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Modelovereenkomst voor de
verplichte burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan
onder:

de maatschappij:

de verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst ge
sloten wordt:

de verzekeringnemer:

de persoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit;

de verzekerde:

iedere persoon van wie de aansprakelijkheid door de over
eenkomst gedekt is:

de benadeelden:

de personen die schade hebben geleden welke aanleiding
geeft tot toepassing van de overeenkomst alsook hun recht
verkrijgenden;

het omschreven rijtuig:

- het motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden om
schreven is; al wat eraan gekoppeld is wordt beschouwd
als een deel ervan.

de niet-gekoppelde aanhangwagen die in de bijzondere
voorwaarden omschreven is.

het schadegeval:
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en de omstandigheden die voor naar gegevens ziJn voor de
beoordeling van het risico.

Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de
verzekering

Artikel 1
Met deze overeenkomst dekt de maatschappij overeenkom
stig de wet van 21 november 1989 en onder de hiernavol
gende voorwaarden. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekerden als gevolg van een door het omschreven
rijtuig in België veroorzaakt schadegeval.

De dekking wordt ook verleend voor een schadege
val dat zich heeft voorgedaan in Andorra, Cyprus.
Duitsland. Denemarken. Estland. Finland. Frankrijk.
Griekenland. Hongarije, Ierland. IJsland, Italië. Kroatië,
Letland, Liechtenstein. Litouwen. Luxemburg, Malta,
Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk. Polen,
Portugal. San Marino. Slovenië, de Slowaakse Republiek.
Spanje, de Tsjechische Republiek. Tunesië, Turkije. het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Zweden, Zwitserland en Vaticaanstad en in elk ander land
dat door de Koning bepaald wordt krachtens artikel 3. §1 van
do wet van 21 november 1989,

Wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan buiten
het Belgische grondgebied, is de door de maatschappij
verleende dekking die waarin is voorzien door de wetgeving
op de verplichte motorrijtuigenverzekering van de Staat
op he 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,

In het geval het schadegeval zich heeft voorgedaan op het
grondgebied van een land dat niet tot de Europese Gemeen
schap behoort, en voor het gedeelte van de dekking dat de
door de we op de verplichte rerzeken g van het land naar
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Artikel 2
E St een bu tenlandse overheid, naar aanleiding van een

schadegevai dat zich heeft voorgedaan n één var de landen

$ermeid n art.kel 1. met u.tzondenng van Belgë. dat ter

beveiliging van de rechten van de benadeelden, een bedrag

wordt gedeponeerd voor de opheffing van een op het om

schreven rijtuig gelegd beslag of voor de invriheidstell ng

onder borg van de verzekerde, dan schiet de maatschappij

de geëiste borgsom voor of stelt z’j haar persoonlijke borg

tot ten hoogste 61 97338 EUR voor het omschreven rijtu g

en voor alle verzekerden samen, verhoogd met de kosten

van de samenstelling en terugvordering van de borgsom. die

ten laste zijn van de maatschappij.

Werd de borgsom door de verzekerde betaald, dan stelt de

maatschappij haar persoonlijke borg in de plaats of betaalt

zij. inden de borg niet aanvaard wordt, het bedrag van de

borgsom aan de verzekerde terug.

Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde borgsom

vrijte geven of de borgstelling door de maatschappij op te hef

fen, moet de verzekerde op vraag van de maatschappij alle

formaliteiten vervullen die van hem gevergd kunnen worden

voor de vrijgave of de opheffing.

Wanneer de bevoegde overheid de borgsom gestort door de

maatschappij geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaart of aan-

wendt tot betaling van een geldboete. van een strafrechtelijke

dading of van gerechtskosten in strafzaken, dan is de ver

zekerde gehouden de maatschappij, op haar eenvoudig ver

zoek. terug te betalen.

Artikel 3
1 Gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid:

van de verzekeringnemer:

- van de eigenaar. van iedere houder, van iedere bestuur

der van het omscnreven rijtuiq en van iedere persoon er
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In afWijking van artikel 8, 1 wordt de dekking eveneens u tge

breid tot de schade aan het ges eepte rijtuig

Artikel 4
1 Uitbreiding van de dekking

De dekking van deze overeenkomst strekt zich uit, zonder

dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de burgerrechte

lijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het omschreven

rijtuig, van de verzekeringr’emer en van alle personen die ge

bruikelijk bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuur

der, voor zover zij de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig

te besturen bereikt hebben, houder of passagier. of van bur

gerrechtelijke aansprakelijke voor de bestuurder, houders of

passagiers:

- van een tijdelijk vervangingsrijtuig,

- van een toevallig gebruikt rijtuig.

a Onder tijdelijk vervangingsrijtuig wordt verstaan, een

motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en dat tot hetzelfde

gebruik bestemd is als het omschreven rijtuïg en dat als

vervangwagen dient voor dat rijtuig, dat om welke reden

dan ook, definitief of tijdelijk onbruikbaar is geworden, onder

meer wegens onderhoud, aanpassingen. herstellingen of

technische keuring.

De dekking treedt in werking op het ogenblik dat het omschre

ven rijtuig niet meer kan worden gebruikt en eindigt wanneer

het tijdelijk vervangingsrijtuïg aan de eigenaar of aan ein

door deze aangewezen persoon wordt terugbezorgd.

Het rijtuig moet worden terugbezorgd binnen een redelijk ter

mijn na ontvangst van het bericht dat het omschreven rijtuig

ter beschikking is. de dekking mag in elk geval niet meer dan

30 kalenderdagen bestrijken.

Wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is. is de

dekking verworven voor de gemachtigde bestuurder van het

omschreven rjtuig, alsook voor alle personen die bij hem in

wonen n in boedanighed von Les’ujrdor, oor z er zj
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nassag ers zijn, ze fs terwijl het omschreven rijtu g in gebruik
IS.

Wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, is de
dekkng verworven voor de bestuurder van het omschreven
rijtuig waarvan de identtet s vermeld in de bijzondere oor

aarden of bij ontstentenis Ir het verzekeringsvoorstel of in
een latere Kennisgeving aan de maatschappij, alsook voor
de personen die gebruikelijk bij hem Inwonen in hun hoeda
nigheid van bestuurder, voor zover zijde wettelijke leeftijd om
een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, of van burger
rechtelijke aansprakelijke voor de bestuurder.

De dekking is niet van toepassing wanneer het omschreven
rjtug bestemd is voor het vervoer van personen tegen beta
ling of wanneer het hoofdzakelijk voor het vervoer van goe
deren is uitgerust of wanneer de verzekeringnemer of de ei
genaar van net omschreven rijtuig een bedrijf is dat tot doel
heeft de constructie, de handel, de verhuring, de herstelling
of de stalling van motorrijtuigen.

Wanneer het omschreven rijtuig het voorwerp is van een
huur-, leasing-, of gelijkaardig contract, blijft de dekking van
toepassing wanneer de verzekeringnemer of de gebruikelijke
bestuurder van het omschreven rijtuig niet zelfde hierboven
vermelde activiteiten uitoefent,

c Onder derden in de betekenis van dit artikel wordt verstaan.
elke andere persoon dam

- de verzekeringnemer of, wanneer de verzekeringnemer
een rechtspersoon is, de bestuurder van het omschreven
rijtuig waarvan de identiteit vermeld is in de bijzondere
voorwaarden of bij ontstentenis in het verzekeringsvoor
stel of in een latere kennisgeving aan de maatschappij,
alsook de personen die bij hem inwonen:

- de eigenaar of de gebruikeljke houder van het omschre
‘ven rijtug

Beperkinqen van de dekking
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- wanneer de verzekeraar die een van de voornoemde
overeenkomsten gesloten heeft, verhaal neemt op de
verzekerde in de gevallen bepaald n artikel 25, 3c en
25,4 van huidige overeenkomst of n de hienri niet be
paalde gevallen behoudens indien de verzekerde vooraf
van de mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld:

- wanneer de verzekeringnemer van een van de voor-
noemde overeenkomsten aan de verzekerde een verzoek
tot terugbetaling richt voor het bedrag van het verhaal uit
geoefend in een van de hierboven opgesomde gevallen

3 De dekking van deze overeenkomst strekt zich eveneens
uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzeke
ringnemer alsook van de personen die bij hem inwonen, voor
de schade veroorzaakt door het gestolen of verduisterde rij
tuig dat vervangen werd door het omschreven rijtuig, wan
neer:

- de diefstal of de verduistering bij de maatschappij aange
geven werd binnen de 72 uur te rekenen vanaf de dag dat
de verzekeringnemer kennis kreeg van de diefstal of de
verduistering:

- het gestolen of verduisterde rijtuig bij de maatschappij ver
zekerd was.

Artikel 5
Het bedrag van de dekking iS onbeperkt voor schade voort
vloeiend uit lichamelijke letsels.

Voor stoffelijke schade wordt de dekking beperkt tot
100 miljoen EUR per schadegeval. behalve voor schade aan
persoonlijke kleding en bagage van vervoerde personen.
Deze schade wordt vergoed tot 2 500 EUR per persoon

Het bedrag van 100 miljoen EUR is gekoppeld aan de index
van de consumptiepnJzen en wordt van rechtswege aange
past op basis ian Artikel 34 van de Wet betreffende de ver
p hte na sp ake kheidsverzeke eg n ake metern tui en
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Artikel 7
Z’n van het recht oo schadevergoedrg uitge&oten:

a de voor de schade aansprake ijke persoon, behalve in

dien het de aansprakelijkheid voor andermans daad be

treft Het recht op schadevergoeding blijft evenwel ver

worven ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke

persoon tot beloop van het deel van zijn schade toe te

scnrven aan een verzekerde:

b de persoon die van alle aansprakehjkheid ontheven is op

grond van artikel 18 van de wet van 3juli 1978 betreffende

de arbeidsovereenkomsten. Het recht op schadevergoe

ding bhjft evenwel verworven ten voordele van de gedeel

telijk aansprakelijke persoon tot beloop van het deel van

zijn schade toe te schrijven aan een verzekerde:

c de bestuurder van het verzekerde rijtuig voor zijn stoffe

lijke schade wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft

opgelopen. Deze uitsluiting geldt niet wanneer de aan

sprakelijkheidsvordering gesteund is op een gebrek van

het verzekerd rijtuig

Artikel 8
Zijn van de verzekering uitgesloten:

1 de schade aan het verzekerd rijtuig, behoudens wat bij

artikel 3. 2, tweede lid, bepaald is;

2 de schade aan de door het verzekerd rijtuig vervoerde

goederen. behoudens wat bij artikel 5 bepaald is:

3 de schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van

het rijtuig maar die enkel te wijten is aan de vervoerde

goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit

vervoer;

4 de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het ver

zekerd rijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behen

digheidsritten of-wedstrijden waartoe van overheidswege

,‘erlof is verleend:
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Hoofdstuk 2. Beschrijving en wijziging
van het risico en rnededehngen van de
verze ken ngnemer

Artikel 9
1 De .erzekerinqren’er is vermicht bij het siuiten van de

«perKnmsr olD ce’ necrde nr mi’qre’i” “ovx”‘

zi zich, behalve n geval von bedrog. later njet meer op dat

verzuim beroepen. Dit i eveneens het geval nd:en de maat

schappj de overeenkomst zonder een behoorlijk ingevuld

verzekeringsvoorstel heeft gesloten.

2 Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist

meede en van gcgeve”s over het rio ce de maatschapp,1n’s

leidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nie

tig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop

de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk

verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens.

komen haar toe

3 Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gege

vens niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij, binnen

de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop zij

van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens

kennis heeft gekregen. voor de overeenkomst te wijzigen met

uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van

het verzwijgen of van het onjuist meedelen.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de

verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het verstrij

ken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ont

vangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt. kan

de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de 15

dagen.

Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat

zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de overeenkomst

opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van

de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist mee

delen van gegevens kennis heeft gekregen.

Artikel 10
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer

de verplichting. om onder de voorwaarden van artikel 9, 1,

de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstan

digheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerke
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inden de maatschappij het bews evert dat zij het ver
zwaarde nsico n geen geval zou nebben verzekerd, kan
z de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een
maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft
gekregen van de verzwarng.

2 Wanneer. n de oop van de overeenkomst. het rsico dat
net verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend
verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien die ver
mindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan.
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij
een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf
de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis
heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe
premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag
tot vermindering deerde verzekeringnemer. kan deze laatste
de overeenkomst opzeggen.

Hoofdstuk 3: Betaling van de premies en
verzekeringsbewijs

Artikel 11
Zodra de dekking van de overeenkomst aan de verzekering
nemer verleend wordt. geeft de maatschappij hem een ver
zekeringsbewijs waaruit het bestaan van de overeenkomst
blijkt.

In alle gevallen waarin de dekking ophoudt te bestaan, moet
de verzekerngnemer onmiddellijk het verzekeringsbewijs
aan de maatschappij terugsturen.

Artikel 12
De premie. verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op
de vervaldagen vooruit betaald worden op verzoek van de
maatschappij of van elke met dat doel in de bijzondere voor
waarden aangewezen persoon

Artikel 13
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Wanneer de maatschapoij naar verol’cbting tot het verlenen
van dekk eg geschorst heeft, kan zj de overeenkomst nog
opzeggen indien zi zich dit recht voorbehouden heeft in de
ingebrekestelling. bedoeld n het 1 ste ‘d: n dat geval wordt de
opzegging, ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste
dag van de schorsing. van kracht Indien de maatschappij
zich de mogeljkhed net heeft ‘Voorbehouden. geschiedt de
opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1
en 2.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht
van de maatschappij de later nog te vervallen premies te ei
sen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd
gesteld overeenkomstig het lste lid. Het recht van de maat
schappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee op
eenvolgende jaren.

Hoofdstuk 4: Mededelingen en
kennisgevingen

Artikel 14

De voor de maatschappij bestemde mededelingen en kennis
gevingen moeten gedaan worden aan één van haar zetels in
België of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden
aangewezen persoon.

De voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen en
kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door
de maatschappij gekende adres.

Hoofdstuk 5: Wijzigingen van de
verzekeringsvoorwaarden en van het
tarief

Artikel 15
Indiende maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar
tarief of enkel haar taref wijzigt, past zij deze overeenkomst
aan op de iolgende jaarlijkse vervaldag Zij stelt de ‘..erzeke
rlnqnomer vac deze aanpassnq in kertn s n nstens 90 lag
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Hoofdstuk 6: Schadegevallen en
rechtsvorderingen

Artikel 16
eder schadegeval moet onmddeli’k en ten ‘aatste binnen 8

dagen nadat net is voorgevaten. schriftelijk worden aangege

ven aan de maatschappij of aan elke met dat doel in de bij

zondere voorwaarden aangewezen persoon. Deze verplich

tng ust OP al!e verzekerden, waarvan de aansprakelijkheid

betrokken kan zijn

De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de

oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen

van het schadegeval. de naam. de voornaam en de woon

plaats van de getuigen en de benadeelden vermelden.

De verzekeringnemer en de ovenge verzekerden verschaffen

de maatschappij of elke met dat doel in de bijzondere voor

waarden aangewezen persoon zonder verwijl alle door haar

gevraagde nuttige inlichtingen en documenten.

Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het

formulier dat de maatschappij ter beschikking stelt van de

verzekeringnemer.

Artikel 17
Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde

aan de maatschappij of elke met dat doel in de bijzondere

voorwaarden aangewezen persoon bezorgd worden binnen

48 uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of be

tekend.

Artikel 18
Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van

dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen.

is zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de

grenzen van de dekking

“e ‘a”z er’ an de o 1’e br’ - O’

de e’acqe’ an de rr oatsc ope cr nr de ‘e zekerde a

‘‘ ‘.a’-c,r’ “e r’’) . r-

.. ‘zcrdt r . de d;

r aat ir . ,t d’ -j

D e issenke ste a Je at op n d’ e n e

erkenn’ng n an aansprakelijkhed ian.vege de verzekerde

-‘.ne hem gher’ nadeel berckkpnen

De maatschappij de schadevergoeding betaald heeft, treedt

in de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen

toebehoren

Artikel 19
Elke erkennng van aansprakelijkheid, eike dading, eike vast

stelling van schade elke belofte van schadevergoedinq of

elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schrifteljke

toestemming van de maatschanpij. is haar niet tegenwerp

baar.

Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste gel

delijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de

maatschappij geen grond opleveren om haar dekking te wei

geren.

Artikel 20
De maatschappij betaalt de in hoofdsom verschuldigde scha

devergoeding ten belope van de dekking. De maatschappij

betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen de intrest op de in

hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten be

treffende burgerrechtelijke rechtsvorderingen. alsook de ere-

lonen en de kosten van de advocaten en de deskundigen,

maar alleen in zover die kosten door haar of met haar toe

stemming zijn gemaakt of. in geval van belangenconf]ict dat

niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet

onredelijk zijn gemaakt.

Artikel 21
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke

vervolgingen tegen de verzekerde, zelfs indien over de bur

gerrechtelijke belangen nog geen regeling getroffen is. kan

de verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmidde

en kiezen.

De maatschappij moet zich 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 geèiste bedragen. onverminderd

ihkei ‘18 wat de ourqrrechtetjke b’langen betreft

d ,--z de d cc ‘ n’ r.,’.. .( ‘‘ ‘‘s

Artket 22
.aneer e ,ezerdc stof vn-c e 1e.d

-‘ ag de maotschapp i 1 “ h teqe cr7 te at ci cr

eigen kosten gebruik maaKt van e k mqelijk echtsmiddel,

‘och mag zij tussenkornen in de keuze van de rechtsmidde

strafzaien
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elk rechtsm ddel dat zj tegen de gerechtel jke beshssing met
betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de
verzekerde instelt: de verzekerde bestist op eigen rsico of h’
al dan niet het door de maatschaopij ngestelde rechtsmiddel
volgt

Artikel 23
De sommen die onmiddellijk geind worden bij de vaststelling
van overtredingen van het algemeen reglement op de polite
van het wegverkeer, de minnel jke schikkingen met het Open
baar Ministerie. de boeten en opdeciernen en de gerechts
kosten in strafzaken zijn niet ten laste van de maatschappij.

Hoofstuk 7: Verhaal van de maatschappij

Artikel 24
Wanneer de maatschappij gehouden is ten aanzien van de
benadeelden, heeft zij. behoudens iedere andere mogelijke
vordering waarover zij beschikt, een recht van verhaal in de
gevallen en op de personen vermeld in artikel 25. Het ver
haal heeft betrekking op de schadevergoedingen in hoofd-
som, alsook op de gerechtskosten en intresten die de maat
schappij dient te betalen Het bedrag van het verhaal is in
tegraal indien de voornoemde bedragen niet hoger zijn dan
10 411.53 EUR. Het verhaal wordt echter maar uitgeoefend
tot beloop van de helft van de voornoemde bedragen wan
neer die hoger zijn dan 10 411,53 EUR met een minimum
van 10 41153 EUR en een maximum van 30 986.69 EUR.

Artikel 25

1 De maatschappij heeft een recht van verhaal op de ver
zekeringnemer:

a ingeval de dekking van de overeenkomst geschorst is
wegens niet-betaling van de premie:

b in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens betreffende het risico bïj het slui
ten of in de 000 C00 de nereenkcmst Dit verhaal wordt
ntegraal uitgeoefend en s net onderworpen aan de be

1 etaad ac

4cm ‘Von ‘o zege ‘i•]”. rnpze t€1.(
.“. 9h1 -. .

0’ ‘‘ .;:; .0 Ir 0” t Kh”

e
‘-o o h

t (i t
S e ot 247 9E

,erc ,eoai 1:’ r.Oi1’9d dI c.e
enKoirst pewijz.qc’ .00td overnenkom g de artween 9

en 10

2 o1o’sc’

t]

b die het schadegeval veroorzaakt heeft door een van
de volgende gevailen van grove schuid: rijden in staat van
dronkenschap of n een gelkaardige toestand de het ge
volg is van het gebruik van producten andere dan alcoho
lische dranken;

c indien het rijtuig gebruikt werd ingevolge een misbruik
van vertrouwen, een oplichting of een verduistering: dit
verhaal wordt slechts uitgeoefend tegen de dader van het
misdrijf of zijn medeplichtige

3 De maatschappij heeft een recht van verhaal op de ver
zekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat. op de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is:

a wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de
deelname aan een snelheids-. regelmatigheids- of be
hendigheidsrit of -wedstrijd, waartoe van overheidswege
geen verlof ïs verleend;

b wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het
rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet
aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglemen
ten voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld
door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet be
reikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of
door een persoon die van het recht tot sturen vervallen
verklaard is. Het recht van verhaal wordt evenwel nïet toe
gepast wanneer de persoon die het rijtuig bestuurt in het
buitenland aan de voorwaarden voldoet voorgeschreven
door de plaatselijke wet en reglementen om het rijtuig te
besturen en niet onderhevig is aan een in België lopend
rijverbod, in welk geval het recht van verhaal behouden
blijft;

c wanneer het omschreven rijtuig dat onderworpen is
aan de Belgische reglementering op de technische con
trole, op het ogenblik van het schadegeval niet of niet
meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs, behalve
als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale tra
ject naar de keuring of wanneer men in geval van afgifte
van een bewijs met de vermelding “verboden ot het ver
keer z ch ar het keu ingsstahon naar z n Noonpiaats
r Q ‘1.r 4e r520er ce’Ieef’ na no. civ- e’
ftt•_.’ ‘j.1t 3

t of rt va ve’t aa mo dt c ter n - 0fç,n rd.e

opslaat t.ssen 4e taa? voo het duig het

d wan’eerne’ snadegeva zc ioo”doe: e’w’ et rp

t]iernentair of contractueel toegelaten aanta vervoerde
personen oerschreden s of onneer ri t ere r van
om’so Op in ,fr’4 nt 01E’ rente rp fon ctun 000

d’]o ltl 1 ,i
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ik vervoerde personen. onveminderd de toepassng van

artikel 24.

Voor het berekenen van het aantal vervoerde personen

komen kinderen beneden de vier jaar niet in aanmerking;

kinderen van vier tot volle vijftien jaar worden geacht twee

derde plaats in te remen. De uitkomst van de oereke

nng wordt afgerond naar de hogere eenheid In geval var

personenvervoer buiten de reglementaire of contractuele

voorwaarden, wordt het verhaal voor het totaal van de aan

deze vervoerde personen betaalde schadevergoedngen

uitgeoefend. onverminderd de toepassing van artkel 24

Niettemin kan de maatschappij geen verhaal nemen op

een verzekerde indien deze aantoont dat de tekortkomin

gen 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.

4 De maatschappij heeft een recht van verhaal op de dader

van het schadegeval of de burgerrechtelijk aansprakelijke

in de gevallen bedoeld in artikel 33 wanneer de dekking

enkel geldt ton gunste van de benadeelde personen.

5 De maatschappij heeft een recht van verhaal op de ver

zekerde die de in artikel 19 vermelde verplichtingen niet

heeft nageleefd. In ieder geval is er maar verhaal ndien

en in de mate waarin de maatschappij schade geleden

heeft, onverminderd de toepassing van artikel 24.

6 De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verze

kerde die een bepaalde handeling niet verricht heeft bin

nen een door de overeenkomst vastgestelde termijn. Dit

verhaalrecht kan niet uitgeoefend worden indien de verze

kerde bewijst dat hij die handeling zo spoedig als redelij

kerwijze mogelijk, verricht heeft. In ieder geval kan slechts

verhaal worden uitgeoefend indien en in de mate waarin

de maatschappij door het verzuim schade heeft geleden.

onverminderd de toepassing van artikel 24

Hoofdstuk 8: Duur, vernieuwing, schorsing en
einde van de overeenkomst

ike 6
i. a J ok t , “ t no r

“ euv 1

t ‘1 r nste tr e m4arclen

perode ierd cpgeieqd

3 n geval van onopzettelike verziJgng of onopzettel’jke

o1uiste mededeling van gegevens betreffende de om

schrijving van het risico, hij het sluiten van de overeen

komst zoals bepaald in arhkel 9 en in geval van verzwa

ring van het risico zoals bepaald in artikel 10:

4 in geval van niet-betaling van de premie. overeenkomstig

art kel 13,

5 wanneer het aan de technische controle onderworpen rj

tuig niet of niet meer voorzien is van een geldig keurings

bewijs of wanneer het rijtuig net beantwoordt aan de “Al

gemene Reglementen op de technische eisen van de mo

torrijtuigen”:

6 na iedere aangifte van een schadegeval waarbij de maat

schappij een benadeelde heeft of zal moeten vergoeden

op een andere basis dan artikel 29bis van de wet van

21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. maar uiterlijk

één maand na de uitbetaling van de schadevergoeding:

7 in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen

die een invloed hebben op de burgerrechtelijke aanspra

kelijkheid van de verzekerden of op de verzekering van

deze aansprakelijkheid, maar ten laatste 6 maanden na

de inwerkingtreding van deze bepalingen;

8 in geval van schorsing van de overeenkomst. zoals be

paald in artikel 30;

9 in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of over

lijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig de arti

kelen 31 en 32.

ArtkeI 28
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen:

1 tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeen

komstig artikel 26:

2 na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk

en maand na de kennisge ing door de maatschappij van

Je Jto’arrig nf de we g-n’j to tbefa”a 4r’ de srha

‘t’”’e. ned-ni

r ç1 3 3

f.4 . 4 Ç “rp l”
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7 in geval van schorsing van de overeenkomst. zoals be
paald in art kel 30

Artikel 29
De opzegging geschiedt bij cleurwaardersexploot. per aan-
getekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.

Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 13, 15 en
26, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn
van éen maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de be
teken ng of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval
van een aangetekende bnef. te rekenen van de dag die volgt
op de afgifte ter post.
Gebeurde de opzegging na een schadegeval dan gaat deze
eerst in na het verstrijken van een termiJn van drie maanden.
Bij fraude geldt de termijn van één maand zoals vermeld in
de vorige alinea,

Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de
datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt
door de maatschappij terugbetaald.

Artikel 30
Wanneer het omschreven rijtuig in eigendom of in huur wordt
opgevorderd, wordt de overeenkomst geschorst door het
enkel feit dat de opvorderende overheid het rijtuig in bezit
neemt

Artikel 31
In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de
overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de
schuldeisers die de maatschappij het bedrag verschuldigd is
van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring De maat
schappij en de curator van het faillissement hebben evenwel
het recht om de overeenkomst oc te zeggen.
De maatschappij kan de overeenkomst echter maar opzeg
gen ten vroegste drie maanden na de faillietverkiaring: de cu
rator kar’ de overeenkomst slechts opzeggen bnnen de drie
«nad i e’ d -1a

Artikel 32

iK

..û K., be ta e rj i mlqen
0 LE’ r .

e’t ve r md tsr ar (• e ‘ereenk m op
m n en e i o nar e eke in of ,e da

keer’s rreeg a’ ‘flet ovenderi, op éer van ‘Ie
aiJzen Depaald in artikel 29 e ste 1 d

;.

rïngnemer, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voor
deel. Deze erfgenaam of legataris kan evenwel de overeen
komst opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag
dat het rijtuig hem werd toebedeeld.

Artikel 33
in geval van overdracht van eigendom van het omschreven
rijtuig zijn volgende bepalingen van toepassing:

1 Betreffende het nieuwe rijtuig
De dekking blijft aan de verzekerde verworven

- gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigen
doni van het omschreven rijtuig en dit zonder enige for
maliteit, indien het nieuwe rijtuig zelfs op ongeoorloofde
wijze, aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat
van het overgedragen rijtuig:

- na het verstrijken van voornoemde termijn van 16 dagen
voor zover echter de maatschappij binnen deze termijn in
kennis gesteld werd van de vervanging. In dit geval blijft
de overeenkomst bestaan volgens de verzekeringsvoor
waarden en het tarief van toepassing bij de maatschappij
op de laatste premievervaldag.

Indien na het verstrijken van voornoemde termijn van 16 da
gen het overgedragen rijtuig niet werd vervangen of indien
deze vervanging niet ter kennis werd gebracht van de maat
schappij is de overeenkomst geschorst en wordt artikel 34
toegepast. Deze schorsing van de overeenkomst is tegen
werpbaar aan de benadeelde persoon. De vervallen premie
blijft aan de maatschappij prorata temporis verworven tot op
het ogenblik dat de overdracht van eigendom haar ter kennis
wordt gebracht.

2 Betreffende het overgedragen rijtuig ander dan een
bromfiets
Gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom.
voor zover geen enkele andere verzekering hetzelfde risico
dekt:

ol jft de dekk ig erworvr’n aan de erekery nm er 7
en K Ieer ie r’-m .ocy’e’ er dv et

te eb ‘ n ere r e . t
inq r q of ongo . orde ,zenn et
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ste van de nieuwe eigenaar. De beeindiging van deze dekking

s tegenwerpbaar aan de oenadeelde persoon.

3 In geval van een huurovereenkomst betreffende het

omschreven rijtuig

De onder 1 en 2 omschreven bepalingen zijn eveneens van

toepassing in geval van beëindiging van de rechten van de

verzekenngnemer op het omschreven njtuig dat hj verkregen

heeft ter uitvoering van een huurovereenkomst of een ge

lijkaardige overeenkomst, onder meer een leasingovereen

komst.

Artikel 34
In geval van schorsing van de overeenkomst moet de ver

zekeringnemer die het omschreven of enig ander rijtuig in

het verkeer brengt, daarvan mededeling doen aan de maat

schappij.

De overeenkomst wordt opnieuw in werking gesteld volgens

de verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing op

de laatste jaarlijkse premievervaldag.

Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt ge

steld, neemt zij een einde op de eerstvolgende jaarlijkse pre

mievervaldag. Indien de schorsing echter gebeurt binnen de

drie maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse premieverval

dag neemt de overeenkomst een einde op de volgende jaar

lijkse vervaldag.

Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van

de overeenkomst terugbetaald. Neemt de overeenkomst een

einde alvorens de waarborg een volledig jaar heeft gelopen

dan wordt de terugbetaling verminderd met het verschil tus

sen de jaarpremie en de premie berekend aan het tarief voor

overeenkomsten van minder dan één jaar.

De verzekeringnemer kan altijd schriftelijk vragen om geen

einde aan de overeenkomst te stellen.

Artikel 35

nden het risico verdwijnt egens e qv ode e e d

n 1 QO ‘( n 0

1 e , f1 at e

•0a-.

Hoofdstuk 9: A posteriori personalisatiestelsel

ken waarvan de MTM 3.5 T. niet overscbijdt. met uitzonde

rng van de motorntuigen die krachtens het Koninkiik Besluit

van 3 februari 1992 tot vaststeiling van de tariefnormen die

van toepass ng zijn on de verplichte aansprakelijkheidsver

zekering inzake motorrjtuigen niet onderworpen zijn aan het

a posteriori personalisatiestelsel.

2 De gradenschaal en de ermee overeenstemmende

premies

Graden

Artikel 37: De werking

Premieniveau ten opzichte van
hei basisniveau 100

1 Toetredingsmechanisme tot het stelsel
r)p toetreding nt het ste(et qebert in graad Ii van de

aa beae bperktgeb k nneer tiq o t s
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22 200

21 160

20 140

19 130

18 123

17 117
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13 95

12 90

11 85

10 81

9 77

8 73

7 69
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5 63

4 60

3 57
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1 54
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makend an de butendensten. de personen waarvan de

beroepsactiviteit systemabscb opdrachten n buitendienst

inhoudti:

2 door zelfstandigen die voltijds een sedentair beroep

uitoefenen.

3 door de bedienaars van een door de wet erkende ere

dienst;

4 door landbouwers en groentenkwekers die regelmatg
deelnemen aan de handenarbeid van de onderneming

2 Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal
De premie wijzigt op elke jaarlijkse premievervaldag volgens
de hierboven vermelde gradenschaal in functie van het aan
tal schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven

regels
Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden al

leen de schadegevallen in aanmerkmg genomen waarvoor de

maatschappij die het rïsico dekte op het tijdstip van het scha

degeval. aan de benadeelden een schadevergoeding betaald

heeft of zal moeten betalen
De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afge
sloten uiterlijk op de l5de van de maand die aan de maand

van de jaarlijkse premievervaldag voorafgaat. Indien zij, om
welke reden ook, korter is dan negen maand en half, zal zij

bij de volgende observatieperiode gevoegd worden.

3 Werkingswijze van het mechanisme
De verplaatsingen geschieden volgens het volgend mecha

nisme’

a per geobserveerde verzekeringsperiode: onvoorwaarde
lijke daling met één graad,

b per geobserveerde verzekeringsperiode met één of meer

schadegevallem stijging met vijf graden per schadegeval.

4 Beperkingen aan het mechanisme

ongeacht het aantal Jaren ronder schadegeval of het aan
tAi scbadeaevailen zuilen de oraden u of 22 nooit over

‘ce .e’co o.- - .od» re.’

1 . -ce r 30.1

5 Verbeter ng van de graad

mdie o kt lat le persanalsateqraao ian een verzeke
nrqneme ierkeerlemjk Oenaaid ‘f qeN’;zigd Nerd wordt

1 ood r’ s ‘1e- 1 e oe er
‘, fr

1 t

beurd s Deze intrest loopt vanaf het cgeîbl;k dat de ver

keerde graad werd toegepast.

6 Verandering van rijtuig
De verandering van rijtuig heeft geen enkele invloed op de
personalisatiegraad

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

8 Verandering van maatschappij
Indiende verzekeringnemer, vô6r het sluiten van de overeen
komst, door een andere maatschappij verzekerd werd met
toepassing van het a posteriori personalisatiestelsel. is hij

verplicht aan de maatschappij de schadegevallen aan te ge

ven die voorgekomen zijn sinds de datum van het door de

andere maatschappij afgeleverde attest tot op de aanvangs

datum van de overeenkomst.

9 Attest in geval van opzegging van de overeenkomst
Binnen de 15 dagen na de opzegging van de overeenkomst
deelt de maatschappij aan de verzekeringnemer de inlich
tingen mee die nodig zijn voor de juiste vaststelling van de
graad.

10 Voordien in een ander land van de Europese
Gemeenschap onderschreven overeenkomst
Indien de overeenkomst onderschreven wordt door een per

soon die in de loop van de laatste vijf jaar reeds een over
eenkomst onderschreven had overeenkomstig de wetgeving
van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap, dan
wordt de gepersonaliseerde premie bepaald op een graad

waarbij rekening gehouden wordt, voor de laatste 5 verze
keringsjaren voorafgaand aan de datum van de inwerkingtre
ding van de overeenkomst. met het aantal schadegevallen
per verzekeringsjaar waarvoor de buitenlandse verzekeraar
schadevergoedingen ten voordeIe van de benadeelden heeft
betaald of zal moeten betalen.

De verze53-’ n,me ‘lol l’ ‘o’liae orw t.sker .ro”

Hoofdstuk 10: Vergoeding van bepaalde
slachtoffers van verkeersongevallen

Artikel 38
1 Bij een vPreersonQevai NaarbJ het , zekerde motor’,
tuig betrokken is, op de olaatsen hedoeld in artikel 2l va”

CC Net an2l n mber 1989 bert ifeodel er 1 hte oor
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pj overeenkomst g artikel 29b s van de wet van 21 novem
ber 1989 betreffende de verpl chte aansprnKehjkheldsverze
ker nq nzake motorrjtu gen.

Schade aan funct onele prothesen wordt beschouwd als
chamel jke schade Onder functionele prothesen wordt ver
staan. de door het slachtoffer gebruikte middelen om hcha
mcl jke gebreKen te compenseren.

Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn
gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet beroepen op de
bepalingen van het eerste lid

Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzet
telijk werd veroorzaakt door de bestuurder.

Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de
wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsver
zekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen in het bijzonder. voorzover daarvan
in dit hoofdstuk niet wordt afgeweken.

2 De bestuurder van het verzekerde motorrijtuig en zijn recht
hebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van
dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende
van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voor
waarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

3 Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder motorrij
tuig worden verstaan: ieder motorrijtuig met uitzondering van
rolstoelen met een eigen aandnjving die door gehandicapten
in het verkeer kunnen worden gebracht.

Alle hoofdstukken van de overeenkomst zijn van toepassing.
behalve de artikelen 1 tot 3 en 5 tot 8 van hoofdstuk 1 (voor
werp en omvang van de verzekering>

Wat hoofdstuk 7 (verhaal van de maatschappij) betreft, heeft
de maatschappij een recht an ierhaal voor de gevallen die n
anke 25 laen 5 ben otdeaande e . erdepes ne

qeed j q S 1z

1 2e i Id a

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en in afw jkinq van art -

kel 16, alinea 1, berust de verplichting tot schadeaang fte bij
de verzekeringnemer. ook a1 zou h j n et aansprakel jk kunnen
worden gesteld, voor zover hij van het voorgevallen schade-
geval kennis had
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4 Bo endien treedt de mantschapp n de rechten an het
n bI ffe e de n m na s as ljke le


