 
 
1.4.3 Bepaling van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen 
 

Art. 64. Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig 

Bij gebruik van een motorrijtuig volgens de voorwaarden van artikel 56 zijn de artikelen 50 tot en met 55 van 
toepassing. 

 
Art. 65 Verplaatsingsmechanisme 
 
1.5 A posteriori personalisatiestelsel 
 
1.5.1 Toepassingsgebied 

De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing op de premies voor motorrijtuigen bestemd voor toerisme en 
zaken of voor gemengd gebruik waarvan de MTM 3,5 T niet overschrijdt, met uitzondering van de motorrijtuigen 
die niet onderworpen zijn aan het a posteriori personalisatiestelsel. 
 

1.5.2 Gradenschaal en de ermee overeenstemmende premies 

 
 

BM premieniveau 
tov 

basisniveau 

BM Premieniveau 
tov basisniveau 

22 200 10 81 

21 160 9 77 

20 140 8 73 

19 130 7 69 

18 123 6 66 

17 117 5 63 

16 110 4 60 

15 105 3 57 

14 100 2 54 

13 95 1 54 

12 90 0 54 

11 85   

 
1.5.3 Toetredingsmechanisme tot het stelsel 

De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad 14 van de schaal, behalve bij beperkt gebruik van een rijtuig voor 
toerisme en zaken of voor gemengd gebruik, waar de toetreding gebeurt in graad 11. 
Deze afwijking is evenwel slechts van toepassing wanneer het rijtuig wordt gebruikt: 
a) voor privédoeleinden en op de weg van en naar het werk (verplaatsingen tussen twee arbeidsplaatsen 

worden als beroepsgebruik beschouwd), met uitsluiting van elk ander beroepsgebruik dan de hierna 
bedoelde; 

b) voor beroepsdoeleinden maar uitsluitend: 
 

1) door personen die voltijds een loon- of weddetrekkend beroep uitoefenen en die geen deel uitmaken van 
de buitendiensten van de onderneming of van de instelling die hen tewerkstelt (worden aanzien als deel 
uitmakend van de buitendiensten, de personen waarvan de beroepsactiviteit systematisch opdrachten in 
buitendienst inhoudt); 

2) door zelfstandigen die voltijds een sedentair beroep uitoefenen; 
3) door bedienaars van een door de wet erkende eredienst; 
4) door landbouwers en groentekwekers die regelmatig deelnemen aan de handenarbeid van de 

onderneming. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.59
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.61
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.60
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.62
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.61
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0023
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0023
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.62
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0024
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0024
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018041606&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.63
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1.5.4 Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal 

De premie verandert op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal afhankelijk 
van het aantal schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven regels. 
Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden alleen de schadegevallen in aanmerking genomen 
waarvoor de maatschappij die het risico dekte op het tijdstip van het schadegeval, aan de benadeelde een 
schadevergoeding uitbetaald heeft of zal moeten uitbetalen. 
De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten uiterlijk op de 15de van de maand die aan de 
maand van de jaarlijkse premievervaldag voorafgaat.  Indien zij om welke reden ook korter is dan negen en een 
halve maand, zal zij bij de volgende observatieperiode geteld worden. 
 

1.5.5 Werkingswijze van het mechanisme 

De verplaatsingen gebeuren volgens het volgend mechanisme: 
a) per geobserveerde verzekeringsperiode: onvoorwaardelijke daling met één graad, 
b) per geobserveerde verzekeringsperiode met één of meer schadegevallen: stijging met vijf graden per 

schadegeval waar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde is betroffen. 
 

1.5.6 Beperkingen op het mechanisme  

Ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen zullen de graden 0 of 22 nooit 
overschreden worden. 
De verzekerde die tijdens vier opeenvolgende geobserveerde verzekeringsperiodes geen schadegeval 
veroorzaakt heeft en niettemin nog steeds op een hogere graad dan 14 staat, wordt automatisch op de 
basisgraad 14 teruggebracht. 
 

1.5.7 Verbetering van de graad 

Indien blijkt dat uw personalisatiegraad verkeerd bepaald of gewijzigd werd, wordt de graad verbeterd en worden 
de premieverschillen die eruit voortvloeien, respectievelijk aan u terugbetaald of door ons opgeëist. 
Het door ons terugbetaalde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke intrest, indien de verbetering meer dan een 
jaar na de toekenning van de verkeerde graad gebeurd is. 
Deze intrest loopt vanaf het ogenblik dat de verkeerde graad werd toegepast. 
 

1.5.8 Verandering van rijtuig 

De verandering van rijtuig heeft geen enkele weerslag op de personalisatiegraad. 
 

1.5.9 Opnieuw van kracht worden 

Indien een geschorste overeenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogenblik van de schorsing 
bereikte personalisatiegraad van toepassing. 
 

1.5.10 Verandering van maatschappij 

Indien u, tijdens de vijf laatste jaren bij één of meerdere andere maatschappijen gevestigd binnen de Europese 
Unie, geldig verzekerd was, bent u verplicht het “attest schadeverleden” afgeleverd door deze maatschappij(en) 
voor te leggen. U moet ons ook op de hoogte brengen van de schadegevallen die zich hebben voorgedaan na de 
aflevering van dit attest. 
Wanneer u ons dit (deze) attest(en) niet bezorgt, of wanneer het een periode bestrijkt die korter is dan 5 jaar, dan 
kunnen wij op basis hiervan uw premie bijstellen. 
 

1.5.11 Attest in geval van opzegging van de overeenkomst 

Binnen de 15 dagen na de opzegging van de overeenkomst delen wij u de inlichtingen mee die nodig zijn voor de juiste 
vaststelling van de graad. 
 
Artikel 66 Terrorisme 

 
1.6 Dekking Terrorisme 

 
1.6.1 Definitie 

Een actie of dreiging van actie, in de zin van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme. 
Overeenkomstig deze wet, beslist het Comité (zoals bij deze wet bepaald) of een gebeurtenis beantwoordt aan 
de definitie van terrorisme. 
 

1.6.2 Uitbetalingsregeling 

Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme, volgens de modaliteiten en in de beperkingen voorzien door de 
wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 
Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP. De uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die 
lid zijn van deze VZW, wordt beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle 
gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag is van rechtswege 
geïndexeerd jaarlijks op 1 januari in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dit van 
december 2005.  
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2. VERZEKERING OMNIUM 
 
2.1 Begripsbepalingen 

In deze overeenkomst verstaat men onder: 
U: De verzekeringsnemer. 
Wij: CDA Verzekeringen: 
Merknaam van Corona Direct N.V. (verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 0435) 
met als hoofdzetel De Kleetlaan 7A – 1831 Diegem. 
Verzekerde: 
U als verzekeringsnemer, de eigenaar, de gemachtigde houder en bestuurder van het verzekerde rijtuig, met 
uitsluiting van alle personen aan wie het rijtuig is toevertrouwd om eraan te werken of om het te verkopen. 
De begunstigde: 
De eigenaar van het verzekerde rijtuig en/of iedere andere persoon die door hem wordt aangewezen. 
Het omschreven voertuig: 

Het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorrijtuig met uitsluiting van elke aan het motorrijtuig 
gekoppelde aanhangwagen. 
 

De omniumwaarborgen zijn enkel van toepassing indien deze waarborgen zijn opgenomen binnen de bijzondere 
voorwaarden.  
 
2.2 Administratieve bepalingen 

De volgende artikels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van 
toepassing op de waarborgen van de Omniumformule: 
- geldigheidsgebied (art 39 en 40)  
- dekking terrorisme (art 1.4.5) 
- beschrijving en wijziging van het risico (art 2 tot 8) 
- betaling van de premie (1.1.2.4) 
- kennisgevingen (art 37) 
- duur, vernieuwing, overdracht en einde contract (van 1.1.2.3 tem 1.1.2.6) 
 

De verzekering vangt aan na ontvangst van de ondertekende verzekeringsaanvraag en na betaling van de eerste 
premie.  

 
2.3 Uitbreiding verzekerde rijtuig 

 
Als het omschreven voertuig onbruikbaar is, is de verzekering gedurende ten hoogste 30 opeenvolgende dagen 
ook geldig voor elk ander rijtuig van dezelfde aard, dat u of uw gezinsleden niet toebehoort, en voor hetzelfde 
gebruik bestemd is. 
De vergoeding wordt dan bepaald op basis van de werkelijke waarde en mag niet hoger zijn dan de verzekerde 
waarde van het omschreven voertuig.  
  
2.4 Verzekerde waarde 

U bepaalt de te verzekeren waarde van het omschreven voertuig bij het onderschrijven van de 
omniumwaarborgen. Deze waarde moet overeenstemmen met de catalogusprijs van het omschreven voertuig bij 
de eerste ingebruikneming volgens het inschrijvingsbewijs en verhoogd met de prijs van alle opties en toebehoren 
die niet in de standaardversie van het omschreven voertuig zijn opgenomen. 
Opties en toebehoren worden door ons automatisch meeverzekerd voor zover de toepassingsmodaliteiten en het 
maximaal verzekerd bedrag zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden. Overschrijdt de prijs van deze 
opties en toebehoren het gestelde maximumbedrag, dan is het bedrag boven het gestelde maximumbedrag 
slechts verzekerd voor zover dit verschil ons werd medegedeeld en in de mate dat het werd toegevoegd aan de 
verzekerde waarde. 
Alle hierboven vermelde prijzen worden bepaald zonder rekening te houden met verminderingen, kortingen en 
belastingen. 
U verbindt er zich toe ons bij een schadegeval de verzekerde waarde te staven door middel van aankoopfacturen. 

 
2.5 Omvang van de waarborgen 

De samenstellende waarborgen worden bepaald door de verzekeringsformule die u bij de onderschrijving heeft 
gekozen. Uw keuze wordt gespecificeerd binnen de bijzondere voorwaarden. 

 
2.6 Kleine Omnium-formule 

Heeft u gekozen voor de Kleine Omnium-formule dan zullen de samenstellende waarborgen de volgende zijn :  
- Brand (artikel 2.6.1); 
- Diefstal (artikel 2.6.2); 
- Glasbreuk (artikel 2.6.3); 
- Natuurkrachten en Contact met loslopende Dieren (artikel 2.6.4). 
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2.6.1 Waarborg Brand 

Wij verzekeren de schade aan het omschreven voertuig door brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem, 
kortsluiting en blussingswerken na brand.  
 

Is niet verzekerd: 
- schade veroorzaakt door het laden, het lossen of vervoeren van ontvlambare of ontplofbare stoffen of 

voorwerpen, met uitzondering van kleine hoeveelheden voor eigen huishoudelijk gebruik (bv gasfles, 
reservebenzineblik…); 

- schroei- of smeltschade binnen het voertuig zonder overige schade gedekt door deze waarborg; 
- stoffelijke schade aan de vervoerde voorwerpen; 
- opzettelijk veroorzaakte schade indien één van de volgende personen dader of medeplichtige is: 

- bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde die bij hem inwonen; 
- aangestelden van de verzekerde; 
- personen aan wie het rijtuig was toevertrouwd, de bewaarnemer of hun personeel.  

 
2.6.2 Waarborg Diefstal 

Wij verzekeren de beschadiging van het omschreven voertuig als rechtstreeks gevolg van een diefstal of een 
poging tot diefstal. Indien de sleutels en/of de afstandsbediening van het verzekerde voertuig gestolen werden, 
vergoeden wij de kosten voor het her programmeren van het vergrendelingsysteem of voor de vervanging van de 
sloten voor zover dat binnen de 24 uur klacht neergelegd werd bij de politie. 
  

Is niet verzekerd: 
- diefstal, vernieling, beschadiging of poging tot diefstal indien het omschreven voertuig niet op slot werd  

gedaan, de ruiten, koffer of het open dak open stonden, of werd achtergelaten op een plaats toegankelijk voor 
het publiek met de sleutels op een zichtbare plaats, of het systeem voor diefstalbeveiliging waarmee het 
omschreven voertuig is uitgerust zoals bepaald in artikel 2.6.2, 3de § niet gebruikt werd, tenzij het rijtuig in een 
individuele garage werd geplaatst die op slot werd gedaan; 

- diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal indien een van de volgende personen 
dader of medeplichtige is: 
- bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde die bij hem inwonen; 
- aangestelden van de verzekerde; 
- personen aan wie het rijtuig was toevertrouwd, de bewaarnemers of hun personeel. 

- de diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal van antennes, achteruitkijkspiegel, 

embleem, ruitenwisser of wieldop wanneer losgemaakt, behalve indien het omschreven voertuig zich, op het 
tijdstip van het schadegeval, in een gesloten garage bevond en er in de garage werd ingebroken; 

- diefstal, vernieling of beschadiging of poging tot diefstal van draagbare GPS, communicatieapparaten: GSM 
en smartphone; 

- diefstal, vernieling, beschadiging of poging tot diefstal van de door het omschreven voertuig vervoerde 
goederen.  

 

Indien dit bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden, geldt de waarborg diefstal enkel op voorwaarde dat het 
omschreven voertuig is uitgerust met een systeem voor diefstalbeveiliging waarvan de vereisten in de bijzondere 
voorwaarden worden bepaald. Gedurende de eerste dertig dagen na ontvangst van de verzekeringsaanvraag is 
de waarborg echter niet afhankelijk van de aanwezigheid van een diefstalbeveiligingssysteem. Gedurende de 
duur van het contract, verbindt de verzekerde zich in dit geval ertoe erover te waken dat het systeem steeds goed 
functioneert en elke herstelling die daartoe nodig mocht zijn onmiddellijk en op eigen kosten te laten uitvoeren. 
 

Bij een schadegeval, indien de bijzondere voorwaarden een specifiek systeem voor diefstalbeveiliging voorzien, 
verbindt de verzekerde zich ertoe de volgende documenten te bezorgen: 
- het door de invoerder genummerde montagecertificaat, dat bij de installatie afgeleverd wordt door een erkend 

installateur; 
- de installatiefactuur van het systeem voor diefstalbeveiliging. 
 
2.6.3 Glasbreuk 

Wij verzekeren het breken van de voorruit, achterruit, zijruiten, of van het doorzichtige gedeelte (in glas of 
equivalent) van het dak van het omschreven voertuig, alsmede de materiële schade aan het voertuig ten gevolge 
van de glasbreuk.  
 

2.6.4 Waarborg schade door Natuurkrachten en contact met Dieren 

Wij verzekeren de rechtstreekse schade aan het omschreven voertuig door de hierna vermelde natuurkrachten: 
rots instortingen, van rotsen vallende stenen, grondverschuiving, lawine, sneeuwdruk, storm met een bewezen 
windsnelheid van meer dan 100 km/uur, orkaan, hagel, vloed, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting. Wij 
waarborgen de schade aan het aangeduide voertuig door aantoonbaar contact met loslopende dieren. Wij 
verzekeren eveneens de schade veroorzaakt door het knagen van marters aan leidingen, kabels en isolatie in de 
motorruimte van het voertuig. 



 
 
 
 Blz 23/38 

    

2.7 Full Omnium-formule 

Heeft u gekozen voor de Full Omnium-formule dan zullen de samenstellende waarborgen de volgende zijn:  
- Brand (artikel 2.6.1); 
- Diefstal (artikel 2.6.2); 
- Glasbreuk (artikel 2.6.3); 
- Natuurkrachten en Contact met loslopende Dieren (artikel 2.6.4); 
- Totaal Verlies (artikel 2.7.1); 
- Voertuigschade (artikel 2.8.1). 
 
2.7.1 Waarborg Voertuigschade 
Wij verzekeren het omschreven voertuig tegen schade: 
- die het gevolg is van een ongeval; 
-     door botsing met een ander voertuig; 
- door aanrijding tussen het voertuig en een vast of bewegend lichaam; 
-  door kantelen zonder voorafgaande aanrijding; 
-  door vervoer van het voertuig veroorzaakt door vervoer per spoor, te water of door de lucht; het laden en 

lossen inbegrepen; 
- ten gevolge van daden van kwaadwilligheid van een derde; 
 
Wij verzekeren niet: 
- de schade waarvan de initiële oorzaak onder toepassing valt van een waarborg uit de formule Kleine Omnium 

(artikel 2.6); 
- de schade aan de banden, tenzij tegelijkertijd ook andere schade aan het omschreven voertuig werd 

veroorzaakt, die wel verzekerd is; 
- de schade aan het verzekerd voertuig door het vervoer van dieren en lasten of door het laden of lossen ervan; 
- de schade aan de persoonlijke bezittingen van de inzittenden en aan de vervoerde voorwerpen; 
- de schade door constructiefouten, slijtage, mechanische defecten, klaarblijkelijk slecht onderhoud of 

veroorzaakt door verkeerd gebruik waarbij de bestuurder een waarschuwing op het dashboard heeft 
genegeerd volgens dewelke het niet toegelaten was om met het voertuig te rijden; 

- de schade veroorzaakt wanneer het omschreven voertuig werd bestuurd door een persoon die niet voldoet 
aan de geldende reglementering inzake het besturen van een rijtuig; 

- de schade die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -
wedstrijden. Toeristische en ontspanningsrally’s blijven echter verzekerd; 

- het rijden in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie (meer dan 0,8g/bloed) of in een 
gelijkaardige toestand door het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken indien wij een 
oorzakelijk verband met de schade aantonen.  

 
2.8 Verzekerde waarde op het ogenblik van het schadegeval 

 
De verzekerde waarde van uw voertuig en van zijn bijkomende uitrusting neemt af met hun ouderdom. 
De ouderdom van het voertuig wordt berekend in maanden vanaf de datum van de eerste inverkeersstelling en 
elke begonnen maand wordt als een volle maand gerekend.  
Directievoertuigen die met een commerciële plaat (handelaars- of proefrittenplaat) gereden hebben, worden 
forfaitair beschouwd als zijnde 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeersstelling. 
 
Aangenomen afschrijving 

 
Als u deze formule gekozen hebt, zal de verzekerde waarde ten tijde van het schadegeval gelijk zijn aan 
100% gedurende de eerste 6 maanden,1% in vermindering vanaf de 7de maand. 
 
Zal evenwel gebeuren volgens werkelijke waarde wanneer zij hoger is dan de waarde die voortvloeit uit de 
bovenstaande waarden vanaf de 61ste maand. 
 
Werkelijke waarde 

 
Als u deze vergoedingswijze gekozen hebt, zal een door ons aangestelde expert worden belast met het bepalen 
van die waarde, ten tijde van het schadegeval. 

 
2.9 Waarborguitbreidingen 

Bij een verzekerd schadegeval betalen wij  
- de kosten voor de overbrenging van het rijtuig van de plaats van het ongeval naar de dichtstbij gelegen 

garage; 
- de kosten van de voorlopige stalling tot de afsluiting van de expertise; 
- de kosten van de kentekenplaat indien bij een verzekerd schadegeval de kentekenplaat onbruikbaar is; 
- de kosten van de verplichte technische controle door de automobielinspectie na herstelling van het rijtuig. 
-     de kosten van voorlopige noodherstelling om het voertuig rijklaar te maken  
-     de kosten voor het demonteren van het voertuig als dat nodig is om de schade te ramen; 
 

Wij verzekeren eveneens tot € 625,00 (exclusief btw) 
- de reinigingskosten van de kledij van de bestuurder en van de personen die hem vergezellen veroorzaakt 

door het kosteloos vervoer van gekwetste personen.   
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2.10 Wat verzekeren wij niet? 

Behoudens de specifieke uitsluitingen per waarborg is niet verzekerd de schade: 
- opgelopen wanneer het omschreven voertuig verhuurd wordt of wordt opgeëist door welke overheid ook; 
- voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde aan oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, 

stakingen en lock-out; 
- die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en 

van de voortbrenging van ioniserende stralingen;.  
- door de gebruiksderving en het waardeverlies; 
- aan de uitrusting wanneer zij is losgemaakt van het voertuig; 
- aan telefonie- radiotelefonie- en telecopie-apparaten 
- door overbelasting van het voertuig; 
- overkomen terwijl het voertuig verhuurd wordt (behalve leasing en renting);  
 
2.11 Hoe bepalen wij de waarde van het omschreven voertuig bij schadegeval? 

De manier waarop de waarde van het omschreven voertuig bij een schadegeval wordt bepaald wordt steeds 
gespecificeerd binnen de bijzondere voorwaarden. 
 
2.12 De vaststelling van de omvang van de schade 

Voor de verzekerde het beschadigd rijtuig laat herstellen, moet hij ons een raming van de schade bezorgen en de 
door ons aangeduide expert in de gelegenheid stellen de schade te schatten. De expertise wordt aangevat 
binnen de acht werkdagen na de aangifte. 
U mag steeds dringende herstellingen en vervangingen laten uitvoeren zonder onze voorafgaande toestemming 
op voorwaarde dat deze herstellingen onontbeerlijk zijn voor de veiligheid en het wettelijk gebruik van het 
omschreven voertuig en op voorwaarde dat de herstellingskosten, verminderd met de eventuele franchise, de 
€ 1.000,00 (exclusief btw) niet overschrijden. Deze herstelkosten moeten steeds door een factuur van de 
hersteller worden gerechtvaardigd.  

 
2.13 Vergoeding van de schade 

 
2.13.1 Gedeeltelijke schade 

Bij een gedeeltelijke schade (dit is een schadegeval die geen aanleiding geeft tot een totaal verlies zoals bepaald 
in artikel 2.13.2) betalen wij de herstellingskosten aan het verzekerd voertuig overeenkomstig het 
expertiseverslag en gestaafd door een gedetailleerde herstellingsfactuur van de hersteller waar de expertise heeft 
plaats gevonden.  
 
2.13.2 Totaal verlies 

We spreken van totaal verlies: 
- als de herstelling van het omschreven voertuig technisch niet meer verantwoord is; 
- als de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde van het omschreven voertuig (bepaald volgens de 

onderschreven afschrijvingsmethode) op datum van het schadegeval, verminderd met de waarde van het 
wrak; 

- als 30 dagen na de aangifte van de diefstal het omschreven voertuig niet wordt teruggevonden. 
 

Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het rijtuig volgens de onderschreven afschrijvingsmethode (zie 
artikel 2.11) en verminderd met de waarde van het wrak.  
 

U kan de verkoop van het wrak aan ons overlaten. In dat geval wordt de waarde van het wrak niet in mindering 
gebracht van de schadevergoeding. 
 

Indien bij totaal verlies na diefstal het omschreven voertuig wordt teruggevonden na de gestelde periode van 30 
dagen, dan mag u het voertuig terugnemen mits terugbetaling van de door ons gestorte schadeloosstelling. De 
mogelijke herstellingskosten blijven echter te onzen laste. U kan echter het voertuig aan ons afstaan en de 
vergoeding behouden. 
. 
2.13.3 Onderverzekering 

 
Wanneer u het verzekerd voertuig niet hebt verzekerd volgens de bepalingen van artikel 2.4 bent u bij een 
schadegeval uw eigen verzekeraar voor het verschil en draagt u uw evenredig aandeel in de schade.  
 
2.13.4 De BTW 
 

Bij gedeeltelijke schade wordt de herstellingsprijs en de niet-terugvorderbare btw terugbetaald op voorlegging van 
de herstellingsfactuur binnen 6 maanden na het afsluiten van de expertise. 
Indien het rijtuig niet hersteld wordt, vergoeden wij de btw betaald bij de aankoop van een vervangingsrijtuig, op 
voorlegging van de aankoopfactuur binnen de 6 maanden na het afsluiten van de expertise, met als maximaal 
bedrag de herstellingsprijs en de niet-terugvorderbare btw. 
Bij totaal verlies vergoeden wij de niet-terugvorderbare btw betaald bij de aankoop van een vervangingsrijtuig, op 
voorlegging van de aankoopfactuur binnen de 6 maanden na het afsluiten van de expertise.  Wij betalen 
hoogstens het bedrag dat men bekomt door het op voormelde factuur gehanteerde btw-tarief toe te passen op de 
volgens voorgaande artikelen bepaalde waarde bij schadegeval. 
Indien een tweedehands vervangingsrijtuig gekocht wordt met toepassing van het belastingstelsel op de 
winstmarge, wordt de btw berekend op basis van een forfaitaire winstmarge van 15%. 
Wordt het tweedehands vervangingsrijtuig aangekocht van een particulier, waarbij geen btw is verschuldigd dan 
zal er door ons geen btw worden vergoed. 
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Indien u zich bij totaal verlies opnieuw een voertuig aanschaft en dit voertuig opnieuw bij ons verzekert voor een 
minimumduur van één jaar betalen wij eveneens de eventuele vervanging van de kentekenplaat en de bijzondere 
inverkeersstellingstaks terug.  
 
2.13.5 De vrijstelling 

De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde vrijstellingen. 
Het bedrag van de vrijstelling wordt steeds afgetrokken van de schadevergoeding. 
 
2.13.6 Subrogatie 

Ten belope van de door ons betaalde vergoeding treden wij in de rechten die de verzekerde kunnen toebehoren 
en kunnen wij de schadevergoeding terugvorderen bij een aansprakelijke derde overeenkomstig bepalingen van 
de wet. 
 
2.14 Welke zijn onze verplichtingen en die van de verzekerde? 

 
2.14.1 Onze verplichtingen 

Wij verbinden er ons toe binnen de 8 dagen, volgend op de ontvangst van het herstellingsbestek aan de 
verzekerde onze goedkeuring tot ten laste name van de schade mee te delen of een expert aan te stellen. 
De verzekerde heeft het recht om de herstellingen te laten uitvoeren, indien wij niet binnen de termijn van acht 
dagen te rekenen vanaf ontvangst van het bestek, onze goedkeuring hebben meegedeeld of een expert hebben 
aangesteld.  
 
2.14.2 Verplichtingen van de verzekerde 

Ongeacht de andere verplichtingen opgelegd in deze overeenkomst dient de verzekerde: 
1. ons zo vlug mogelijk elk schadegeval te melden; 
2. bij diefstal of vandalisme, binnen de 24 uur aangifte te doen bij de bevoegde overheid; 
3. vooraleer hij het beschadigde voertuig laat herstellen, ons een bestek ter goedkeuring voor te leggen; 
4. ons onmiddellijk alle nuttige inlichtingen en documenten te bezorgen om ons onderzoek van het schadegeval 

te vergemakkelijken. 
5. bij elke schade-eis de vereiste herstellings- of aankoopfacturen als bewijs te bezorgen. 
Als de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht: 
- bij verzuim met bedrieglijke opzet, de dekking te weigeren; 
- in andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het 

door ons geleden nadeel. 
De bewijslast berust bij ons.  
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3. BESCHERMING VAN PERSONEN 
 
3.1 Administratieve bepalingen 

De volgende artikels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van 
toepassing op de waarborgen van de dekking “bescherming van personen”: 
 
- beschrijving en wijziging van het risico (art 2 tot 8) 
- dekking terrorisme (art 1.4.5) 
- betaling van de premie (1.1.2.4) 
- kennisgevingen (art 37) 
-Wijziging van de voorwaarden en het tarief (art 19 en 20) 
- duur, vernieuwing, overdracht en einde contract (van 1.1.2.4 tem 1.1.2.6) 
- geldigheidsgebied (art 39 en 40) 
 
De verzekering vangt aan na ontvangst van de ondertekende verzekeringsaanvraag en na betaling van de eerste 
premie.  

 
3.2 Keuze van de dekking 

 
3.2.1 Basisdekkingen 
 

Verzekerde persoon t.t.z. de persoon: 
- die het omschreven voertuig bestuurt; 
- het voertuig bestuurt dat het omschreven voertuig, tijdelijk onbruikbaar, vervangt en geen eigendom is van u 

of van iemand die bij u inwoont.  Deze waarborguitbreiding wordt toegestaan gedurende maximum 30 dagen 
vanaf de dag dat het omschreven voertuig onbruikbaar geworden is. 

 
3.2.2 Uitsluitingen 
 

Wij dekken niet naast de schade die nooit gedekt is (zie punt 4 van de praktische handleiding): 
- de verzekerde die op het ogenblik van het ongeval een beroepsbezigheid uitoefent in verband met het 

omschreven voertuig (verkoop of onderhoud van het voertuig, vervoer van personen of zaken tegen 
vergoeding); 

- de gevolgen van ongevallen overkomen terwijl het omschreven voertuig 
- gebruikt wordt zonder uw toestemming verhuurd wordt (behalve leasing en renting).  
 
3.2.3 Terrorisme 

 
Wij dekken de schade veroorzaakt door terrorisme, overeenkomstig de modaliteiten en de beperkingen voorzien 
in de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 

 
3.3  Vergoedingswijzen 
 
3.3.1 Vergoedingsbeginsel 
 

Wij betalen aan de verzekerde of aan zijn rechthebbende bij ongeval de overeengekomen sommen. 
Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het gestel van de 
getroffene ligt en aanleiding geeft tot: 

- overlijden 
- blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid; 
- behandelingskosten 

 
Vindt het overlijden plaats nadat vergoedingen werden uitgekeerd voor blijvende invaliditeit of 
arbeidsongeschiktheid, dan worden die afgetrokken van de uitkering die verschuldigd is voor het overlijden. 
 
 

3.3.2 Forfaitaire wijze 
 
Bij overlijden 

De verzekerde som wordt gestort op voorwaarde dat het overlijden plaatsvindt binnen 3 jaar na het ongeval. 
 
Wij verdubbelen de verzekerde som voor de kinderen ten laste, als de verzekerde en zijn echtgeno(o)t(e) samen 
in hetzelfde ongeval omkomen. 
 
Wij beperken onze tegemoetkoming tot de vergoeding van de werkelijk gemaakte begrafeniskosten wanneer de 
overledene jonger is dan 15 jaar op het ogenblik van het ongeval of geen echtgeno(o)t(e) of wettige erfgenamen 
(tot en met de 4de graad) of aangewezen begunstigde nalaat. 
 
Behoudens andersluidend beding, gebeurt de betaling aan de echtgeno(o)t(e) van de overledene of, als geen 
echtgeno(o)t(e) is, aan de wettige erfgenamen (tot en met de 4de graad) volgens hun respectieve rechten in de 
nalatenschap.  
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Bij blijvende invaliditeit 

 
Wij storten de verzekerde som naar verhouding van de invaliditeitsgraad zodra het letsel geconsolideerd is en 
uiterlijk drie jaar na de dag van het ongeval. 
De vergoeding wordt berekend volgens de voortschrijdende formule, namelijk: 

- op het basiskapitaal voor het gedeelte van de invaliditeit tussen 1% en 25% inbegrepen (zelfs als de 
invaliditeit meer dan 25 % bedraagt); 

- op het tweevoud van het basiskapitaal voor het gedeelte van de invaliditeit tussen 26% en 50% 
inbegrepen (zelfs als de invaliditeit meer dan 50% bedraagt); 

- op het drievoud van het basiskapitaal voor het gedeelte van de invaliditeit tussen 51% en 100% 
(hieronder vindt u voorbeelden van die berekeningswijze). 

 
Voorbeelden op basis van een verzekerd kapitaal van 25.000,00 euro: 

 
Hetzij een basiskapitaal van 25.000,00 euro en een 
ongeschiktheid van 65% 

Hetzij hetzelfde kapitaal van 25.000,00 euro en een 
ongeschiktheid van 100% 

25% van 25.000,00 euro  = 6.250,00 euro 25% van 25.000,00 euro = 6.250,00 euro 

25% van 2 x 25.000,00 euro 
of van 50.000 euro  = 12.500,00 euro 

25% van 2 x 25.000,00 euro 
of van 50.000,00 euro = 12.500,00 euro 

15% van 3 x 25.000,00 euro 
of van 75.000 euro  = 11.250,00 euro 

50% van 3 x 25.000,00 euro 
of van 75.000,00 euro = 37.500,00 euro 

65% = 30.000,00 euro 100% = 56.250,00 euro 

 
Daarna wordt de vergoeding verminderd met de helft, als de getroffene 70 jaar of ouder is geworden op het 
ogenblik van het ongeval. 
 
De invaliditeitsgraad wordt bepaald op basis van de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten (OBSI) zonder 
rekening te houden met het uitgeoefende beroep. 
 
Wij vergoeden enkel de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad op een gezond, fysiologisch en anatomisch 
normaal gestel. 
 
Letsels aan ledematen of organen, die al gebrekkig waren, worden vergoed door het verschil te maken tussen de 
staat van het lidmaat of het orgaan voor en na het ongeval. 
 
Voor de behandelingskosten verlenen wij vergoeding zonder de overeengekomen som te overschrijden, na aftrek 
van de vergoedingsuitkeringen van enige derde betaler. 
 

3.3.3 Vergoedende wijze  
 
In ieder geval als de verzekerde een gedekt ongeval heeft, berekenen wij de hem toekomende vergoeding op 
basis van de regels van het Belgisch gemeen aansprakelijkheidsrecht zonder rekening te houden met zijn 
eventuele aansprakelijkheid in het ongeval of in de door hem geleden schade. 
 
De vergoeding wordt binnen 3 maanden gestort, na aftrek van de tegemoetkomingen van derde betalers.  Die 
welke betrekking hebben op een blijvende ongeschiktheid worden evenwel gestort binnen 30 dagen na 
consolidatie van het letsel. 
 
Bij overlijden 
 

Vergoeden wij: 
- het economische nadeel van de rechtverkrijgenden van de verzekerde; 
- de begrafeniskosten. 

 
Bij lichamelijk letsel 
 

Vergoeden wij: 
- de behandelingskosten, inclusief die van prothesen; 
- de blijvende ongeschiktheid te weten: 
- de materiële en morele schade van de verzekerde.  Wij verlenen evenwel geen vergoeding voor de 

eerste 15% ongeschiktheid; 
- de kosten voor de hulp van een derde die nodig zijn ingevolge de blijvende ongeschiktheid.  

 
Het maximum verzekerde kapitaal is 495.800, 00 Euro per schadegeval. 
 
 

3.3.4. Verhaal op aansprakelijke derden  
 
Als u gekozen hebt voor de forfaitaire vergoedingswijze komen de door ons gestorte vergoedingen bovenop deze 
die u kunt vorderen van een eventuele aansprakelijke derde, met uitzondering van die voor de 
behandelingskosten, die wijzelf van hem zullen terugvorderen. 
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Als u gekozen hebt voor de vergoedende wijze, zullen wij op de eventuele aansprakelijke derde de vergoedingen 
terugvorderen die wij u hebben gestort.  U zult dus van die derde enkel een vergoeding kunnen vorderen voor de 
schade die niet reeds door ons zou zijn vergoed. 
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4. RECHTSBIJSTAND 
  
4.1 Administratieve bepalingen 

De volgende artikels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van 
toepassing op de waarborgen van de dekking Rechtsbijstand: 

- geldigheidsgebied (art 39 en 40) 
- dekking terrorisme (art 1.4.5) 
- beschrijving en wijziging van het risico (art 2 tot 8) 
- betaling van de premie (1.1.2.4) 
- kennisgevingen (art 37) 
- duur, vernieuwing, overdracht en einde contract (van 1.1.2.4 tem 1.1.2.6) 

 
 

De verzekering vangt aan na ontvangst van de ondertekende verzekeringsaanvraag en na betaling van de eerste 
premie.  

 
In de bijzondere voorwaarden wordt vermeld of u gekozen hebt voor de formule Basis of voor de formule Plus 

 
 
4.2.Verzekerde voertuigen  

 
Wij dekken: 
het omschreven voertuig alsook diens aanhangwagen van minder dan 500 kg; 
het voertuig dat geen eigendom is van u of van iemand die bij u inwoont, dat tijdelijk het onbruikbaar omschreven 
voertuig vervangt voor zover de vervangingsduur niet meer dan 30 dagen bedraagt, vanaf de dag dat het 
omschreven voertuig onbruikbaar geworden is; 
het aan een derde toebehorende voertuig van dezelfde categorie dat toevallig door een verzekerde bestuurd 
wordt. 
 
4.3 Verzekerde personen  

 
Wij verzekeren: 
- de verzekeringnemer of, als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de gebruikelijke bestuurder die is 

aangewezen in de bijzondere voorwaarden; 
- de samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; 
- alle personen die onder hetzelfde dak als de verzekeringsnemer wonen. 
 
De hoedanigheid van de verzekerde blijft verworven ook indien de personen tijdelijk buiten het gezin van de 
verzekeringsnemer verblijven om gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van 
militaire of burgerlijke dienstplicht 
 
de minderjarige kinderen van de verzekeringnemer en/of van de persoon met wie hij samenwoont voor zoverre 
deze kinderen niet meer in het gezin van de verzekeringnemer inwonen; 
de toegelaten bestuurder en de ten kosteloze titel vervoerde toegelaten inzittenden van het verzekerde voertuig; 
de rechthebbende van een verzekerde die ingevolge een gedekt schadegeval overleden is, voor zover zij verhaal 
kunnen uitoefenen. 
 
De twee laatste categorieën behouden niet de hoedanigheid van verzekerde voor de waarborgen betreffende de 
contractuele geschillen of betwistingen i.v.m. het voertuig, voor de extracontractuele burgerlijke verhalen en het 

voorschieten van fondsen voor lichamelijk letsel. 

 
4.4 Verzekeringsgebied  

 
De waarborg is verworven wanneer het schadegeval zich voordoet in één van de landen vermeld in het B.A. Auto 
type-contract en voor zover de verdediging van de belangen van de verzekerde in één van deze landen ten laste 
gelegd wordt.  
 
4.5 Keuze en omvang van de dekking  

 
U geniet de waarborgen waarvan de dekkingen en vergoedingsgrenzen vermeld zijn in de kaders die volgen, 
volgens de gekozen formule. 
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4.5.1 Dekkingen 

 
Wij dekken de extracontractuele geschillen i.v.m. het gebruik van het verzekerde voertuig nl. 

het burgerrechtelijk verhaal voor alle schade veroorzaakt door een derde en waarvan de verzekerde slachtoffer 
is; 

- de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde bij vervolgingen uitgeoefend wegens elke inbreuk, 
zelfs bij zware fout, of met betrekking tot het rijbewijs, met inbegrip van een eventueel gratieverzoek 
indien de verzekerde in hechtenis genomen werd. 

 

Formule Basis Formule Plus 

Gedekt Gedekt 

 
- de extra-contractuele burgerrechtelijke verdediging van de verzekerde tegen een vordering tot 

schadevergoeding ingesteld door een derde, op uitdrukkelijke voorwaarde dat er een belangenconflict 
bestaat tussen de verzekerde en de B.A. Autoverzekeraar die zijn Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt en 
dat het onderschreven contract bij deze verzekeraar in voege is; 

de verdediging van de verzekerde zelfs op administratief vlak, betreffende de inschrijving, de diverse taksen, de 
technische keuring, de opvordering van het omschreven voertuig en het rijbewijs 
 

Formule Basis Formule Plus 

Niet Gedekt Gedekt 

 
Wij dekken de contractuele geschillen betreffende verzekeringen  

- de verdediging van de belangen van de verzekerde bij ieder schadegeval dat voorkomt uit de 
interpretatie of de toepassing van de waarborgen van de verzekering (met inbegrip van de verdediging 
van de belangen van de verzekerde in het kader van de waarborg Arbeidsongevallen) die 
onderschreven is in het voordeel van de verzekerde bij een andere verzekeraar en die hun uitwerkingen 
moeten hebben als gevolg van het normaal gebruik van het omschreven voertuig. 

 

Formule Basis Formule Plus 

Niet Gedekt Gedekt 

 
Wij dekken de contractuele geschillen betreffen het omschreven voertuig 

- de verdediging van de belangen van de verzekerde tegenover een derde in elk contractueel geschil 

i.v.m. het omschreven voertuig voor zover de eerste in verkeerstelling van het omschreven voertuig 
aanvang nam minder dan 10 jaar geleden te beginnen vanaf de dag van aankoop door de verzekerde; 

- het contractueel geschil van een verzekerde met een professioneel verhuurbedrijf gevestigd in een 
lidstaat van de Europese gemeenschap, Zwitserland of Noorwegen, over een toevallig gehuurd voertuig 
(maximum 21 opeenvolgende dagen) 

 
Het omschreven voertuig voorzien van een handelaar plaat of een proefrittenplaat is uit deze contractuele 
waarborg uitgesloten. 
 

Formule Basis Formule Plus 

Niet Gedekt Gedekt 

 
Wij dekken het extra-contractuele verhaal 
Voor alle schade veroorzaakt door een derde, en waarvan een verzekerde het slachtoffer is, de strafrechtelijke 
verdediging en het contractueel geschil in de hoedanigheid van: 
voetganger of fietser, zich verplaatsend op een voor het verkeer opengestelde openbare weg; 
passagier van een aan een derde toebehorend vervoermiddel met inbegrip van het eventuele contractuele 
verhaal. 
 
Het burgerrechtelijk verhaal van een verzekerde gebaseerd op het artikel 29bis van de wet van 21.11.1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen of gebaseerd op analoge 
bepalingen in het buitenlands recht is ook gedekt in alle gevallen waar een verzekerde die verhaal kan 
uitoefenen. 
 

Formule Basis Formule Plus 

Niet Gedekt Gedekt 
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4.5.2 Verzekerde prestaties 

 
Wij dekken onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten gedaan voor de minnelijke schikking van het 
geschil tot beloop van het bedrag bepaald door de formule, en dit per schadegeval: 

- de kosten met betrekking tot de verdediging van uw rechtsbelangen, namelijk: erelonen en kosten van 
advocaat, gerechtsdeurwaarder, deskundige…; 

- de gerechtskosten die ten uwen laste blijven, met inbegrip van de kosten van een strafgeding; 
- de verplaatsingskosten door middel van het openbaar vervoer (per vliegtuig – economische klasse of per 

trein eerste klas) en de verblijfskosten (verblijf in een hotel met een maximum van 100,00 euro per dag 
en per verzekerde) die noodzakelijk zijn in gevolge uw verschijning in het buitenland in uw hoedanigheid 
van: 

- beschuldigde, wanneer deze verschijning wettelijk verplicht is en opgelegd wordt door een gerechtelijke 
beslissing; 

- slachtoffer voor zover u zich moet aanbieden bij een deskundige aangesteld door een bevoegde 
rechtbank. 

 

Formule Basis Formule Plus 

12.500,00 euro 75.000,00 euro 

 
De borgtocht voor zover u ten gevolge van het gebruik van het omschreven voertuig of van een verkeersongeval 
in voorlopige hechtenis geplaatst wordt of het omschreven voertuig in beslag genomen wordt verlenen wij het 
voorschot tot beloop van het bedrag bepaald in de formule en dit per schadegeval, de strafborgtocht die door de 
buitenlandse overheden geëist wordt voor uw vrijlating of voor de teruggave van uw voertuig. 
 

U moet alle formaliteiten vervullen die van u vereist worden voor het vrijmaken van de fondsen.  Zodra de 
borgsom door de bevoegde overheid wordt vrijgegeven en in de mate dat zij niet aangewend wordt voor de 
dekking van kosten die overeenkomstig het huidige contract ten onzen laste vallen, betaalt u ons onmiddellijk de 
voorgeschoten sommen terug. 
 

Formule Basis Formule Plus 

Niet Gedekt 12.500,00 euro 

 
Insolvabiliteit : 
 
Wanneer u het slachtoffer wordt van een verkeersongeval dat zich voordoet in een lidstaat van de Europese 
Gemeenschap, in Zwitserland of in Noorwegen, dat veroorzaakt wordt door een insolvabele aansprakelijke derde, 
die degelijk geïdentificeerd werd, betalen wij per schadegeval, het bedrag bepaald in de formule en dit per 
schadegeval, de vergoedingen die ten laste vallen van de verantwoordelijke derde in de mate dat er geen enkel 
publiek- of privé-organisme debiteur verklaard is. 
 

Indien u de beoordeling of de omvang van uw schade betwist, zijn wij enkel gehouden tot tussenkomst op basis 
van een definitieve gerechtelijke beslissing waarbij u de vergoeding toegekend wordt van de schade, ingevolge 
dat ongeval. 
 

Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van de schade die u oploopt als gevolg van diefstal, een poging tot diefstal 
of vandalisme met betrekking tot het omschreven voertuig. 
 

Indien meerderen onder u recht hebben op een vergoeding en indien de schade per schadegeval groter is dan 
het bedrag voorzien in de formule en dit per schadegeval, worden de vergoedingen bij voorkeur aan de 
verzekeringnemer betaald en vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij 
samenwoont, vervolgens aan hun kinderen en vervolgens à rato de andere verzekerden. 
 

Formule Basis Formule Plus 

6.250,00 euro 12.500,00 euro 

 
Voorschieten van fondsen voor de materiële schade aan het omschreven voertuig 
 

Indien het omschreven voertuig beschadigd wordt door een derde ingevolge een verkeersongeval dat zich 
voordoet in een lidstaat van de Europese Gemeenschap, in Zwitserland of in Noorwegen en voor zover de 
volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt en schriftelijk bevestigd wordt door 
zijn verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid, zullen wij op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek de hoofdsom van 
de materiële schade na expertise van het omschreven voertuig voorschieten in verhouding tot de 
aansprakelijkheidsgraad van de derde. 
 
Wij verhalen nadien het bedrag van het voorschot bij de derde of zijn verzekeraar.  Indien wij het voorschot ten 
onrechte betaald hebben, wordt u ertoe gehouden ons het totaal bedrag van het voorschot terug te betalen. 
 
De prestatie is niet verschuldigd wanneer de materiële schade aan het omschreven voertuig het gevolg is van 
een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme. 

 
Formule Basis Formule Plus 

Niet gedekt 6.250,00 euro 

 
Voorschieten van fondsen voor de opgelopen lichamelijke schade  
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Wanneer een verzekerde lichamelijke schade lijdt als gevolg van een verkeersongeval dat zich voordoet in een 
lidstaat van de Europese Gemeenschap, in Zwitserland of in Noorwegen, en voor zover de volledige of 
gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt en schriftelijk bevestigd wordt door zijn 
verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid van deze laatste, zullen wij op uw uitdrukkelijke verzoek het bedrag van 
de schadevergoeding met betrekking tot de lichamelijke schade voorschieten in verhouding tot de 
aansprakelijkheidsgraad van de derde 
 
De voorgeschoten fondsen dekken de medische kosten die ten laste blijven van de verzekerde na tussenkomst 
van derde betalers alsmede het inkomstenverlies als gevolg van het ongeval.  U bezorgt ons de bewijsstukken 
alsmede een gedetailleerde, samenvattende staat welke het bedrag vermeldt waarvoor u het voorschot vraagt. 
 
De slachtoffers rechthebbend op een verzekering die het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval dekt, 

genieten niet de beschreven prestatie. 
 
Wij verhalen nadien het bedrag van het voorschot bij de derde of zijn verzekeraar.  Indien wij het voorschot ten 
onrechte betaald hebben, wordt u ertoe gehouden ons het volledig bedrag van het voorschot terug te betalen. 
 
Indien meerdere verzekerden van de prestaties kunnen genieten, wordt het voorschot bij voorrang aan de 
verzekeringnemer betaald vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij 
samenwoont, vervolgens aan hun kinderen en vervolgens à rato de andere verzekerden 
 
In de mate van onze tussenkomsten, zijn wij gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen tegen elke 
aansprakelijke derde. 
 

Formule Basis Formule Plus 

Niet gedekt 6.250,00 euro 

 
4.5.3 Vrije keuze van advocaat en deskundige 

 
Wanneer de verdediging van uw belangen nodig blijkt, is u vrij een advocaat of andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet te kiezen voor de verdediging, 
vertegenwoordiging of het dienen van uw belangen. 
 
Wanneer de advocaat optreedt buiten het rechtsgebied van het Hof van Beroep waaronder zijn balie ressorteert, 
zijn de bijkomende kosten en honoraria die er uit voortvloeien, te uwen laste. Onder dezelfde voorwaarden 
beschikt u over de vrijheid om een deskundige, lid van een erkende professionele organisatie aan te stellen. 
Treedt deze deskundige op buiten de provincie waar hij gevestigd is, zijn de bijkomende kosten en honoraria die 
hieruit voortvloeien ten uwen laste. 
 
Wanneer meerdere verzekerden dezelfde belangen verdedigen, dient een gemeenschappelijk advocaat of 
deskundige, via onderling overleg aangesteld te worden. Bij ontstentenis duidt de verzekerde de raadgever aan 
op basis van zijn vrije keuze. 
 
Indien u uw keuze van raadgever hebt gedaan, dient u ons ten gepaste tijde zijn naam en adres mee te delen, 
zodat wij hem kunnen contacteren en het dossier doorsturen dat wij reeds hebben voorbereid. 
 
U verbindt er zich toe ons op de hoogte te houden van de evolutie van het schadedossier via uw raadgever. Bij 
ontstentenis, na de advocaat herinnerd te hebben aan deze overeenkomst, zijn wij ontheven van onze 
verplichtingen ten belopen van de schade die wij geleden hebben als gevolg van de gebrekkige informatie. 
 
Indien u zonder ons akkoord de aangestelde advocaat of deskundige ontslaat in het voordeel van een andere, 
nemen wij de bijkomende kosten en honoraria die er niet zouden geweest zijn indien de eerste advocaat of 
deskundige niet was ontslagen, niet voor onze rekening. 
 
Deze beschikking is niet van toepassing wanneer u verplicht wordt van raadgever te veranderen voor redenen 
buiten uw wil om. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de daden gesteld door de 
raadgevers (advocaat, deskundige…) die voor u tussenkomen.  
 
4.5.4 Betaling van uitgaven, honoraria en kosten  

 
De honoraria en kosten, worden ofwel rechtstreeks overgemaakt aan de advocaat of deskundige ofwel worden zij 
u overgemaakt mits voorlegging van een onkostennota. 
 
U verbindt zich ertoe nooit uw akkoord te verlenen zonder onze voorafgaandelijke instemming voor het bedrag 
van een kosten- en honorariastaat. In geval van, en op onze vraag, vraagt u een bestek van de honoraria en 
kosten bij de Raad van de Orde of de beroepsorganisatie of volgens enige andere wettelijke procedure. 
 
Wanneer u betaling bekomt van kosten of uitgaven die ons toekomen, verbindt u er zich toe deze terug te storten 
en de procedure of uitvoering verder te zetten op onze kosten en volgens ons advies tot dat deze vergoedingen 
bekomen zijn.  



 
 
 
 Blz 33/38 

    

Ten dien einde subrogeert u ons in uw rechten.  
 
Indien het bedrag van de kosten en honoraria of onkosten hoger zijn dan het maximum bedrag voorzien in de 
waarborg, zullen wij onze tussenkomst bij voorkeur toekennen aan de verzekeringnemer, vervolgens aan zijn 
samenwonende echtgeno(o)t(e) of aan de persoon met wie hij samenwoont, nadien aan de inwonende kinderen 
of aan de kinderen die hij fiscaal ten laste heeft. 
 
De honoraria van deskundigen worden uitgekeerd in de maand van de voorlegging van de bewijsstukken. 
 
4.5.5 Meningsverschil  

 
In geval van meningsverschil tussen u en ons over de gedragslijn die zal gevolgd worden voor de regeling van de 
schade, kunt u, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een juridische procedure in te stellen een 
advocaat naar keuze raadplegen, nadat wij u in een gemotiveerd advies ons standpunt of weigering in verband 
met uw stelling hebben overgemaakt en u herinnerd hebben aan het bestaan van deze procedure. 
 
Indien uw advocaat ons standpunt bevestigt, wordt u vergoed voor de helft van de kosten en honoraria van deze 
raadpleging. Indien u, tegen het advies in van deze advocaat op uw kosten een procedure inleidt, vergoeden wij, 
binnen de limieten die voorzien zijn in de voorwaarden van huidig contract, de gemaakte kosten en honoraria, 
met inbegrip van het saldo van de kosten en honoraria voor de raadpleging, enkel voor zover u een beter 
resultaat bekomt met de procedure, dan hetgeen u zou bekomen hebben indien u ons standpunt zou hebben 
gevolgd. 
 
Indien de geraadpleegde advocaat uw standpunt bevestigt, zijn wij, ongeacht het resultaat van de procedure, 
gehouden de waarborg te verlenen ingeval van en volgens de limieten die voorzien zijn in de voorwaarden van 
huidig contract, met inbegrip van de kosten en honoraria van de raadpleging die ten uwen laste zijn gebleven. 
 
4.5.6. Verplichting tot informeren  

 
Bij elk belangenconflict of meningsverschil in verband met de regeling van het schadegeval, informeren wij u 
respectievelijk over : 
1. het recht van vrije keuze van advocaat of deskundige 
2. de mogelijkheid u te beroepen op de procedure van meningsverschil. 
 

4.5.7 Rechten van de verzekerden onderling  

 
De verzekeringnemer is de eerste gemachtigde om, voor hemzelf en de andere verzekerde personen de rechten 
te laten gelden die uit het contract voortvloeien. 
Wanneer een verzekerde, behalve de verzekeringnemer, rechten wil doen gelden tegen de verzekeringnemer of 
tegen een andere verzekerde is de waarborg hem niet verworven. 
 
4.5.8 Uitsluitingen  

 
De waarborg is niet verworven: 
- indien de schadegevallen voortvloeien uit een opzettelijke daad van de verzekerde: 
- indien de schadegevallen ontstaan of voortvloeien uit feiten die de aanvangsdatum van de overeenkomst 

voorafgaan behalve indien de verzekerde het bewijs levert dat het hem onmogelijk was om voor die datum 
kennis te hebben van de toestand die het schadegeval verwekt heeft; 

- indien de schadegevallen voortspruiten uit een schuldvernieuwing, een schuldoverdracht, een subrogatie en 
meer algemeen uit rechten afgestaan aan de verzekerde na het ontstaan van het schadegeval of die 
voortvloeien uit een geschil waarin verzekerde tussenkomt als borgsteller of avalgever alsook uit een inning of 
regeling van schulden. 

 
Wij dekken niet: 
- in geval van strafvervolging voor elk opzettelijk feit van de verzekerde. De waarborg zal nochtans à posteriori 

verworven zijn voor de overtredingen en wanbedrijven, indien uit de definitieve gerechtelijke beslissing volgt 
dat het opzettelijk feit niet werd weerhouden; 

- in geval van geschil met de maatschappij behoudens de voorziene procedure bij meningsverschil 

- in geval van boetes, hun bijhorigheden en de minnelijke schikkingen op strafgebied, de bijdrage aan het 
bijzondere fonds van hulp voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
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5. HULPVERLENING 
 
5.1 Administratieve bepalingen 

De volgende artikels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van 
toepassing op de waarborgen van de dekking “Hulpverlening”: 
 
- beschrijving en wijziging van het risico (art 2 tot 8) 
- dekking terrorisme (art 1.4.5) 
- betaling van de premie (1.1.2.4) 
- kennisgevingen (art 37) 
 
- duur, vernieuwing, overdracht en einde contract (van 1.1.2.4 tem 1.1.2.6) 
- geldigheidsgebied (art 39 en 40) 

 
De verzekering vangt aan na ontvangst van de ondertekende verzekeringsaanvraag en na betaling van de eerste 
premie.  
 
Zodra er zich een gedekt schadegeval voordoet, kan de verzekerde de hierna vermelde hulp krijgen door te 
bellen naar het telefoonnummer op de groene kaart. 
 
Opdat wij de hulpverlening optimaal zouden kunnen organiseren en onder meer het meest geschikte 
vervoermiddel zouden kunnen kiezen (vliegtuig, trein, enz.), dient de verzekerde onmiddellijk vóór enige 
interventie met ons contact op te nemen en slechts met ons goedvinden hulpverleningskosten te maken. 
Indien de af te leggen afstand kleiner is dan 1.000 km wordt het transportmiddel bij voorkeur de trein (1ste 
klasse), indien de af te leggen afstand groter is, wordt het transportmiddel bij voorkeur het lijnvliegtuig 
(economische klasse). 
 
Zoniet wordt onze tegemoetkoming begrensd tot de kosten die wij zouden hebben gemaakt indien wij de dienst 
zelf georganiseerd hadden.  

 
5.2 Bijstand in geval van technisch incident 
 
5.2.1 De verzekerde personen  

 
De verzekerden hernomen in art 41. 
 

5.2.2 Bijstand aan de verzekerde inzittenden ingevolge technische defecten, ongeval of diefstal van het 
omschreven voertuig in België of in het buitenland  

 
Wij breiden de beschikkingen voorzien voor de bijstand ingevolge ongeval uit, in geval van technisch incident of 
diefstal van het omschreven voertuig. 
 
5.2.3 Verzending van wisselstukken naar het buitenland  

 
Wij organiseren en nemen ten laste de verzending van wisselstukken langs de snelst mogelijke weg, onder 
voorbehoud van de lokale en internationale wetgeving, indien het omschreven voertuig geïmmobiliseerd is in het 
buitenland ingevolge een technisch incident en indien het onmogelijk is om ter plaatse de wisselstukken, 
noodzakelijk voor het goed functioneren van het omschreven voertuig te bekomen. Wij behouden ons het recht 
het bestaan van de stukken ter plaatse na te gaan. De refertes van de noodzakelijke wisselstukken worden door 
de verzekerde onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid overgemaakt.  
 
Onze tussenkomst is altijd beperkt tot de kosten die vereist zouden zijn voor de repatriëring van het omschreven 
voertuig of tot zijn restwaarde indien deze restwaarde lager is dan de kosten van repatriëring. 

 
De verzekerde verbindt zich ertoe de prijs van de wisselstukken binnen een termijn van 2 maanden vanaf de 
verzenddatum terug te betalen. Wij zijn niet gehouden tussen te komen bij overmacht zoals stopzetting van de 
fabricage door de constructeur, het niet in voorraad zijn bij de groothandelaar of bij de concessionaris van het 
merk. 
 
5.2.4 Teruggevonden gestolen voertuig binnen de territoriale grenzen van het contract  

 
Het omschreven voertuig wordt in staat waarin het nog kan rijden teruggevonden 
Wij organiseren en nemen ten laste: 
- hetzij, het ter plaatse zenden van een bestuurder, onder de voorwaarden omschreven onder het punt “ter 

beschikkingstelling van een bestuurder” om de wagen naar de woonplaats van de verzekerde terug te 
brengen; 

- hetzij, het transport van de verzekerde om zijn voertuig op te halen. 
 
Het voertuig wordt teruggevonden maar is niet in staat te rijden 
Wij organiseren het transport - repatriëring van het voertuig in overeenstemming met de voorwaarden bepaald 
onder de waarborg “Bijstand” 
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5.2.5 Bewaringskosten 

 
Wij nemen ten laste bij transport - repatriëring van het omschreven voertuig, de eventuele kosten van bewaring 
vanaf de dag van het verzoek om bijstand, tot op de dag van afhaling door de hiertoe gemandateerde vervoerder. 
 
5.2.6 Ter beschikking stellen van een bestuurder in België of in het buitenland 
 
Wij stellen ter beschikking van de verzekerde een gekwalificeerde bestuurder, om het omschreven voertuig via de 
kortste weg naar de woonplaats van de verzekerde terug te brengen, indien omwille van een medische reden, 
noch aan de verzekerde na advies van de medische dienst, noch aan een van de passagiers toegelaten wordt 
om het voertuig te besturen. 
 
Onze tussenkomst beperkt zich tot de reiskosten van de bestuurder en tot zijn salaris. Nochtans zijn wij niet 
gehouden deze verbintenis uit te voeren indien het gaat over een voertuig dat zich niet in perfecte staat van 
werking bevindt of niet overeenstemt met de Belgische of buitenlandse wettelijke schikkingen inzake 
verkeersveiligheid. 
 
 
5.2.7 Andere gevallen van bijstand aan voertuig(en)  
 
Bijstand brandstof 

Wij sturen bij brandstofpech een pechverhelper ter plaatse met een reservehoeveelheid brandstof, om de 
verzekerde toe te laten met zijn voertuig het dichtbijgelegen tankstation te bereiken. De kosten van de brandstof 
blijven ten laste van de verzekerde. Wij organiseren en nemen ten laste bij verkeerd genomen brandstof de 
lozingskosten ter plaatse of in één van haar pechverhelpingscentra naargelang de omstandigheden. 
 
Bijstand lekke band 

Wij organiseren en nemen ten laste de pechverhelping van het voertuig ter plaatse indien de verzekerde zelf de 
reserveband niet kan monteren. 
 
Wij zijn niet gehouden om de kosten van pechverhelping en sleping ten laste te nemen indien de verzekerde niet 
over een reservewiel in goede staat beschikt. 
 
Wij organiseren en nemen ten laste bij meerdere lekke banden, de sleping van het omschreven voertuig tot de 
dichtbijgelegen garage ter plaatse. 
 
Bijstand openen van het voertuig 

Wij organiseren en nemen ten laste wanneer de sleutels van het voertuig in het omschreven voertuig vergeten 
zijn, de opening van het voertuig na vertoon van een identiteitsbewijs van de verzekerde. Wij behouden ons het 
recht voor om de boorddocumenten van het voertuig te raadplegen na opening van het voertuig. 
 
Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de aan het omschreven voertuig veroorzaakte 
schade bij het openen van de deuren. 
 
Bij verlies van de sleutels van het omschreven voertuig en indien er een dubbel exemplaar in de woonplaats van 
de verzekerde bestaat, nemen wij ten belope van een maximum bedrag van 62,00 euro, de kosten van het heen 
en weer traject per taxi ten laste van de plaats van immobilisatie tot de woonplaats van de verzekerde. 
 
Wij slepen het voertuig tot aan de dichtstbijzijnde garage en nemen voor een maximumperiode van 24 uur de 
bewakingskosten ten laste indien intussen de veiligheid van het voertuig niet kan gewaarborgd worden.  
 
Wij komen niet tussen in de twee hiervoor aangehaalde gevallen, indien het voertuig uitgerust is met een 
antidiefstalsysteem dat de verplaatsing van het omschreven voertuig onmogelijk maakt. 
 
Wij informeren de verzekerde omtrent de te ondernemen stappen voor het verkrijgen van een dubbel exemplaar 
van de sleutels bij de constructeur bij verlies van de sleutels van het omschreven voertuig.  
  
5.3 Uitsluitingen  

 
5.3.1 Uitsluitingen gemeenschappelijk aan alle waarborgen hulpverlening 
 
Worden noch gedekt, noch terugbetaald: 
- de kosten gemaakt door de verzekerde zonder ons voorafgaandelijk akkoord; 
- de maaltijdkosten; 
- de taxi, behoudens deze uitdrukkelijk in het contract voorzien; 
- de kosten voorzien voorafgaand aan de reizen naar het buitenland (verblijfkosten ter plaatse…); 
- de normaal voorzienbare schadelijke gevolgen van een daad of een nalaten waaraan de verzekerde zich 

schuldig maakt; 
- de gewaarborgde prestaties die niet kunnen verleend worden door overmacht of een beslissing van 

overheidswege; 
- alle kosten waarvan niet uitdrukkelijk in het contract is voorzien dat zij ten laste worden genomen.  
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5.3.2 Uitsluitingen met betrekking tot de bijstand aan voertuig(en)  
 
Wij dekken niet: 
- binnen hetzelfde waarborgjaar, de technische defecten die meer dan drie maal voorkomen;  
- de kosten van herstel van het omschreven voertuig, met inbegrip van de kosten van de wisselstukken; 
- de kosten van brandstof en tolrechten; 
- de schade die de verzekerde oploopt ingevolge de onbeschikbaarheid van zijn voertuig ; 
- de kosten voortspruitend uit het transport, de sleping of repatriëring; 
-    de tussenkomst gevraagd voor een voertuig ouder dan 10 jaar op het ogenblik van de ondertekening van de 

overeenkomst.   
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6. ALGEMENE INFORMATIE 
 
6.1 Bescherming van uw persoonsgegevens 

Corona NV en desgevallend uw verzekeringstussenpersoon verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende 
doeleinden waaronder het sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke 
verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet 
langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.  
 

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Corona NV als verantwoordelijke voor de verwerking in het 
kader van uw offerte aanvraag. Uw gegevens kunnen door Corona Direct Verzekeringen buiten de EU gebruikt 
worden door de commerciële acties over openstaande offertes.  
Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband met voormelde doeleinden worden meegedeeld aan de met 
Corona NV verbonden ondernemingen en gespecialiseerde dienstverleners zoals experten, herstellers, 
herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV- de Meeûssquare 29 1000 Brussel. 
 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien en ze desgevallend te laten corrigeren 
of verwijderen. U kunt ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen naar een derde partij of 
rechtstreeks naar uzelf. Daarenboven kunt u vragen de verwerking te beperken. 
 

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, heeft u het recht uw 
toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op 
basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 
 

Recht van verzet 
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en zich op elk moment 
verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.  
 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen 
van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van Corona NV. Dit charter kan geraadpleegd worden op 
www.coronadirect.be/nl/coronadirect/privacy 
 
6.2 Problemen oplossen 

Heeft u opmerkingen over uw verzekeringsovereenkomst of bent u het niet eens met het beheer van een 
schadegeval? Dan kunt u uw probleem voorleggen aan Corona Direct Verzekeringen, Dienst Contracten, De 
Kleetlaan 7A, 1831 Diegem - Tel 02/244.23.23 - E-mail : klantendienst@coronadirect.be. 
Komen u en uw dossierbeheerder bij Corona Direct Verzekeringen niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden 
tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel – Tel 02/547 58 71 – Fax 
02/547 59 75 – E-mail: info@ombudsman.as. 
 
Geschillen over dit contract kunnen ook voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechtbanken.  

 
6.3 Toepasselijke wetgeving 

Voor alles wat niet voorzien is in de algemene en de bijzondere voorwaarden wordt deze overeenkomst beheerst 
door de Belgische Wetgeving. Dit geldt eveneens voor de verjaringstermijn welke van toepassing is op iedere 
rechtsvordering en/of geschil die voortvloeit uit onderhavige overeenkomst.  

http://www.coronadirect.be/nl/coronadirect/privacy
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7 WOORDENLIJST 
 
CATALOGUSPRIJS 

De officiële prijs van het voertuig in België, exclusief taksen en kortingen, op het moment van de eerste 
inverkeerstelling. 
 
DERDE BETALERS 

Degenen op wie de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing is en onder meer : 
- de ziekenfondsen die tegemoet komen in het kader van de wet op de ziekte en invaliditeitsverzekering; 
- de werkgevers; 
- de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
EVENREDIGHEIDSREGEL 
Indien op het ogenblik van het schadegeval blijkt dat de aangegeven catalogusprijs, vermeerderd met de waarde 

van de bijkomende uitrustingen aanwezig bij levering van een nieuw voertuig, kleiner is dan in werkelijkheid, zal 
de evenredigheidsregel worden toegepast. 
Die bepaalt dat de vergoeding verminderd wordt in de verhouding tussen die waarde (voorbeeld : 10.000 euro) en 
de waarde die had moeten zijn aangegeven (voorbeeld : 12.500 euro). In dit voorbeeld zou een schade van 2.000 
euro slechts worden vergoed voor 2.000 euro x 10000/12500 = 1.600 euro. 
 
GESCHIL 
Ieder geschil of betwisting dat de verzekerde ertoe brengt zijn rechten te doen gelden als eiser of verweerder 
hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij buiten elke procedure. 
 
Ingeval van Burgerlijk extra-contractueel verhaal wordt het geschil beschouwd als voorgekomen op het ogenblik 
dat het schadeverwekkend feit zich voordoet.  
 
In alle andere gevallen wordt het geschil beschouwd als voorgekomen op het ogenblik dat de verzekerde zijn 
tegenstrever of derde begonnen is of verondersteld wordt begonnen te zijn een wettelijke of contractuele 
verplichting of voorschrift te overtreden.  
 
Als meerdere verzekerden bij een geschil betrokken zijn, deelt u ons de prioriteiten mee bij het verbruiken van de 
gedekte bedragen. 
 
PRIVE-GEBRUIK EN ARBEIDSWEG 

Wij gaan ervan uit dat een voertuig voor dat gebruik aangewend wordt wanneer het dient voor privé-doeleinden 
en voor de arbeidsweg (de rit tussen twee arbeidsplaatsen wordt niet als dusdanig beschouwd), met uitsluiting 
van ieder gebruik voor beroepsdoeleinden, tenzij het gaat om beroepsgebruik door de volgende personen:  
- personen die een voltijdse activiteit als werknemer uitoefenen en geen deel uitmaken van de buitendiensten 

van het bedrijf of de instelling waarvoor zij werken;  
- zelfstandigen die voltijds een sedentair beroep uitoefenen;  
- de bedieners van een door de wet erkende godsdienst;  
- landbouwers en groentekwekers die regelmatig meewerken aan de handenarbeid in het bedrijf 
. 
RESTWAARDE 

De vervangingswaarde van het voertuig onmiddellijk na het schadegeval. Deze waarde 
wordt door een deskundige vastgesteld. 
 
TECHNISCH INCIDENT 
Volgende gevallen maken een technisch incident uit : 
- een technisch defect; 

- een verkeersongeval; 
- een brand; 
- een daad van vandalisme of van kwaadwilligheid of van opzet (t.t.z. beschadiging ten gevolge van een 

domme en zinloze handeling); 
- een poging tot diefstal; 
- de schade aangericht door een dier. 
 
Hetgeen de immobilisatie van het voertuig op de plaats van het technische incident tot gevolg heeft of een 
abnormaal of gevaarlijk rijgedrag in de zin van de bepalingen van de wegcode met zich meebrengt die de 
veiligheid van de personen of het voertuig in gevaar brengt. 
 
TECHNISCH DEFECT 

Alle schade aan het verzekerde motorrijtuig ingevolge sleet, gebrek, breuk of slechte werking van bepaalde 
wisselstukken van het motorrijtuig, wat het verder zetten van de reis of geplande verplaatsing onmogelijk maakt of 
die abnormale of gevaarlijke rijomstandigheden (in de zin van de bepalingen van de wegcode) veroorzaakt. 
 


