
OPTIMCO NV - Sneeuwbeslaan 14 - 2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel 03.297.51.20 - info@optimco.be - www.optimco.be

Verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 2393
RPR Antwerpen 0862.475.005 - IBAN: BE90 0682 4433 3832 - BIC: GKCCBEBB

ALGEMENE VOORWAARDEN 

AUTO

B.A. Motorrijtuigen
Autobestuurder

Referte:  BAM.017

201910 BAM.017-V3

Copyright © 2005-2021 OPTIMCO en zijn licentiepartners. 
Alle rechten voorbehouden.





Pagina i

INHOUDSOPGAVE

AFDELING:  B.A. MOTORRIJTUIGEN

Titel I: Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst

Hoofdstuk I: Begripsomschrijvingen
ARTIKEL 1  Begripsomschrijvingen 1

Hoofdstuk II: De overeenkomst
ARTIKEL 2  Mee te delen gegevens 1
ARTIKEL 3  Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen 1
ARTIKEL 4  Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen 1
ARTIKEL 5  Informatieverplichting van de verzekeringnemer 2
ARTIKEL 6  Aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico 2
ARTIKEL 7  Aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico 2
ARTIKEL 8  Onbekende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst 2
ARTIKEL 9  Verblijf in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 2
ARTIKEL 10  Overdracht van de eigendom 3
ARTIKEL 11  Diefstal of verduistering 3
ARTIKEL 12  Andere situaties van verdwijning van risico 4
ARTIKEL 13  Huurovereenkomst 4
ARTIKEL 14  Opvordering door de overheid 4
ARTIKEL 15  Duur van de overeenkomst 4
ARTIKEL 16  De betaling van de premie 4
ARTIKEL 17  Het verzekeringsbewijs 4
ARTIKEL 18  Niet-betaling van de premie 5
ARTIKEL 19  Wijziging van de premie 5
ARTIKEL 20  Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden 5
ARTIKEL 21  Faillissement van de verzekeringnemer 5
ARTIKEL 22  Overlijden van de verzekeringnemer 5
ARTIKEL 23  Tegenstelbaarheid van de schorsing 6
ARTIKEL 24  Wederinverkeerstelling van het omschreven motorrijtuig 6
ARTIKEL 25  In verkeerstelling van enig ander motorrijtuig 6
ARTIKEL 26  Opzeggingsmodaliteiten 6
ARTIKEL 27  Opzeggingsmogelijkheden voor de verzekeringnemer 6
ARTIKEL 28  Opzegging door de curator 7
ARTIKEL 29  Opzegging door de erfgenamen of legataris 7
ARTIKEL 30  Opzeggingsmogelijkheden voor de verzekeraar 7
ARTIKEL 31  Einde van de overeenkomst na schorsing 8
ARTIKEL 32  Aangifte van een schadegeval 8
ARTIKEL 33  Erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde 8
ARTIKEL 34  Prestatie van de verzekeraar bij schade 8
ARTIKEL 35  Strafrechtelijke vervolging 9

Hoofdstuk IV: Verklaring over de schadegevallen die zich hebben voorgedaan
ARTIKEL 36  Verplichting van de verzekeraar 9

Hoofdstuk V: Mededelingen
ARTIKEL 37  Bestemmeling van de mededelingen 9

Titel II: Bepalingen van toepassing op de waarborg wettelijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid
Hoofdstuk I: De waarborg

ARTIKEL 38  Voorwerp van de verzekering 10
ARTIKEL 39  Territoriale dekking 10
ARTIKEL 40  Schadegeval in het buitenland 10
ARTIKEL 41  Verzekerde personen 10
ARTIKEL 42  Uitgesloten personen 10
ARTIKEL 43  Van vergoeding uitgesloten schade 10

Hoofdstuk II: Het recht van verhaal van de verzekeraar
ARTIKEL 44  Bepaling van de bedragen die kunnen verhaald worden 10
ARTIKEL 45  Verhaal op de verzekeringnemer 11
ARTIKEL 46  Verhaal op de verzekerde 11
ARTIKEL 47  Verhaal op de verzekeringnemer en de verzekerde 11
ARTIKEL 48  Verhaal op de dader of de burgerrechtelijk aansprakelijke 11



ARTIKEL 49  Toepassing van een vrijstelling 12

Titel III: Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers 
van verkeersongevallen
Hoofdstuk I: De vergoedingsplicht

ARTIKEL 50  Vergoeding van zwakke weggebruikers 12
ARTIKEL 51  Vergoeding van onschuldige slachtoffers 12
ARTIKEL 52  Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van zwakke weggebruikers 12
ARTIKEL 53  Territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van onschuldige slachtoffers 12
ARTIKEL 54  Van vergoeding uitgesloten schade 12
ARTIKEL 55  Verhaal op de verzekeringnemer en de verzekerde 12

Titel IV: Bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen

Hoofdstuk I: De waarborgen
ARTIKEL 56  Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig 12
ARTIKEL 57  Slepen van een motorrijtuig 13
ARTIKEL 58  Reinigen en herstellen van de binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig 13
ARTIKEL 59  Borgstelling 13
ARTIKEL 60  Territoriale dekking 13
ARTIKEL 61  Schadegeval in het buitenland 13
ARTIKEL 62  Uitsluitingen 13

Hoofdstuk II: Het recht van verhaal van de verzekeraar
ARTIKEL 63  Verhaal en vrijstelling 14

Hoofdstuk III: Bepaling van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen
ARTIKEL 64  Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig 14

Titel V: Aansprakelijkheid voor BOB

ARTIKEL 65  BOB waarborg 14

Bijlage: A POSTERIORI PERSONALISATIESTELSEL

 14

AFDELING:  VERZEKERING AUTOBESTUURDER

HOOFDSTUK I:  ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1  KEUZEWAARBORG 16
ARTIKEL 2  VOORWERP VAN DE WAARBORG 16
ARTIKEL 3  HET BEGRIP "BESTUURDER" 16
ARTIKEL 4  HET BEGRIP "VERZEKERDE VOERTUIG" 16
ARTIKEL 5  UITBREIDING VAN DE DEKKING 16
ARTIKEL 6  TOEPASSINGSGEBIED 16

HOOFDSTUK II:  WAARBORG
ARTIKEL 7  DE VERGOEDING 16
ARTIKEL 8  VERGOEDINGSGRENS 16
ARTIKEL 9  VRIJSTELLING 17
ARTIKEL 10  OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE BESTUURDER 17

HOOFDSTUK III:  BEHANDELING VAN SCHADEGEVALLEN
ARTIKEL 11  VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL 17
ARTIKEL 12  MEDISCHE EXPERTISE 17
ARTIKEL 13  HET VERLOOP VAN DE SCHADEREGELING 17
ARTIKEL 14  SUBROGATIE 17
ARTIKEL 15  UITZONDERLIJKE GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING 17

HOOFDSTUK IV:  ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ARTIKEL 16  MEDEDELINGSPLICHT BIJ HET SLUITEN EN TIJDENS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST 18
ARTIKEL 17  BIJZONDERE VOORWAARDEN 18
ARTIKEL 18  AANVANG VAN DE VERZEKERING 18
ARTIKEL 19  DUUR VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT 18



ARTIKEL 20  OVERDRACHT VAN HET VOERTUIG EN SCHORSING VAN DE VERZEKERING 18
ARTIKEL 21  OPZEGGING DOOR VERZEKERINGNEMER 18
ARTIKEL 22  OPZEGGING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 18
ARTIKEL 23  OPZEGMOGELIJKHEID BIJ ONJUISTE RISICO-OMSCHRIJVING 19
ARTIKEL 24  REGELING NA OVERLIJDEN 19
ARTIKEL 25  REGELING NA FAILLISSEMENT 19
ARTIKEL 26  VORM VAN DE OPZEGGING EN OPZEGTERMIJN 19
ARTIKEL 27  GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING 19
ARTIKEL 28  VERZEKERINGSPREMIE 19
ARTIKEL 29  HULP AAN VERZEKERDEN 19
ARTIKEL 30  HOOFDELIJKHEID 19
ARTIKEL 31  WOONSTKEUZE 19
ARTIKEL 32  RECHTSMACHT 19
ARTIKEL 33  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 19





AFDELING:  B.A. MOTORRIJTUIGEN
Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Titel I:  Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst

Hoofdstuk I:   Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. DE VERZEKERAAR : de verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst gesloten wordt;
2. DE VERZEKERINGNEMER : de persoon die de overeenkomst met de verzekeraar 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 de verzekeraar, overeenkomstig de geldende wetgeving, aan de 

verzekeringnemer geeft als bewijs van verzekering.

Hoofdstuk II:   De overeenkomst

Afdeling 1 DOOR DE VERZEKERINGNEMER VERPLICHT MEE TE DELEN GEGEVENS BIJ HET SLUITEN 
VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 2 Mee te delen gegevens 

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee 
te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico 
door de verzekeraar. Hij moet de verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of 
redelijkerwijs had moeten kennen. Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord, en 
indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan de verzekeraar zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op 
dat verzuim beroepen.

Artikel 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 de verzekeraar 
misleidt bij de beoordeling van dat risico, kan de verzekeraar de nietigheid van de overeenkomst vragen.
Wanneer de nietigheid is uitgesproken, komen de premies, die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de 
verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens 
over het risico, hem toe.

§ 2 Verhaal van de verzekeraar
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar 
misleidt bij de beoordeling van dat risico, heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer 
overeenkomstig de artikelen 45, 2°, 55 en 63.

Artikel 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.
De verzekeraar stelt, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van 
het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de 
dag waarop hij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.

§ 2 Opzegging van de overeenkomst
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer 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, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 
5, eerste lid, 1°.
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Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst 
opzeggen binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist 
meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 5, eerste lid, 1°.

§ 3 Gebrek aan reactie van de verzekeraar
De verzekeraar die binnen de in de vorige paragrafen bepaalde termijnen de overeenkomst niet heeft opgezegd, 
noch een wijziging heeft voorgesteld, kan zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem bekend waren.

§ 4 Verhaal van de verzekeraar
Wanneer het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico aan de 
verzekeringnemer kan verweten worden, heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer 
overeenkomstig de artikelen 45, 3° en 63.

Afdeling 2 DOOR DE VERZEKERINGNEMER VERPLICHT MEE TE DELEN GEGEVENS IN DE LOOP VAN DE 
OVEREENKOMST 

Artikel 5 Informatieverplichting van de verzekeringnemer 

De verzekeringnemer is verplicht aan de verzekeraar 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.

Artikel 6 Aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico 

§ 1 Mee te delen gegevens
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer 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 de verzekeraar, indien die 
verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, 
moet hij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij van de verzwaring kennis heeft 
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 de verzekeringnemer 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, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen, overeenkomstig de artikelen 26 en 
30, § 5, eerste lid, 2°.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de 
overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij van de verzwaring 
kennis heeft gekregen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 5, eerste lid, 2°.

§ 4 Gebrek aan reactie van de verzekeraar
De verzekeraar die, binnen de in de vorige paragrafen bepaalde termijnen, de overeenkomst niet heeft opgezegd, 
noch een wijziging heeft voorgesteld, kan zich nadien niet meer beroepen op de verzwaring van het risico.

§ 5 Verhaal van de verzekeraar
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar 
misleidt bij de beoordeling van dat risico heeft hij een recht van verhaal op de verzekeringnemer overeenkomstig de 
artikelen 45, 2° en 63.
Wanneer het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico aan de 
verzekeringnemer kan verweten worden, heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer 
overeenkomstig de artikelen 45, 3° en 63.

Artikel 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 de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had 
bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat hij een dienovereenkomstige vermindering van de 
premie toe vanaf de dag waarop hij van de vermindering van het risico kennis heeft 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 de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 
26 en 27, § 7.

Artikel 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.

Artikel 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.
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Afdeling 3 WIJZIGINGEN INZAKE HET OMSCHREVEN MOTORRIJTUIG 

Artikel 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 de verzekeraar verworven tot op het ogenblik dat de overdracht van eigendom aan hem 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.
De verzekeraar kan evenwel verhaal uitoefenen overeenkomstig artikelen 44 en 48 indien de schade berokkend 
wordt door een verzekerde andere dan:
1° de verzekeringnemer;
2° alle personen die bij de verzekeringnemer inwonen, met inbegrip van zij die om studieredenen buiten het 
hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven.
Indien het om een rechtspersoon gaat, is de verzekeringnemer, 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 de verzekeringnemer of van de eigenaar van het overgedragen motorrijtuig.
Bij vervanging van het overgedragen motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen eigendom is van de 
verzekeringnemer 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 de 
verzekeraar en de verzekeringnemer.

§ 3 Overdracht van de eigendom onder levenden met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig 
dat eigendom is van de verzekeringnemer 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 de verzekeringnemer 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 de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient hij de 
overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen zijn 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kan hij 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.

§ 4 Overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij overlijden van de verzekeringnemer.
In geval van overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig bij overlijden van de verzekeringnemer 
blijft de overeenkomst bestaan overeenkomstig artikel 22.

Artikel 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, kan de verzekeringnemer 
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 de verzekeraar 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 geen eigendom 
is van de verzekeringnemer.
Bij vervanging van het gestolen of verduisterde motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen eigendom is van de 
verzekeringnemer of 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 de 
verzekeraar en de verzekeringnemer.

§ 3 Diefstal of verduistering van het omschreven motorrijtuig met vervanging door een motorrijtuig dat eigendom is van 
de verzekeringnemer.
Indien het omschreven motorrijtuig gestolen of verduisterd is en vóór schorsing van de overeenkomst vervangen 
wordt door een motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer 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.
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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 de verzekeraar op het ogenblik van de vervanging en in functie van het 
nieuwe risico.
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient hij de 
overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen zijn 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kan hij 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.

Artikel 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, kan de verzekeringnemer 
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 geen eigendom 
is van de verzekeringnemer
Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat geen eigendom is van 
de verzekeringnemer of van de eigenaar van het omschreven motorrijtuig vóór de schorsing van de overeenkomst, 
biedt deze overeenkomst geen dekking behoudens akkoord tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer.

§ 3 Verdwijning van het risico met vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat eigendom is 
van de verzekeringnemer
Na mededeling van de vervanging van het omschreven motorrijtuig door een motorrijtuig dat eigendom is van de 
verzekeringnemer 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 de verzekeraar op het ogenblik van de 
vervanging en in functie van dit nieuwe risico.
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient hij de 
overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen zijn 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging van het motorrijtuig, kan hij 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.

Artikel 13 Huurovereenkomst 

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

Artikel 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.

Afdeling 4 DUUR – PREMIE – WIJZIGINGEN VAN VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN PREMIE 

Artikel 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.

Artikel 16 De betaling van de premie 

De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet ten laatste op de premievervaldag betaald worden op verzoek van 
de verzekeraar.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar 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 de verzekeraar 
optreedt.

Artikel 17 Het verzekeringsbewijs 

Zodra de verzekeringsdekking aan de verzekeringnemer verleend wordt, geeft de verzekeraar hem 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.
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Artikel 18 Niet-betaling van de premie 

§ 1 Ingebrekestelling
De verzekeraar kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking schorsen of de overeenkomst 
opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is 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 de betaling door de verzekeringnemer 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 het recht van de verzekeraar de later nog te vervallen premies 
te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig paragraaf 1 en de 
ingebrekestelling herinnert aan de schorsing van de dekking. Het recht van de verzekeraar wordt evenwel beperkt 
tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

§ 3 Verhaal van de verzekeraar
In geval van schorsing van de dekking wegens niet-betaling van de premie heeft de verzekeraar een recht van 
verhaal op de verzekeringnemer, overeenkomstig de artikelen 44, 45, 1°, 55 en 63.

§ 4 Opzegging van de overeenkomst
In geval van niet-betaling van de premie kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen, overeenkomstig de 
artikelen 26 en 30, § 3.

Artikel 19 Wijziging van de premie 

Indien de verzekeraar de premie verhoogt, kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de 
artikelen 26 en 27, § 3.
De mededeling van de premiewijziging gebeurt overeenkomstig de geldende wetgeving.
Indien de premie wijzigt ingevolge een duidelijk en nauwkeurig omschreven bepaling in de verzekeringsovereenkomst 
beschikt de verzekeringnemer niet over een opzeggingsrecht. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het opzeggingsrecht 
vermeld in artikel 27, §§ 7 en 9.

Artikel 20 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden 

§ 1 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ten gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij 
de uitvoering van de overeenkomst betrokken is
De verzekeraar kan de verzekeringsvoorwaarden volledig ten gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke 
derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, wijzigen.
Wanneer de premie verhoogt, kan de verzekeringnemer 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 de verzekeraar 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 
de verzekeringnemer of de verzekerde is, kan de verzekeringnemer 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 de verzekeringnemer niet over een opzeggingsrecht.

§ 3 Wijziging ingevolge een wetgevende beslissing van een overheid
Indien de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden wijzigt ingevolge een wetgevende beslissing van een overheid, 
licht de verzekeraar de verzekeringnemer hierover duidelijk in.
Wanneer de wijziging een premieverhoging tot gevolg heeft, of indien de wijziging niet uniform is voor alle 
verzekeraars, kan de verzekeringnemer 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 kan de verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3.
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 7 indien hij het bewijs 
levert dat hij het risico, zoals dit volgt uit het nieuwe wettelijke kader, in geen geval zou verzekerd hebben.

§ 4 Andere wijzigingen
Indien de verzekeraar andere wijzigingen voorstelt dan deze bedoeld in de §§ 1 tot 3, licht hij de verzekeringnemer 
hierover op duidelijke wijze in.
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 3.
De verzekeringnemer heeft eveneens een opzeggingsrecht indien hij van de verzekeraar 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.

Artikel 21 Faillissement van de verzekeringnemer 

§ 1 Behoud van de overeenkomst
In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van 
de schuldeisers die de verzekeraar het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring.

§ 2 Opzegging van de overeenkomst
De curator van het faillissement en de verzekeraar hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen 
overeenkomstig de artikelen 26, 28 en 30, § 9.

Artikel 22 Overlijden van de verzekeringnemer 

§ 1 Behoud van de overeenkomst
In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele van de 
erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen.
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Indien het omschreven motorrijtuig de volle eigendom wordt van één van de erfgenamen of van een legataris van de 
verzekeringnemer, 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.
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 30, § 10.

Afdeling 5 SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 23 Tegenstelbaarheid van de schorsing 

De schorsing van de overeenkomst is tegenstelbaar aan de benadeelde persoon.

Artikel 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 wederinwerkingstelling van de overeenkomst wordt het niet-verbruikte premiegedeelte verrekend.
Indien de verzekeringsvoorwaarden gewijzigd zijn of de premie verhoogd is, kan de verzekeringnemer 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.

Artikel 25 In verkeerstelling van enig ander motorrijtuig 

Bij mededeling van het in het verkeer brengen van enig ander motorrijtuig dat eigendom is van de verzekeringnemer 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 wederinwerkingstelling van de overeenkomst wordt het niet-verbruikte premiegedeelte verrekend.
Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient hij de 
overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de artikelen 26 en 27, § 9.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen zijn 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de aanvraag van de wederinwerkingstelling van de overeenkomst, kan 
hij 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.

Afdeling 6 EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 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.

Artikel 27 Opzeggingsmogelijkheden voor de verzekeringnemer 

§ 1 Voor de aanvang van de overeenkomst
De verzekeringnemer kan 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 kennisgegeven worden.

§ 2 Op het einde van elke verzekeringsperiode
De verzekeringnemer kan op het einde van elke verzekeringsperiode de overeenkomst opzeggen ten minste 3 
maanden vóór haar vervaldag.
De opzegging gaat in op die vervaldag.

§ 3 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van de premie
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen indien de premie, de verzekeringsvoorwaarden of de 
vrijstelling wijzigen, zoals bedoeld in de artikelen 19 en 20.
De verzekeringnemer kan de overeenkomst eveneens opzeggen indien hij van de verzekeraar geen duidelijke 
informatie ontvangen heeft over de wijziging, zoals bedoeld in artikel 20.

§ 4 Na schadegeval
De verzekeringnemer kan 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.
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§ 5 Wijziging van verzekeraar
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen in geval van overdracht door de verzekeraar 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.
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 de activiteiten van de verzekeraar
De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking 
van de toelating van de verzekeraar.

§ 7 Vermindering van risico
De verzekeringnemer kan 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
De verzekeringnemer kan 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 wederinwerkingstelling van de geschorste overeenkomst
Indien de verzekeringnemer bij een vervanging van motorrijtuig of wederinwerkingstelling van de geschorste 
overeenkomst de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient hij de overeenkomst 
op te zeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving ervan.

§ 10 Combinatiepolis
Wanneer de verzekeraar één of meer waarborgen andere dan deze bedoeld in de artikelen 38, 50, 56 tot en met 59 
opzegt, kan de verzekeringnemer de gehele overeenkomst opzeggen.

Artikel 28 Opzegging door de curator 

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

Artikel 29 Opzegging door de erfgenamen of legataris 

De erfgenamen van de verzekeringnemer kunnen de overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden en 40 dagen na het 
overlijden van de verzekeringnemer.
De erfgenaam of legataris van de verzekeringnemer, 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.

Artikel 30 Opzeggingsmogelijkheden voor de verzekeraar 

§ 1 Voor de aanvang van de overeenkomst
De verzekeraar kan 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 kennisgegeven worden.
De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van de overeenkomst.

§ 2 Op het einde van elke verzekeringsperiode
De verzekeraar kan 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
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen in geval van niet-betaling van de premie, zelfs zonder voorafgaande 
schorsing van de dekking, indien de verzekeringnemer in gebreke gesteld is.
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.
De verzekeraar kan zijn verplichting tot het verlenen van dekking schorsen en de overeenkomst opzeggen indien hij 
dit heeft bepaald in dezelfde ingebrekestelling.
In dat geval gaat de opzegging in na het verstrijken van de termijn door de verzekeraar bepaald, maar ten vroegste 
15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking.
Wanneer de verzekeraar zijn verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft 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° De verzekeraar kan 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 de verzekeraar geen recht om deze waarborgen op te zeggen.
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2° De verzekeraar kan, te allen tijde, de overeenkomst opzeggen na een schadegeval, wanneer de verzekeringnemer 
of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de 
verzekeraar te misleiden, zodra de verzekeraar bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling 
heeft 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 de verzekeraar afstand doet van zijn 
vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak, moet de verzekeraar 
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
De verzekeraar kan 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
De verzekeraar kan 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
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen indien hij het bewijs levert dat hij het risico, zoals dit volgt uit de 
wijziging van de verzekeringsvoorwaarden door een beslissing van de overheid bedoeld in artikel 20 in geen geval 
zou verzekerd hebben.

§ 8 Opvordering door de overheid
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen wanneer deze geschorst is omwille van een opvordering door de 
overheid in eigendom of in huur van het omschreven motorrijtuig.

§ 9 Faillissement van de verzekeringnemer
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen in geval van faillissement van de verzekeringnemer ten vroegste 3 
maanden na de faillietverklaring.

§ 10 Overlijden van de verzekeringnemer
De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen na het overlijden van de verzekeringnemer binnen 3 maanden te 
rekenen vanaf de dag waarop de verzekeraar kennis kreeg van het overlijden.

§ 11 Vervanging van motorrijtuig of wederinwerkingstelling van de geschorste overeenkomst
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat het nieuwe risico kenmerken vertoont die niet vallen binnen zijn 
aanvaardingscriteria die gelden op het moment van de vervanging of wederinwerkingstelling, kan hij de 
overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft 
gekregen van de kenmerken van het nieuwe risico.

Artikel 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.

Hoofdstuk III:   Schadegeval

Artikel 32 Aangifte van een schadegeval 

§ 1 Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden 
aangegeven aan de verzekeraar of aan elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon. De verzekeraar 
kan er zich 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.

§ 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 de verzekeraar ter 
beschikking stelt van de verzekeringnemer.

§ 3 Bijkomende meldingen
De verzekeringnemer en de overige verzekerden verschaffen de verzekeraar, 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.

Artikel 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 schriftelijke toestemming van de verzekeraar, is hem niet tegenwerpbaar.
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de 
verzekeraar geen grond opleveren om zijn dekking te weigeren.

Artikel 34 Prestatie van de verzekeraar bij schade 

§ 1 Schadevergoeding
De verzekeraar betaalt de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding volgens de bepalingen van de overeenkomst.
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De verzekeraar betaalt, 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 hem of met zijn 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 de verzekeraar 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 de verzekeraar tot tussenkomst is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij 
verplicht zich achter de verzekerde te stellen volgens de bepalingen van de overeenkomst. Ten aanzien van de 
burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen, heeft de 
verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde de vordering van de benadeelde te bestrijden. De 
verzekeraar kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.

§ 4 Vrijwaring van de rechten van de verzekerde
De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de 
verzekerde en zij mogen hem geen nadeel berokkenen.

§ 5 Mededeling van de schadeafhandeling
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de 
verzekeringnemer meegedeeld.

§ 6 Indeplaatsstelling
De verzekeraar die schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de 
rechten en de rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden.
De verzekeraar die schadevergoeding betaald heeft overeenkomstig artikel 50, treedt ten belope van het bedrag van 
die vergoeding in de rechten en de rechtsvorderingen van de benadeelde tegen de aansprakelijke derden.

Artikel 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.
De verzekeraar 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 geëiste bedragen, 
onverminderd artikel 34 wat de burgerrechtelijke belangen betreft.
De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vergt.

§ 2 Rechtsmiddelen na veroordeling
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mag de verzekeraar er zich noch tegen verzetten dat hij 
op eigen kosten gebruik maakt van elk mogelijk rechtsmiddel, noch mag hij tussenkomen in de keuze van de 
rechtsmiddelen in strafzaken.
De verzekeraar heeft het recht om de schadevergoedingen te betalen indien daartoe grond bestaat.
Wanneer de verzekeraar vrijwillig is tussengekomen, moet hij de verzekerde tijdig op de hoogte brengen van elk 
rechtsmiddel dat de verzekeraar tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot de omvang van de 
aansprakelijkheid van de verzekerde instelt; de verzekerde beslist op eigen risico of hij al dan niet het door de 
verzekeraar 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 laste van de verzekeraar.

Hoofdstuk IV:   Verklaring over de schadegevallen die zich hebben voorgedaan

Artikel 36 Verplichting van de verzekeraar 

De verzekeraar maakt binnen vijftien dagen die volgen op iedere vraag van de verzekeringnemer en op het einde van de 
overeenkomst, aan deze laatste een verklaring over de schadegevallen die zich hebben voorgedaan over met vermelding 
van de door de reglementering voorziene gegevens.

Hoofdstuk V:   Mededelingen

Artikel 37 Bestemmeling van de mededelingen 

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

§ 2 De verzekeringnemer
De voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste 
door de verzekeraar gekende adres. Deze mededelingen en kennisgevingen kunnen met de instemming van de 
verzekeringnemer eveneens gebeuren via elektronische post op het laatste door hem aangegeven adres.
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Titel II:  Bepalingen van toepassing op de waarborg wettelijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid

Hoofdstuk I:   De waarborg

Artikel 38 Voorwerp van de verzekering 

Met deze overeenkomst dekt de verzekeraar 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.

Artikel 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.

Artikel 40 Schadegeval in het buitenland 

Wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan buiten het Belgische grondgebied, is de door de verzekeraar 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.

Artikel 41 Verzekerde personen 

Gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
1° van de verzekeringnemer;
2° van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder van het omschreven motorrijtuig en van iedere persoon 
erdoor vervoerd;
3° 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;
4° van de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de voornoemde personen.

Artikel 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.

Artikel 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.

Hoofdstuk II:   Het recht van verhaal van de verzekeraar

Artikel 44 Bepaling van de bedragen die kunnen verhaald worden 

Wanneer de verzekeraar gehouden is ten aanzien van de benadeelden heeft hij een recht van verhaal dat betrekking heeft 
op de netto-uitgaven van de verzekeraar, zijnde de schadevergoedingen in hoofdsom, de gerechtskosten en intresten, 
verminderd met de eventuele vrijstellingen en de bedragen die hij heeft 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.
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Artikel 45 Verhaal op de verzekeringnemer 

De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer:
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 zijn 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.

Artikel 46 Verhaal op de verzekerde 

De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekerde:
1°wanneer hij bewijst dat deze het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, voor het totale bedrag van zijn netto-
uitgaven, bedoeld in artikel 44, tweede lid;
2° wanneer hij bewijst dat deze het schadegeval veroorzaakt heeft in één van de volgende gevallen van grove schuld en 
voor zover de verzekeraar aantoont 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;
3° wanneer hij bewijst dat deze 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 de verzekeraar bewijst dat hij schade geleden heeft 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.

Artikel 47 Verhaal op de verzekeringnemer en de verzekerde 

§ 1 Verhaal met oorzakelijk verband
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer 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 de verzekeraar 
aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het motorrijtuig en het schadegeval;
2° wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of 
behendigheidsrit of -wedstrijd, waartoe van overheidswege geen toestemming is verleend. Dit verhaal kan enkel 
worden toegepast voor zover de verzekeraar aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
deelname aan een dergelijke 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 overtallige aantal passagiers tot het aantal werkelijk vervoerde passagiers, 
onverminderd de toepassing van artikel 44. Dit verhaal kan enkel worden toegepast voor zover de verzekeraar 
aantoont 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 de verzekeraar aantoont 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
De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer hij bewijst 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
De verzekeraar kan 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.

Artikel 48 Verhaal op de dader of de burgerrechtelijk aansprakelijke 

De verzekeraar heeft 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.
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Artikel 49 Toepassing van een vrijstelling 

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

Titel III:  Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers 
van verkeersongevallen

Hoofdstuk I:   De vergoedingsplicht

Afdeling 1 WETTELIJKE BASIS 

Artikel 50 Vergoeding van zwakke weggebruikers 

De verzekeraar is verplicht, overeenkomstig artikel 29bis van voornoemde wet van 21 november 1989, alle schade te 
vergoeden zoals omschreven in vermeld artikel.

Artikel 51 Vergoeding van onschuldige slachtoffers 

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

Afdeling 2 TERRITORIALE AFBAKENING VAN DE VERGOEDINGSPLICHT 

Artikel 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.

Artikel 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.

Artikel 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.
Hoofdstuk II. Het recht van verhaal van de verzekeraar

Artikel 55 Verhaal op de verzekeringnemer en de verzekerde 

De verzekeraar heeft geen recht van verhaal op de verzekeringnemer, of op de verzekerde, tenzij de verzekeringnemer of 
de verzekerde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval.
In dat geval kan de verzekeraar verhaal uitoefenen overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49.

Titel IV:  Bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen

Hoofdstuk I:   De waarborgen

Artikel 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:
- de verzekeringnemer of, wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, elke bestuurder van het 

omschreven motorrijtuig waarvan de naam aan de verzekeraar is meegedeeld,
- de personen die bij voornoemde personen inwonen, met inbegrip van zij die om studieredenen buiten het 

hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven,
- de eigenaar of de gebruikelijke houder van het omschreven motorrijtuig.
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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.

§ 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;
- de verzekeringnemer en wanneer de verzekeringnemer een rechtspersoon is, van de gemachtigde bestuurder 

van het omschreven motorrijtuig;
- alle personen die bij voornoemde verzekerden inwonen, met inbegrip van zij die om studieredenen buiten het 

hoofdverblijf van de verzekeringnemer 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 wordt 
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.

Artikel 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 stand of enige andere 
benodigdheid voor het slepen, heeft geleverd. In dit geval is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die persoon 
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.

Artikel 58 Reinigen en herstellen van de binnenbekleding van het verzekerde motorrijtuig 

De verzekeraar vergoedt 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.

Artikel 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, als 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.

§ 4 Verbeurdverklaring
Wanneer de bevoegde overheid de borgsom gestort door de verzekeraar geheel of gedeeltelijk verbeurdverklaart 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.

Artikel 60 Territoriale dekking 

Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig artikel 39.

Artikel 61 Schadegeval in het buitenland 

Deze bijkomende waarborgen worden verleend overeenkomstig artikel 40.

Artikel 62 Uitsluitingen 

Voor deze bijkomende waarborgen zijn de uitsluitingen bedoeld in de artikelen 42 en 43 van toepassing.
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Hoofdstuk II:   Het recht van verhaal van de verzekeraar

Artikel 63 Verhaal en vrijstelling 

Het recht van verhaal van de verzekeraar 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.

Hoofdstuk III:   Bepaling van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van 
verkeersongevallen

Artikel 64 Tijdelijk vervangingsmotorrijtuig 

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

Titel V:  Aansprakelijkheid voor BOB

Artikel 65 BOB waarborg 

Indien het verzekerde voertuig vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van deze polis een personenauto of een lichte 
vrachtwagen is, dan waarborgt de maatschappij de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of de 
gebruikelijke bestuurder die een fysieke persoon is en van diens samenwonende echtgenoot of partner, voor de stoffelijke 
schade aan de personenauto of lichte vrachtwagen (met een M.T.M. tot 3,5 ton) die deze in zijn hoedanigheid van bob-
bestuurder oploopt en dit ingevolge een verkeersongeval gebeurd in België, op voorwaarde dat omtrent dit verkeersongeval 
ter plaatse proces-verbaal werd opgesteld door de bevoegde Belgische politie.
De personenauto of lichte vrachtwagen waarvoor de BOB–aansprakelijkheid wordt gedekt, mag niet toebehoren aan de 
verzekeringnemer, de gebruikelijke bestuurder of zijn gezinsleden, ook al wonen deze tijdelijk wegens beroeps-, studie- of 
vakantieredenen elders.
Onder “Bob-bestuurder” wordt verstaan de persoon die de wettelijke leeftijd heeft om een personenauto of lichte 
vrachtwagen te besturen, die beschikt over een geldig rijbewijs, die zich niet in staat van strafbare alcoholintoxicatie 
bevindt noch verdovende middelen of andere gevaarlijke producten heeft gebruikt en die op verzoek van de eigenaar of van 
de verzekeringnemer of van de gebruikelijke bestuurder of van één hunner gezinsleden, diens voertuig kortstondig 
bestuurt, met het oogmerk om deze persoon, die ingevolge drankgebruik tijdelijk ongeschikt is tot sturen, en zijn 
gezelschap veilig naar huis of naar het voorgestelde afspraakadres te voeren.
Deze waarborg voorziet geen vergoedingsdrempel en de stoffelijke schade aan de beschadigde personenauto of lichte 
vrachtwagen wordt vergoed overeenkomstig de regels van gemeen recht.

Bijlage:   A POSTERIORI PERSONALISATIESTELSEL

 

1. Toepassingsgebied.
De volgende bepalingen zijn van toepassing op de premies voor motorrijtuigen voor toerisme en zaken of voor 
gemengd gebruik, op de premies voor motorrijtuigen bestemd voor vervoer van zaken waarvan de M.T.M. 3,5 ton 
niet overschrijdt, en op de premies voor mobilhomes.

2. Schaal van de graden.
Het mechanisme bestaat uit een schaal van drieëntwintig graden, genummerd van 00 tot 22.
In de Bijzondere Voorwaarden wordt de aanvangsgraad vermeld die toepasselijk is op onderhavige overeenkomst, 
overeenstemmend met het premieniveau dat voor die graad voorzien is op de hierna volgende schaal, waarop voor 
iedere graad het overeenstemmende premieniveau is opgegeven.

graad premieniveau  graad premieniveau
  00    0,635              12     1,080
  01    0,635              13     1,170
  02    0,635              14     1,290
  03    0,670              15     1,450
  04    0,700              16     1,610
  05    0,740              17     1,800
  06    0,775              18     2,200
  07    0,810              19     2,400
  08    0,858              20     2,800
  09    0,905              21     3,250
  10    0,952              22     3,500
  11    1,000

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:

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 aangezien 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 de bedienaars van een door de wet erkende eredienst
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4. door landbouwers en groentekwekers die regelmatig deelnemen aan de handenarbeid van de onderneming
4. Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal.

De premie wijzigt op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal in functie 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 benadeelden een schadevergoeding 
betaald heeft of zal moeten betalen, behalve de schadegevallen die betrekking hebben op artikel 29 bis van de wet 
van november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten op de laatste dag van de tweede maand 
voorafgaand aan de jaarlijkse premievervaldag. Indien zij, om welke reden ook, korter is dan negen maand en half, 
zal zij bij de volgende observatieperiode gevoegd worden.

5. Werkingswijze van het mechanisme.
De verplaatsingen geschieden volgens het volgend mechanisme:
a. Verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval:

 - na 1 verzekeringsjaar zonder aansprakelijk schadegeval: daling met 1 graad
 - na 2 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 1 graad
 - na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
 - na 4 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
 - na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: steeds daling tot graad 00

b. Verzekeringsjaren met aansprakelijk schadegeval:
 - stijging met 6 graden per schadegeval
 - correctie: wie zich op graad 00 bevindt, behoudt levenslang graad 00; deze garantie geldt niet in de volgende 
omstandigheden: ongeval veroorzaakt in verzwarende omstandigheden, vluchtmisdrijf bij een ongeval met 
gekwetsten of ingeval van niet-betaling van de premie.

6. Beperkingen aan het mechanisme.
Ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen zullen de graden 00 of 22 nooit 
overschreden worden.
De verzekeringnemer die tijdens vier opeenvolgende geobserveerde verzekeringsperiodes geen schadegeval gehad 
heeft en niettemin nog steeds op een hogere graad dan 14 staat, wordt automatisch op de basisgraad 14 
teruggebracht.

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

8. Verandering van rijtuig.
De verandering van rijtuig heeft geen enkele invloed op de personalisatiegraad wanneer het gebruik niet wijzigt.

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.

10. Verandering van maatschappij.
Indien de verzekeringnemer, vóór het sluiten van de overeenkomst door een andere maatschappij verzekerd werd 
met toepassing van het a posteriori personalisatiestelsel, is hij verplicht aan de maatschappij de schadegevallen aan 
te geven die voorgekomen zijn sinds de datum van het door de andere maatschappij afgeleverde attest tot op de 
aanvangsdatum van de overeenkomst.
Indien de verzekeringnemer, vóór het sluiten van de overeenkomst door een andere maatschappij verzekerd werd 
die geen of een ander soort personalisatiestelsel toepaste, is hij verplicht aan de maatschappij alle schadegevallen 
aan te geven die voorgekomen zijn tijdens de laatste vijf jaren voorafgaand aan de aanvangsdatum van de 
overeenkomst.

11. Voordien in een ander land van de Europese Unie onderschreven overeenkomst.
Indien de overeenkomst onderschreven wordt door een persoon die in de loop van de laatste vijf jaar reeds een 
overeenkomst onderschreven had overeenkomstig de wetgeving van een andere Lidstaat van de Europese Unie, dan 
wordt de gepersonaliseerde premie bepaald op een graad waarbij rekening gehouden wordt, voor de laatste vijf 
verzekeringsjaren voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, met het aantal 
schadegevallen per verzekeringsjaar waarvoor de buitenlandse verzekeraar schadevergoedingen ten voordele van de 
benadeelden betaald heeft of zal moeten betalen.
De verzekeringnemer dient de nodige bewijsstukken voor te leggen.
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AFDELING:  AUTOBESTUURDER

HOOFDSTUK I:   Algemene Bepalingen

 

Voor de toepassing van de waarborg Autobestuurder wordt verstaan onder:
1. De maatschappij: Optimco nv, Sneeuwbeslaan 14 te 2610 Antwerpen (Wilrijk), verzekeringsonderneming toegelaten 

onder nummer 2393 om de tak Ongevallen (tak 1a) te beoefenen.(beslissing FSMA van 29/3/2005)
2. De verzekeringnemer: de persoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit.Indien de onderschrijver een 

rechtspersoon is, geldt de opgegeven titularis als verzekeringnemer.
3. De verzekerde: de bestuurder of ingeval van diens overlijden zijn rechtverkrijgenden, die van onderhavige waarborg 

kunnen genieten.

Artikel 1 Keuzewaarborg 

De waarborg “Autobestuurder“ of “Autobestuurder Totaal” is enkel door onderhavige polis verzekerd wanneer dit 
uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is.

Artikel 2 Voorwerp van de waarborg 

De maatschappij vergoedt de lichamelijke schade die de “ bestuurder“ van het “verzekerde voertuig” lijdt ingevolge iedere 
gebeurtenis waarbij het verzekerde voertuig betrokken is.

Artikel 3 Het begrip "bestuurder" 

De bestuurder is de persoon, die het verzekerde voertuig bestuurt.
Die persoon blijft beschouwd als bestuurder van het verzekerde voertuig, wanneer hij handelingen stelt die rechtstreeks 
verband houden met het besturen van dit voertuig, zoals het in- of uitstappen, het tanken van brandstof, het laden of 
lossen van bagage.Wanneer de bestuurder het verzekerde voertuig verlaat om zijn gevarendriehoek te plaatsen of om hulp 
te verlenen aan slachtoffers van een verkeersongeval en hierbij zelf het slachtoffer wordt van een verkeersongeval, behoudt 
hij de hoedanigheid van bestuurder.
De bestuurder dient zijn woonplaats te hebben in België.

Artikel 4 Het begrip "verzekerde voertuig" 

Het verzekerde voertuig is het motorvoertuig op vier wielen van het type personenwagen, kampeerwagen of lichte 
vrachtwagen (MTM max 3,5 ton) dat omschreven is in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Artikel 5 Uitbreiding van de dekking 

De dekking is eveneens verworven voor:
A. De verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenote/partner of samenwonende kinderen die een niet aan hen 

noch aan één hunner gezinsleden toebehorend tijdelijk vervangingsvoertuig van dezelfde categorie als het 
“verzekerde voertuig ” in de zin van artikel 4 van de “Modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen“ besturen.

B. De verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenote/partner die toevallig een niet aan hen noch aan één 
hunner gezinsleden toebehorend motorvoertuig van dezelfde categorie als het “verzekerde voertuig” besturen.

C. De verzekeringnemer of diens samenwonende echtgenote/partner die tijdens hun vakantie in het buitenland een 
huurwagen van dezelfde categorie als het “verzekerde voertuig” besturen.

Artikel 6 Toepassingsgebied 

De waarborg is verworven in de landen die overeenkomstig de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verplicht verzekerd gesteld zijn en bovendien in de landen Bosnië-
Herzegovina, F.Y.R.O.M.(Macedonië) en Servië.

HOOFDSTUK II:   Waarborg

Artikel 7 De vergoeding 

De vergoeding wordt berekend volgens de regels die in België worden toegepast, indien de vergoedingen zouden 
verschuldigd zijn door een aansprakelijke derde.
De maatschappij voorziet in de uitkering van deze vergoeding onder aftrek van de uitkeringen van derde-betalers, zijnde 
alle uitkeringen van gelijk welke persoon of instantie waarop verzekerde aanspraak kan maken uit hoofde van hetzelfde 
schadegeval.
Deze personen of instanties kunnen geen enkele aanspraak maken op de vergoedingen voorzien in deze polis.
Voor de schade veroorzaakt door een daad van terrorisme, is Optimco nv aangesloten als lid van de VZW Trip (Terrorism 
Reinsurance and Insurance Pool). De schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de wet van 1 
april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Schade veroorzaakt door wapens of tuigen 
die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern, is evenwel uitgesloten.

Artikel 8 Vergoedingsgrens 

De totaliteit van de vergoedingen krachtens deze polis is steeds beperkt tot € 500.000 per verzekerd schadegeval, erelonen 
en interesten inbegrepen.
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Artikel 9 Vrijstelling 

De vergoeding voor blijvende invaliditeit wordt verminderd, bij wijze van vrijstelling, met de vergoeding die verschuldigd is 
voor een blijvende invaliditeit van 10 %.
Deze vrijstelling is niet van toepassing en derhalve wordt de eventuele blijvende invaliditeit volledig vergoed als de 
vergoedings-optie “Autobestuurder Totaal” is onderschreven.

Artikel 10 Overlijden van de verzekerde bestuurder 

Indien de verzekerde bestuurder overlijdt tengevolge van een verzekerd schadegeval, vergoedt de maatschappij de 
begrafeniskosten evenals de morele en materiële schade geleden door de rechtverkrijgenden van de bestuurder.
Indien op het ogenblik van het overlijden van de bestuurder, de maatschappij reeds een vergoeding voor blijvende 
invaliditeit zou uitgekeerd hebben, dan komt deze in mindering van de vergoeding die nog toekomt aan de 
rechtverkrijgenden.

HOOFDSTUK III:   Behandeling van schadegevallen

Artikel 11 Verplichtingen bij schadegeval 

De verzekerde brengt de maatschappij op de hoogte van elk verzekerd schadegeval en dit uiterlijk binnen de acht dagen. 
De maatschappij dient in kennis gesteld te worden van de schadedatum, de plaats van het ongeval, de omstandigheden en 
een summiere omschrijving van de lichamelijke letsels.Ingeval van werkongeschiktheid, dient een geneeskundig attest 
gevoegd te worden.
Tevens dient mededeling te worden gedaan van iedere derde-betaler, die mogelijks tussenkomst verleent voor dit 
schadegeval( het ziekenfonds,de verzekeraar persoonlijke ongevallen, de arbeidsongevallenverzekeraar, de verzekeraar van 
de aansprakelijke derde,…).
Alle door de maatschappij gestelde vragen en opgevraagde documenten die verband houden met het schadegeval, dienen 
onverwijld beantwoord te worden.
De verzekerde ontvangt de door de maatschappij aangeduide afgevaardigde en verleent alle medewerking. Hij onderwerpt 
zich aan de onderzoeken van de door de maatschappij aangeduide geneesheer. Hij gaat ermee akkoord dat zijn 
behandelende geneesheer alle vragen beantwoordt die de afgevaardigde geneesheer stelt.
De verzekerde stelt de maatschappij in kennis van elke expertise en procedure die gevoerd wordt met betrekking tot dit 
schadegeval en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de maatschappij hieraan deelneemt.
De verzekerde onthoudt zich van elke erkenning van aansprakelijkheid en van iedere daad die het subrogatierecht van de 
maatschappij kan benadelen.
Wanneer verzekerde de in de polis opgelegde verplichtingen niet naleeft, kan de maatschappij de schadevergoeding 
verminderen of terugvorderen in evenredigheid met het daardoor geleden nadeel.
Bij bedrieglijk opzet vanwege verzekerde, kan de maatschappij de waarborg weigeren.

Artikel 12 Medische expertise 

Als er geen akkoord wordt bereikt omtrent de omvang van de lichamelijke letsels, dan wordt de oplossing voor de 
betwisting voorgelegd aan twee experten- geneesheren, waarvan één wordt aangesteld door de verzekerde en de andere 
door de maatschappij. Indien beide experten-geneesheren niet tot een akkoord komen, dan wordt ofwel in onderling 
akkoord een derde geneesheer-scheidsrechter aangesteld, wiens beslissing bindend zal zijn ofwel wordt de aanstelling van 
een geneesheer deskundige voor de rechtbank gevorderd. Iedere partij betaalt de kosten van de door haar aangestelde 
expert, de kosten van de geneesheer-scheidsrechter of geneesheer–deskundige wordt door de in het ongelijk gestelde partij 
gedragen.

Artikel 13 Het verloop van de schaderegeling 

Van zodra het bedrag van de vergoeding definitief kan worden vastgesteld, maakt de maatschappij een voorstel tot regeling 
over aan de verzekerde.
Ingeval het bedrag van de schade niet definitief kan vastgesteld worden drie maanden na het schadegeval, dan voorziet de 
maatschappij in de uitkering van een voorschot dat overeenstemt met de reeds gemaakte behandelingskosten en het 
vaststaande nadeel voortvloeiend uit de reeds verstreken periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid, dit onder aftrek van 
de derde-betalers tussenkomsten.
Indien de vergoeding dient te gebeuren door een aansprakelijke derde, diens verzekeraar, het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds of een motorrijtuigenverzekeraar op basis van artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en deze vergoeding blijft uit, dan kan de 
maatschappij bij wijze van voorschot de schadevergoedingen zoals voorzien in onderhavige polis uitkeren, dit onverminderd 
haar recht van subrogatie.
Indien na betaling zou blijken dat het schadegeval niet gewaarborgd is, verbindt de bestuurder en de rechtverkrijgenden 
zich ertoe alle reeds betaalde bedragen terug te betalen aan de maatschappij.

Artikel 14 Subrogatie 

Door het louter bestaan van onderhavig contract treedt de maatschappij, tot beloop van de uitbetaalde vergoedingen, in de 
rechten en vorderingen van de begunstigden tegen de aansprakelijke derde, diens verzekeraar, het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds en tegen de verzekeraar die moet vergoeden op basis van artikel 29 bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De maatschappij behoudt haar 
subrogatierecht ook tegen de derde-betaler,die nagelaten heeft tussenkomst te verlenen en ten aanzien van wie de 
vergoeding van de maatschappij derhalve zal aanzien worden als een uitkering voor rekening van wie het behoort.

Artikel 15 Uitzonderlijke gevallen van niet-verzekering 

De waarborg van deze polis is niet verworven voor het schadegeval:
- als het veroorzaakt werd in omstandigheden die krachtens artikel 25 van de Afdeling B.A.Motorrijtuigen (de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) aanleiding geven tot integraal of beperkt regres
- als de bestuurder geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een ademtest, bloedproef op test tot opsporing van 

drugs of als hij vluchtmisdrijf heeft gepleegd
- als het een gevolg is van een opzettelijke daad in hoofde van of gebeurd is met medeplichtigheid van de 

verzekeringnemer, de bestuurder of diens rechtverkrijgenden
- als de bestuurder geen toelating heeft van de eigenaar om het verzekerde voertuig te besturen
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- als de bestuurder jonger is dan 23 jaar, behoudens indien deze persoon als verzekerde is vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden “Autobestuurder” of “Autobestuurder Totaal”

- dat zich voordoet terwijl het voertuig in huur werd gegeven of opgeëist is 
- dat zich voordoet terwijl het verzekerde voertuig is toevertrouwd aan:

- personen en hun aangestelden die zich beroepshalve bezighouden met het verkopen, herstellen, onderhouden, 
takelen of naar de technische keuring brengen van wagens

- de aangestelden van een centrum voor technische keuring
- personen en hun aangestelden, die een tankstation, parking of carwash uitbaten
- de rijschoollesgever

- als het te wijten is aan competities, wedstrijden of onmiskenbaar vermetel rijden zoals uitdagingen
- als het te wijten is aan abnormaal ernstige gebreken van het voertuig, zoals rijden met duidelijk kale banden
- als het een gevolg is van een natuurevenement of – ramp. Nochtans is de waarborg wel verworven als het 

schadegeval te wijten is aan storm, hagel, neerstortende rotsen en vallende stenen, andere dan meteorieten
- als het te wijten is aan (burger)oorlog, werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag
- als het te wijten is aan kernenergie of atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen

HOOFDSTUK IV:   Administratieve Bepalingen

Artikel 16 Mededelingsplicht bij het sluiten en tijdens de duur van de Overeenkomst 

Zowel bij het afsluiten van het contract als tijdens de duur ervan dient verzekeringnemer het risico volledig en juist voor te 
stellen en alle hem bekende omstandigheden, waarvan hij redelijkerwijs kan aannemen dat ze een invloed hebben op de 
beoordeling van het risico, ter kennis brengen van de maatschappij. Hij dient eveneens opgave te doen van alle andere 
verzekeringen met hetzelfde voorwerp.
Bij verzwijging of onjuiste mededeling zal de maatschappij haar tussenkomst beperken of weigeren overeenkomstig de 
bepalingen van de wet.

Artikel 17 Bijzondere Voorwaarden 

In de Bijzondere Voorwaarden van deze polis worden de specifieke kenmerken van de waarborg omschreven. Zij vervangen 
de Algemene voorwaarden voor zover zij er strijdig mee zijn.Samen met de Algemene Voorwaarden maken zij het 
verzekeringscontract uit.

Artikel 18 Aanvang van de verzekering 

De verzekering vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald 
werd.

Artikel 19 Duur van het verzekeringscontract 

De duur van het contract is bepaald op één jaar.
Het contract vangt aan op de aanvangsdatum te 00.00 uur en eindigt op de einddatum te 00.00 uur.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens geldige opzegging door één 
van de partijen.

Artikel 20 Overdracht van het voertuig en Schorsing van de Verzekering 

Voor wat betreft de overdracht van eigendom van het omschreven voertuig en voor wat betreft de schorsing van de 
verzekering Autobestuurder zijn de bepalingen toepasselijk die vermeld zijn in de artikels 33 tot 35 van de afdeling 
B.A.Motorrijtuigen.

Artikel 21 Opzegging door verzekeringnemer 

Verzekeringnemer kan het contract opzeggen:
- tegen het einde van iedere verzekeringsperiode, mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden
- ingeval van tariefwijziging, binnen de maand na de mededeling van deze wijziging door de maatschappij; wanneer 

echter deze mededeling niet minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag gebeurt, beschikt de 
verzekeringnemer over een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag dat hij de mededeling ontving

- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de termijn tussen de datum van afsluiten van het contract en de 
aanvangsdatum ervan langer is dan één jaar, mits de opzeg gebeurt tenminste drie maanden vóór de aanvangsdatum

- na iedere aangifte van een schadegeval - waaronder ook wordt begrepen een schadegeval ingevolge hetwelk de 
afdeling B.A.Motorrijtuigen wordt opgezegd of als de nietigheid ervan wordt ingeroepen - maar uiterlijk één maand 
na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding

- bij risicowijziging, als er omtrent de gevraagde premiewijziging binnen de maand geen overeenkomst met de 
maatschappij wordt bereikt.

Artikel 22 Opzegging door de maatschappij 

De maatschappij kan het contract opzeggen:
- tegen het einde van iedere verzekeringsperiode, mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden
- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de termijn tussen de datum van afsluiten van het contract en de 

aanvangsdatum ervan langer is dan één jaar, mits de opzeg gebeurt ten minste drie maanden vóór de 
aanvangsdatum

- ingeval van niet-betaling van de premie
- na iedere aangifte van een schadegeval - waaronder ook wordt begrepen een schadegeval ingevolge hetwelk de 

afdeling B.A.Motorrijtuigen wordt opgezegd of als de nietigheid ervan wordt ingeroepen - maar uiterlijk één maand 
na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding

- ingeval van wijziging van de wetgeving die een invloed kan hebben op de draagwijdte van de waarborg
- wanneer verzekeringnemer woonstkeuze in het buitenland doet.
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Artikel 23 Opzegmogelijkheid bij onjuiste risico-omschrijving 

Wanneer blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan de omschrijving die door verzekeringnemer ervan in het 
verzekeringsvoorstel werd gegeven en wanneer verzekeringnemer het voorstel tot aanpassing van het contract niet 
aanvaardt binnen de maand na dit voorstel, dan kan de maatschappij het contract opzeggen binnen de vijftien dagen na het 
verstrijken van de aanvaardingstermijn of na kennisname van de formele weigering door verzekeringnemer.
Wanneer de maatschappij aantoont dat zij het werkelijke risico in geen geval zou verzekeren, dan kan zij het contract 
opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat zij kennis kreeg van de werkelijke omvang van het risico.

Artikel 24 Regeling na overlijden 

Als verzekeringnemer tijdens de contractsduur overlijdt, blijft de polis voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die 
verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van de maatschappij om de polis op te zeggen binnen de drie 
maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het overlijden.
De erfgenamen kunnen de polis opzeggen binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden.

Artikel 25 Regeling na faillissement 

Ingeval van faillissement van verzekeringnemer blijft het contract voortbestaan ten voordele van de massa van de 
schuldeisers, die aan de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring. De 
curator kan het contract opzeggen binnen de drie maanden die volgen op de faillietverklaring.
De maatschappij kan het contract opzeggen ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring.

Artikel 26 Vorm van de opzegging en opzegtermijn 

De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs.
De opzegtermijn wordt gerekend vanaf de dag volgend op de betekening of op de datum van het ontvangstbewijs of, in het 
geval van een aangetekende brief, vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post.
De opzegging krijgt uitwerking na het verstrijken van één maand, in geval van opzegging na risicowijziging, woonstkeuze in 
het buitenland, overlijden of faillisement van verzekeringnemer of tariefwijziging. Nochtans krijgt de opzegging na 
tariefwijziging pas ten vroegste uitwerking op de eerstkomende jaarlijkse hoofdvervaldag, volgend op de kennisgeving van 
de tariefwijziging.
Bij opzegging na schadegeval krijgt deze pas uitwerking na het verstrijken van drie maanden. Nochtans krijgt ook de opzeg 
na schadegeval uitwerking na één maand, als verzekerde of een begunstigde de verplichtingen na schadegeval niet is 
nagekomen met de bedoeling de maatschappij te misleiden, op voorwaarde dat de maatschappij een klacht met burgerlijke 
partijstelling heeft ingediend bij een onderzoeksrechter of tot dagvaarding voor een vonnisgerecht is overgegaan op basis 
van de artikels 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het strafwetboek.

Artikel 27 Gevolgen van de Opzegging 

De opzegging geldt ofwel voor het gehele verzekeringscontract.
De maatschappij doet terugbetaling van het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van 
kracht worden van de opzegging.

Artikel 28 Verzekeringspremie 

De premie, met inbegrip van taksen en bijdragen, moet op verzoek van de maatschappij op de vervaldag vooraf betaald 
worden.
Niet-betaling van de premie kan de schorsing van de waarborg en de opzegging van het contract tot gevolg hebben, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 29 Hulp aan Verzekerden 

Verzekerde kan de bijstand en de toelichting inroepen van zijn verzekeringstussenpersoon bij de uitvoering van het 
verzekeringscontract.
Hij kan zich eveneens wenden tot de bevoegde dienst van de maatschappij, door zich te richten naar "Klachtenonthaal 
Optimco nv", klachtenonthaal@optimco.be .
Wanneer verzekerde niet akkoord gaat met de werkwijze van de maatschappij, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van 
de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman.be .

Artikel 30 Hoofdelijkheid 

Wanneer de verzekering gesloten wordt door meer dan één verzekeringnemer, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar 
gehouden tegenover de maatschappij.
Iedere mededeling door de maatschappij gericht tot één dezer verzekeringnemers, is ook geldig ten opzichte van de 
anderen.

Artikel 31 Woonstkeuze 

Alle briefwisseling aan de maatschappij wordt geldig toegezonden aan haar maatschappelijke zetel.
Alle briefwisseling aan de verzekeringnemer of aan diens erfgenamen en rechtverkrijgenden wordt geldig toegezonden aan 
het adres aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of aan het adres dat later aan de maatschappij werd meegedeeld.

Artikel 32 Rechtsmacht 

Alle geschillen in verband met dit contract worden beheerst door het Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de 
bevoegdheden van de Belgische rechtbanken.

Artikel 33 Verwerking van persoonsgegevens 

Algemene bepalingen
Als verzekeraar respecteert Optimco nv steeds uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
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Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als 
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met 
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voorbeelden van 
persoonsgegevens zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, nummer van het rijbewijs, 
pasfoto, enz.).
Persoonsgegevens verwerken betekent: verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, meedelen of wissen van 
gegevens.
Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016, ook bekend onder de afkorting AVG.
Optimco nv verwerkt de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming 
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 
Verwerkingsverantwoordelijke

Optimco nv, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Sneeuwbeslaan 14 te 2610 Wilrijk, KBO nummer 
0862.475.005, FSMA 2393.

 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Als verzekeraar verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens.
Gegevens die door de betrokkene zelf worden meegedeeld :
- Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat.
- Contactgegevens zoals domicilieadres en e-mailadres.
- Gegevens over de te verzekeren risico’s nodig om offertes op te stellen, een verzekeringsvoorstel op te maken 

en de verzekeringspremie te berekenen, zoals de kenmerken van uw voertuig, uw pand en de samenstelling van 
uw gezin.

- Informatie over eerdere verzekeringen die u heeft afgesloten over de laatste 5 jaren, nodig om het te 
verzekeren risico te kunnen classificeren.

- Informatie over eerdere schadegevallen die u bij andere verzekeraars heeft gehad tijdens de laatste 5 jaren 
inclusief de aansprakelijkheden van deze schadegevallen alsook de schadelast.

- Gegevens over uw fysionomische kenmerken die van belang zijn voor het besturen van een voertuig.
- Financiële gegevens voor de verwerking van betalingen zoals uw rekeningnummer of uw SEPAmandaatgegevens.
- Gegevens voor het verzenden van directe marketing in verband met onze producten en diensten.
Gegevens die afkomstig zijn van derden :
- Informatie die u aan uw verzekeringsmakelaar heeft toevertrouwd en waarbij u de toestemming heeft gegeven 

deze via uw makelaar aan ons te bezorgen in het kader van het beheer van polissen en schadegevallen.
- Gegevens die wij bekomen van overheden, beroepsverenigingen en andere verzekeraars die relevant is voor ons 

om het risico te beoordelen en nodig is om polissen en schadegevallen adequaat te kunnen behandelen.
Gevoelige gegevens :

In het kader van de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, kan Optimco nv verplicht zijn om 
gezondheidsgegevens te verwerken.
Deze verwerking gebeurt :
• hetzij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming,
• hetzij omdat de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gezondheidsgegevens waarvoor Optimco nv extra maatregelen 
betreffende beveiliging en gebruik treft om deze optimaal te beschermen. Hiertoe vragen we een expliciete 
toestemming voor het gebruik ervan, bepalen we duidelijk wie kennis mag krijgen van deze gegevens, en 
worden deze personen verbonden door een specifieke geheimhoudingsovereenkomst. Deze gegevens worden 
extra beveiligd en de verwerking gebeurt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

 
Doeleinden van de gegevensverwerking

Optimco nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het communiceren met u;
- het sluiten, beheren en uitvoeren van verzekeringscontracten;
- het afhandelen van vragen en vorderingen tot het verstrekken van dekking (schadeafhandeling);
- het detecteren en voorkomen van (verzekerings)fraude;
- het uitvoeren van (interne) audits en controles;
- het berekenen en bepalen van premies;
- het uitvoeren van risicoanalyses;
- het opstellen van (risico en tarificatie) modellen;
- het uitvoeren van studies en statistieken;
- het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;
- het verstrekken van medewerking in het kader van vragen van gerechtelijke en toezichthoudende overheden;
- het behandelen van klachten;
- het instellen, uitoefenen en onderbouwen van rechtsvorderingen in het kader van mogelijke geschillen;
- het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten, producten en (interne)procedures;
- het beheren van onze commerciële relaties;
- het verzenden van (directe) marketing in verband met onze producten en/of diensten;
- het opvolgen van verzekeringsportefeuilles;
- het (laten) herverzekeren en (laten) meeverzekeren van het risico;
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- het beheren van onze zakelijke operaties (o.m., bijhouden van boekhouding, uitvoeren van analyses van de 
financiële resultaten, gebruik van informatie voor interne en externe audit, gebruik van informatie voor het 
verkrijgen van professioneel advies, enz.).

 
Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen

De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die Optimco nv vraagt om mee te delen, zijn noodzakelijk 
voor de afsluiting en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. De niet-mededeling van deze gegevens kan de 
afsluiting of de goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst onmogelijk maken.

 
Mededeling van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in het kader van de nakoming van de wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de 
(verzekerings)overeenkomst of het nastreven van gerechtvaardigde belangen, soms doorgegeven aan externe 
personen of instanties.
Voorbeelden hiervan zijn: experten in schadedossiers; advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen; 
privédetectives; raadsgeneesheren; herverzekeraars en medeverzekeraars; dienstverleners waarmee Optimco nv 
een contractuele relatie heeft; IT dienstverleners; drukkerijen; Datassur; enz.
Optimco nv houdt toezicht over de kwaliteit van deze externe partijen en de garanties die zij bieden op een adequate 
bescherming van uw persoonsgegevens. Zij ziet er eveneens op toe dat deze gegevens strikt gebruikt worden voor 
de doeleinden waartoe ze zijn overgemaakt.

 
Vertrouwelijkheid

Optimco nv heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren 
en om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, misbruik, wijziging of het wissen van deze gegevens.
Optimco nv volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van de dienstverlening en evalueert 
regelmatig het veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en toepassingen.

 
Rechten van de betrokkene

Recht op inzage
U heeft steeds het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij zullen U op eerste verzoek informeren 
over welke persoonsgegevens wij beschikken en de doeleinden waarvoor deze gebruikt worden. U heeft ook het 
recht om een kopie te bekomen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken.
Recht op verbetering
U heeft het recht om verbetering en/of vervollediging van uw persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegeven te vragen wanneer de wettelijke 
voorwaarden daartoe vervuld zijn.
Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder 
profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke 
mate treft. Dit geldt niet wanneer de geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor de totstandkoming of de 
uitvoering van een overeenkomst met u of wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U heeft 
in dat geval steeds het recht op menselijke tussenkomst van Optimco nv, het recht om uw standpunt kenbaar te 
maken en het recht om het besluit aan te vechten.
Recht op verzet
U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan Optimco nv heeft bezorgd, in een gestructureerde, gangbare 
en machine leesbare vorm te verkrijgen, alsook het recht om die gegevens aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Recht op het wissen van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in bepaalde door de AVG genoemde gevallen. Voor de 
uitoefening van uw rechten zendt u hiertoe een behoorlijk ondertekend schriftelijk verzoek, vergezeld van een 
duidelijk leesbare kopie van uw identiteitskaart aan Optimco nv, ter attentie van de Data Protection Officer 
(Functionaris voor Gegevensbescherming). Wij antwoorden u binnen de maand. Indien het door omstandigheden 
onmogelijk is om U binnen de maand te antwoorden, dan wordt u hiervan in kennis gesteld. De uiterste termijn om 
te antwoorden bedraagt dan drie (3) maanden. Ook wanneer wij beslissen om niet in te gaan op uw verzoek zullen 
wij U daarvan in kennis stellen en zullen wij u toelichten waarom wij niet op uw verzoek kunnen ingaan. In principe is 
de uitoefening van uw rechten kosteloos, behoudens wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zou 
zijn, met name vanwege het repetitieve karakter ervan.

 
Gegevensbewaring

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals hoger 
uiteengezet. Zodra deze gegevens hiertoe niet meer noodzakelijk zijn, worden ze vernietigd.
De duurtijd van de bewaring zal verlengd worden door de verjaringstermijn alsook elke bewaartermijn die wordt 
opgelegd door wet- of regelgeving.
Ten behoeve van onze acceptatie- en segmentatiepolitiek kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot 
schadegevallen langer worden bijgehouden.

 
Contactgegevens

Ingeval van vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Optimco nv, kan u kan steeds 
contact opnemen met de Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming):
Optimco nv
Data Protection Officer
Sneeuwbeslaan 14
2610 Wilrijk
E-mailadres : dpo@optimco.be
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Voor klachten kan u zich ook wenden tot onze dienst Klachtenmanagement:
Optimco nv
Dienst Klachtenmanagement
Sneeuwbeslaan 14
2610 Wilrijk
U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02/274 48 00
E-mail : contact@apd-gba.be
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