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DVergoeding van schade aan gebouw of inhoud
Recht van verzekeringsmaatschappij om de

uitgekeerde vergoedingen terug te eisen
Nieuwe regels voor uitbetaling van

overlijdenskapitaal bij levensverzekeringen
Diefstal van nummerplaat

Nummerplaat voor bromfietsen voortaan verplicht

Bij aansprakelijkheidsdekkingen
wordt de raming van de schade en
het bedrag van de vergoeding bij
wet bepaald. Daarenboven wordt
ook rekening gehouden met de
werkelijke waarde.

Voor de raming van de schade zijn
echter nog een aantal basisregels
van toepassing. Hierna volgen de
grondslagen voor de verschillende
soorten van raming.

Schade aan gebouw
Hier wordt de nieuwwaarde in
rekening gebracht, zonder aftrek van
de slijtage van het beschadigde goed
of van het beschadigde deel,
behalve voor het gedeelte van het
slijtagepercentage dat groter is dan
30% van de nieuwwaarde. De aftrek
van de slijtage is echter niet volledig
in het geval deze meer dan 40%
bedraagt.

Inhoud:
Voor wat de raming van de inhoud
betreft, wordt de nieuwwaarde in
aanmerking genomen, zonder aftrek
van de slijtage, behalve voor het

Vergoeding van schade
aan gebouw of inhoud
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gedeelte van het slijtagepercentage
dat groter is dan de voormelde
percentages.

Er zijn echter een aantal specifieke
regels van toepassing.

De volgende voorwerpen worden
geraamd:
1/ tegen de werkelijke waarde:

- linnen en kledingstukken
- inboedel toevertrouwd aan de

verzekerde
- materieel 

2/ tegen de dagwaarde
- waarden
- dieren, zonder rekening te

houden met hun wedstrijd- of
competitiewaarde

3/ tegen de vervangingswaarde
- speciale voorwerpen. Hieronder

vallen o.a. stijlmeubelen,
schilderijen, kunst- of
collectievoorwerpen, juwelen,
andere voorwerpen van edel
metaal (zilverwerk, alle
zeldzame of kostbare
voorwerpen), tenzij een andere
waarde is overeengekomen.

4/ tegen de handelswaarde
- motorrijtuigen met inbegrip van

onderdelen en andere
informatiedragers

5/ tegen materiële weder-
samenstellingswaarde
- plannen, modellen,

documenten, magneetbanden
en andere informatiedragers.

Tot slot, aanplantingen worden
vergoed ten belope van de kosten
voor vervanging door jonge planten
van dezelfde aard.
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Recht van verzekeringsmaatschappij om de
uitgekeerde vergoedingen terug te eisen
Nadat verzekeringsmaatschappijen de schade van de benadeelden hebben vergoed, hebben zij in sommige gevallen het
recht om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de in hoofdsom en interest uitgekeerde vergoedingen en
van de gerechtskosten.

Hieronder volgt een overzicht.

In welke gevallen?

Schadegeval veroorzaakt met een personenwagen door een bestuurder
jonger dan 23 jaar. Dit is niet van toepassing indien de jonge bestuurder
een chauffeur in uw dienst, een garagehouder of een hersteller is. (2)

Wanbetaling van de verzekeringspremie die tot schorsing van de
dekking heeft geleid. (3)

Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens in de
beschrijving van het risico bij het afsluiten of in de loop van de
overeenkomst. (2)

Onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens in de
beschrijving van het risico bij het sluiten of in de loop van de
overeenkomst. (2)

Opzettelijk veroorzaakt schadegeval. (2)

Schadegeval veroorzaakt door dronkenschap of een gelijkaardige
toestand als gevolg van andere producten dan alcoholhoudende drank. (2)

Gebruik van het voertuig met misbruik van vertrouwen, oplichting of
verduistering. (2)

Wanneer de verzekerings-maatschappij een recht op terugbetaling heeft
krachtens de bepalingen van het contract betreffende de overdracht van
het omschreven voertuig.  (2)

Schadegeval als gevolg van de deelname aan een niet toegestane
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd. (2)

Schadegeval dat zich voordeed terwijl de bestuurder niet voldeed aan
de plaatselijke wettelijke en reglementaire voorwaarden om het voertuig
te mogen besturen of vervallen verklaard was van het recht tot sturen in
België. (3)

Schadegeval veroorzaakt doordat het voertuig niet in overeenstemming
was met de Belgische reglementering op de technische controle, bij
afwezigheid van een geldig keuringsbewijs. (2)

Schadegeval dat zich voordeed terwijl het aantal vervoerde personen
boven het reglementair of contractueel toegestane aantal lag. (3)

Schadegeval dat zich voordeed terwijl personen vervoerd werden buiten
de contract- of reglementbepalingen. (3)

Verzuim een handeling te verrichten binnen een door het contract
bepaalde termijn, tenzij de verzekerde bewijst dat hij de handeling heeft
verricht zodra dit redelijkerwijs mogelijks was. (2)

Voor welk bedrag?

Maximum 150 EUR

Beperkte terugbetaling (1)

Volledige terugbetaling

Maximum 247,89 EUR

Volledige terugbetaling

Beperkte terugbetaling (1)

Beperkte terugbetaling (1)

Beperkte terugbetaling (1)

Beperkte terugbetaling (1)

Beperkte terugbetaling (1)

Beperkte terugbetaling (1)

De terugbetaling wordt berekend
volgens de verhouding: personen in
overtal / vervoerde personen  (4)

Beperkte terugbetaling

Beperkte terugbetaling (1)

Beperkte terugbetaling (1)

Het recht van de
verzekeringsmaatschappij is beperkt
tot de schade die de maatschappij
kan aantonen.

Van wie?

U 

De veroorzaker van het
schadegeval.

De pleger van het misdrijf of zijn
medeplichtige.

De veroorzaker van de schade of
degene die er burgerrechtelijk
aansprakelijk voor is.

De verzekerde, behalve degene
die bewijst dat het
schadewekkende feit niet aan
hem kan worden toegeschreven
en heeft plaats gevonden in
strijd met zijn richtlijnen of
buiten zijn weten.

Degene die het verzuim heeft
begaan.
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De wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst is
sinds 13 januari 2012 aangevuld
met een nieuw artikel dat leest als
volgt:

“indien de “wettelijke erfgenamen”
als begunstigde bij overlijden
worden aangeduid zonder bij naam
te zijn vermeld, dienen de
verzekeringsprestaties bij overlijden
te worden uitbetaald aan “de
nalatenschap”.

Sinds maart 2014 zijn er dan ook
nieuwe regels van toepassing voor
het kapitaal dat bij overlijden wordt
nagelaten aan “wettelijke
erfgenamen”. Het kapitaal gaat niet
langer rechtstreeks over op de
erfgenamen, maar valt in de
nalatenschap. Het verzekerde
kapitaal ontsnapt dan ook niet
langer aan de greep van eventuele
schuldeisers.

Situatie tot maart 2014:

Het kapitaal verzekerd via een
overlijdensverzekering komt bij
overlijden “bij gelijke delen” toe aan
de wettelijke
erfgenamen/begunstigden.

Nieuwe situatie:

Het verzekerde kapitaal komt in de
nalatenschap terecht.

Dit heeft verregaande gevolgen.

Wanneer de overledene schulden
heeft en indien de erfgenamen om

Wat moet er gebeuren?

Bij akkoord met deze nieuwe
situatie dienen geen stappen te
worden ondernomen.
Personen die echter niet akkoord
gaan, dienen hun
verzekeringsmaatschappij te
contacteren of één en ander te
regelen bij testament.

Toepassing

Deze nieuwe regels gelden zowel
voor individuele
levensverzekeringscontracten  als
voor groepsverzekeringen, I.P.T.-
verzekeringen, Tak_23
verzekeringscontracten, enz.

Opgelet! Deze nieuwe regels gelden
niet als de erflater een specifieke
persoon met naam en toenaam als
begunstigde heeft aangeduid. Ze zijn
ook niet van toepassing als de
begunstigde in clausules wordt
beschreven, zoals bv. “mijn
kinderen”. In dit geval blijven de
begunstigden rechtstreeks het
verzekerde kapitaal ontvangen. Ook
wanneer de erflater schulden heeft.

Verder dient nog te worden
opgemerkt dat deze regels retroactief
van toepassing zijn op alle
verzekeringscontracten afgesloten
voor 5 maart 2012.

die reden de erfenis verwerpen,
grijpen ze meteen ook naast het
verzekerde kapitaal.

De nieuwe regels brengen ook
wijzigingen met zich mee voor de
manier waarop het verzekerd
kapitaal onder de wettelijke
erfgenamen wordt verdeeld.

Voortaan wordt onder de noemer
“wettelijke erfgenamen” een
onderscheid gemaakt tussen de
kinderen en de
echtgenoot/echtgenote. Kinderen
krijgen hun deel van de erfenis in
blote eigendom, terwijl de
echtgenoot/echtgenote alleen nog
het vruchtgebruik krijgt over het
verzekerde kapitaal. Enkel de rente,
dus.

Wanneer u echter na het afsluiten
van het verzekeringscontract een
testament opmaakt, dient de notaris
rekening te houden met uw
werkelijke wensen.

Dit opent dan ook de kans om de
partner in nieuw samengestelde
gezinnen te begunstigen. Wie alleen
feitelijk samenwoont, is geen
wettelijke erfgenaam van zijn/haar
partner. Wanneer er een testament
is, dient de notaris voortaan ook
rekening te houden met de wensen
die in het testament zijn
geformuleerd in het voordeel van de
feitelijke partner.

(1) Het bedrag van het verhaal is echter volledig indien de schadevergoedingen in hoofdsom, gerechtskosten en interesten betaald door de
verzekeringsmaatschappij niet hoger zijn dan 10.411 EUR. Wanneer dit bedrag wordt overschreden, wordt het verhaal uitgeoefend ten belope van de
helft van de voornoemde bedragen met een minimum van 10.411 EUR en een maximum van 30.000 EUR.

(2) Indien de maatschappij in dit geval gebruik maakt van haar recht op terugbetaling van de vergoedingen gestort aan de zwakke weggebruiker, moet ze de
aansprakelijkheid bewijzen van degene die ze aanspreekt, volgens de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het recht op terugbetaling
bestaat bovendien slechts in de mate van deze aansprakelijkheid.

(3) Indien de maatschappij in dit geval gebruik maakt van haar recht op terugbetaling van de vergoedingen gestort aan de zwakke weggebruiker, moet ze de
aansprakelijkheid niet bewijzen van degene die ze aanspreekt. Het recht op terugbetaling bestaat dus ongeacht de mate van deze aansprakelijkheid.

(4) Om het aantal vervoerde personen te berekenen, worden kinderen jonger dan vier jaar niet meegeteld en kinderen van 4 tot 15 jaar worden in
aanmerking genomen a rato van een 2/3 plaats.

Nieuwe regels voor uitbetaling van
overlijdenskapitaal bij levensverzekeringen
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Diefstal van
nummerplaat
Het gebeurt vaker en vaker dat de
nummerplaat van een wagen wordt
gestolen.

In voorkomend geval dient
onmiddellijk aangifte te worden
gedaan bij de Politie. Deze brengt
de DIV op de hoogte waar het
nummer onmiddellijk wordt
geschrapt. Zo kunnen problemen
worden vermeden als de
nummerplaat wordt gebruikt bij een
misdrijf.

Het feit dat er meer camera’s zijn die
nummerplaten erkennen, zorgt
ervoor dat criminelen meer
nummerplaten nodig hebben omdat
ze die sneller moeten verwisselen.
Ze stelen dan ook de nummerplaat
van een gelijkaardig voertuig als het
voertuig dat ze in hun bezit hebben.
Gestolen nummerplaten worden ook
gebruikt om boetes te ontlopen bij
snelheidsovertredingen of wanneer
criminele bestuurders het verzuimen
om een verzekering af te sluiten.

Nummerplaat voor bromfietsen
voortaan verplicht
Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe
bromfietsen en lichte vierwielers
verplicht worden ingeschreven. Dit
houdt in dat deze voertuigen dus een
nummerplaat moeten dragen als ze op
de openbare weg komen. Ook voor
een tweedehands bromfiets moet een
nummerplaat worden aangevraagd,
zelfs indien die eerder door de vorige
eigenaar werd ingeschreven.

Voor bromfietsen en lichte vierwielers
die voor 31 maart 2014 in gebruik
zijn, verandert er voorlopig niets.
Wellicht moeten die later ook een
nummerplaat aanvragen.

Dankzij de kentekenplaat kunnen
politiediensten gerichter controleren.
Niet alleen de visuele controle op het
“opfokken” wordt eenvoudiger, maar
bromfietsen die te snel rijden (in een
zone 30) kunnen ook worden geflitst.

Praktische info

Kostprijs: € 30

Formaat: idem motorfiets

Cijferlettercombinatie:
- bromfiets klasse A: S-A ……
- bromfiets klasse B: S-B …..
- drie(vier)wieler: S-U ….. 

B.I.V & verkeersbelasting:
niet verschuldigd

Bromfiets klasse A:
gele plaatje verdwijnt

Verwarring

De wetgever is vergeten de driewielige
voertuigen goedgekeurd als bromfiets
(omdat ze niet harder kunnen dan
45 km/u) op te nemen in het
Koninklijk Besluit. Het is dan ook
aangeraden om ook voor deze
categorie een kentekenplaat aan te
vragen.
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