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art 121 Wet verzekeringen 2014 deel 4

Luc Devlamynck

SCHADEREGELING 
BRAND
EENVOUDIGE RISICO’S

Schade Brand Eenvoudige risico’s

Definitie eenvoudige risico’s 

(kb 24 12 1992 invoegetreding landwet)

Wet tgo KB

Termijnen

Expertise modaliteiten

Gerechtelijke procedure
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Eenvoudige risico’s

Verzekerd bedrag; zes maandelijkse indexatie

Lijst van uitzonderingen, met verhoogd kapitaal (kb activatie landwet 24 12 
1992 art 5)
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KB Brand van 24 12 1992
Art. 5. 

§ 1. Onder eenvoudig risico bedoeld in artikel 67, § 2 van de wet, wordt verstaan elk goed of geheel van goederen, waarvan 
de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan F 30 000 000. Voor de berekening van dat bedrag worden in aanmerking 
genomen alle verzekeringsovereenkomsten die hetzelfde voorwerp hebben betrekking hebben op goederen die zich op 
eenzelfde plaats bevinden en gesloten zijn door eenzelfde verzekeringnemer, door een der verzekerden of door een 
vennootschap of een vereniging waarin de verzekeringnemer of een verzekerde een meerderheidsbelang heeft of kennelijk 
een overwicht in de beslissingsmacht heeft.

§ 2. Het bedrag vermeld in § 1 wordt op F 965 000 000 gebracht voor de hiernavolgende goederen:

1 ° bureaus en woningen met inbegrip van de appartements- of kantoorgebouwen voor zover niet meer dan 20% van de totale 
oppervlakte van het gelijkvloers en de andere verdiepingen samen als handelsruimte wordt gebruikt;

2° de landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw-, fruitteeltbedrijven en fokkerijen;

3° de lokalen bestemd voor de uitoefening van vrije beroepen, behalve de apotheken;

4° de lokalen gebruikt door de religieuze instellingen zoals cultusplaatsen, abdijen en kloosters, alsook de parochiezalen;

5° de lokalen bestemd voor culturele, sociale en filosofische activiteiten;

6° de gebouwen bestemd voor het verstrekken van onderwijs, met uitzondering van die bestemd voor hoger onderwijs;

7° de muziekconservatoria, de musea en de bibliotheken;

8° de inrichtingen die uitsluitend voor sportactiviteiten worden aangewend;

9° de medische verzorgingsinrichtingen, sanatoria, preventoria, klinieken, hospitalen, kindertehuizen, rusthuizen voor bejaarden.

§ 3. De bedragen vermeld in §§ 1 en 2 van dit artikel zijn gekoppeld aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer met als 
basisindexcijfer dat van het eerste semester van het jaar 1988, namelijk 375.

§ 4. Van het toepassingsgebied van dit artikel zijn evenwel uitgesloten

1 ° de verzekeringen alle risico's betreffende juwelen, kunstwerken, bontmantels, fototoestellen of audiovisuele 
apparaten alsmede de bagageverzekeringen;

2° de zogenaamde technische verzekeringen, met name de verzekeringen van het type machinebreuk, alle 
bouwplaatsrisico's, montage en proefdraaien, burgerrechtelijke aansprakelijkheid van architecten en aannemers, 
electrische en electronische installaties of zwakstroom;

3° de verzekeringen tegen brand in het kader van een motorrijtuigpolis;

4° de verzekeringen tegen exploitatieverliezen, andere dan deze waarbij een dagelijkse vergoeding wordt gewaarborgd;

5° de verzekeringen tegen ziekten en sterfte van dieren;

6° de globale bankverzekeringen, de verzekeringen vervoer en opslag van waarden.

5

6



4

Wet of KB

KB  24 12 1992 art 9

Art 121 Wet Verzekeringen deel 4 landwet

KB wijkt niet af

Wet is meest recente tekst

Wet behandelt alle waarborgen

Wet landverzekering art 121

Betaling van schadevergoeding.
§ 1. De partijen kunnen overeenkomen dat de vergoeding slechts 
betaalbaar zal zijn naarmate de verzekerde goederen worden 
wedersamengesteld of wederopgebouwd.

De niet-wederopbouw of -wedersamenstelling van die goederen 
buiten de wil van de verzekerde, heeft geen invloed op de 
berekening van de vergoeding, behalve dat het 
nieuwwaardebeding ontoepasselijk wordt.
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Wet landverzekering art 121

§ 2. Voor wat betreft de eenvoudige risico's bepaald door de Koning, wordt 
de vergoeding betaald als volgt:

1° de verzekeraar stort het bedrag tot dekking van de kosten van huisvesting 
en van andere eerste hulp 
ten laatste binnen vijftien dagen die volgen op 
de datum (...) 
van de mededeling van het bewijs dat deze kosten werden gemaakt

Nr. Omschrijving Hoofd 
waarborg 

BTW Bijkomende 
waarborg 

BTW 

1 Afbreken gyproc plafond en wegvoeren stukken 250.00 
3 uur 2 personen 

2 vernieuwen gyproc plafond (5 op 5 min koepelruimte) 
20m2 a 30 euro m2 600.00 

3 verplaatsen 12 spotjes in nieuwe gyproc 70.00 
2 uur werk 

4 herschilderen 20m2 300.00 

5 herstellen schade rond schoorsteen 200.00 

6 retouce werk op muur waar het water langs gelopen is 50.00 
herschilderen muur 150.00 

7 opruimen resten op vynilvloer 50.00 
8 herschilderen sierbak rond verwarming 125.00 

SUBTOTAAL 

TOTAAL vd SCHADE                                                                                            

franchise 

VERGOEDING 

Een voorbeeld uit de opleiding “cases schade brand”

Onderscheid hoofdwaarborg bijkomende waarborg

Kosten 

huisvesting ea
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Vergoedingstermijnen

dringende kosten huisvesting 15 dagen

niet betwist gedeelte vd vergoeding 30 dagen

betwiste vergoedingen (expertises)
bindende derdenbeslissing

maximum termijn (tegen)expertise 90 dagen

vastgesteld bedrag vd schade 30 dagen

art 121 § 2  2°

2° de verzekeraar betaalt het gedeelte van de vergoeding 
dat zonder betwisting bij onderling akkoord 
tussen de partijen is vastgesteld 
binnen dertig dagen die volgen op dit akkoord. 

In geval van betwisting van het bedrag van de schadevergoeding, 
stelt de verzekerde een expert aan 
die in samenspraak met de verzekeraar 
het bedrag van de schadevergoeding zal vaststellen
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art 121 § 2  2°

Indien er dan nog geen akkoord bereikt wordt, 
stellen beide experten een derde expert aan. 
De definitieve beslissing over het bedrag van de schadevergoeding 
wordt dan door de experten genomen 
met meerderheid van de stemmen. 

De kosten van de expert 
aangesteld door de verzekerde 
en desgevallend de derde expert 
worden voorgeschoten door de verzekeraar 
en zijn ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

3 bestekken voor de herstelling van de schade

€38 000      €40 0000     €42 0000

Voorstel van de expert van de verzekeraar: €30 000

Aanstelling tegenexpert

Aanstelling derde expert

Resultaat: het voorstel van €30 000 wordt behouden.

WIE KRIJGT HIER ONGELIJK?

In het ongelijk gestelde partij
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3 bestekken voor de herstelling van de schade

€38 000      €40 0000     €42 0000

Voorstel van de expert van de verzekeraar: €30 000

Aanstelling tegenexpert

Aanstelling derde expert

Resultaat: het voorstel van 30 000 wordt verhoogd naar €32 000.

WIE KRIJGT HIER ONGELIJK?

In het ongelijk gestelde partij

Intentie van de wetgever.

* Afwijken van de 50/50 verdeling van expertisekosten.

* Willekeur vermijden in expertises.

* Een sanctie voor degene die ongelijk krijgt.

Duidelijk verschil met de contractuele waarborg expertisekosten.

In het ongelijk gestelde partij

15

16



9

art 121 § 2  2°

De beëindiging van de expertise 
of de vaststelling van het bedrag van de schade 
moet plaatsvinden binnen 90 dagen 
die volgen op de datum 
waarop de verzekerde de verzekeraar heeft op de hoogte gebracht 
van de aanstelling van zijn expert. 

art 121 § 2  2°

De schadevergoeding moet betaald worden 
binnen 30 dagen 
die volgen op de datum van de beëindiging van de expertise 
of, bij gebreke daaraan, 
op de datum van de vaststelling van het schadebedrag;
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Opmerking

30 dagen termijn voor de betaling

nieuw element: niet betwist deel vd schade

(vermijden van blijvende discussies over het eindbedrag)

Regeling van de betwisting
expert – tegenexpert – derde expert
(geen arbitrage)

art 121 § 2  2°

De verzekeraar moet alle kosten van de experten voorschieten.

De in het ongelijk gestelde partij betaalt de bijkomende expertkosten.

Einde (tegen)expertise binnen 90 dagen 
nadat verzekerde zijn expertkeuze meedeelt aan de verzekeraar.

Betaling uiterlijk 30 dagen na einde expertise of schadevaststelling.
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De brandverzekeraar betaalt de voorschotfactuur van de tegenexpert.

Deze factuur staat op naam van de verzekeringsnemer.

De betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de expertise.

Het betreft een voorschot.

Definitieve betaling door degene die in het ongelijk gesteld wordt.

Diverse betaalmethodes voor de verzekerde (contractueel uit de 
brandpolis, uit de polis rechtsbijstand, met eigen middelen)

Expertisekosten

Expertise = Bindende Derdenbeslissing

Is geen arbitrage

Kan met 1 persoon

Toetstbaar door de rechter

Verplichte werkwijze
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BINDENDE DERDENBESLISSING

La tierce décision obligatoire

Bindende Drittenscheidung

Binding third party decision

(Cepina Colloquium van oktober 1984)

Arbitrage Dading BDB

Geschil (huidige en 

toekomstige);

schriftelijk contract;

mogelijk indien 

dading ook mogelijk 

is

Geschil (huidige en 

toekomstige); 

schriftelijk contract

Onzekerheid, 

berekening, 

contractuele oplossing 

Uitvoerbare titel na  

exequatur

Eindbeslissing Beslissing geldig als 

‘wet’ tss partijen

Vordering tot 

vernietiging mogelijk 

art 1704 Ger. W

Vernietigbaar 

wegens dwaling art 

2053BW

Inhoudelijke toetsing 

mogelijk;

Billijkheidsprincipe

1676 - 1723  Ger. W 2044 - 2058 BW 1101 - 1369 BW  

!1134 BW
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Definitieve betaling expertkosten (na voorschot)

Door de in het ongelijk gestelde partij.

Cfr art 157 wet 4 april 2014.
(beter resultaat dat bekomen wordt door de verzekerde)

Objectiviteit over de beslissing van de verzekeraar.

Opmerking:   
verschil met poliswaarborgen ivm expertisekosten!

Art 121 §2 3°

in geval van wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde 
goederen, 

is de verzekeraar ertoe gehouden de verzekerde, 
binnen dertig dagen die volgen op de datum van sluiting van de 
expertise of, 
bij ontstentenis, de datum van de vaststelling van het bedrag van de 
schade, 

een eerste gedeelte uit te betalen 
dat gelijk is aan de in paragraaf 4, 1°, b) bepaalde minimumvergoeding.
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Art 121 §2 3°

De rest van de vergoeding 
mag worden betaald in schijven 
naargelang de wederopbouw of wedersamenstelling vorderen, 
voor zover de voorgaande schijf uitgeput is.

De partijen kunnen na het schadegeval 
een andere verdeling van de betaling van de vergoedingsschijven 
overeenkomen;

Art 121 §2 3°

Minimum vergoeding bij wederopbouw of wedersamenstelling.

Saldo voor zover de voorgaande schijf uitgeput is.
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Art 121 §2 4°

in geval van vervanging van het beschadigde gebouw 
door de aankoop van een ander gebouw 
is de verzekeraar er toe gehouden de verzekerde, 
binnen dertig dagen 
die volgen op de datum van de sluiting van de expertise 
of bij ontstentenis eraan, 
van de bepaling van het bedrag van de schade, 
een eerste gedeelte uit te betalen 
dat gelijk is aan de in paragraaf 4, 1°, b) bepaalde minimumvergoeding.

Art 121 §2 4°

Het saldo wordt gestort 

bij het verlijden van de authentieke akte 

van aankoop van het vervangingsgoed;
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Opmerking

Minimum vergoeding bij vervanging

Saldo bij de authentieke akte (3 jaar verjaringstermijn)

Vervanging met ander doel, meerdere panden is mogelijk.

Schadebegroting gebouw is steeds excl btw excl taksen.

Art 121 §2 5°

in alle andere gevallen 
is de vergoeding betaalbaar binnen dertig dagen 
die volgen op de datum van de sluiting van de expertise 
of bij ontstentenis, 
de datum van de vaststelling van het bedrag van de schade;

31

32



17

Opmerking:

Andere gevallen:

binnen 30 dagen na expertise

binnen 30 dagen na vaststelling bedrag schade

Art 121 §2 6°

de sluiting van de expertise 
of 
de schatting van de schade bedoeld bij 3°, 4° en 5° hierboven 
moet plaatsvinden binnen negentig dagen 
die volgen op de datum van de aangifte van het schadegeval.
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Opmerking:

90 dagen voor de expertise

90 dagen voor de tegenexpertise (§2  2°)

Art 121 §3 1°opschorting termijnen

De verzekerde heeft op de datum van sluiting van de expertise 
niet alle verplichtingen vervuld 
die hem door de verzekeringsovereenkomst zijn opgelegd. 

In dit geval beginnen de termijnen pas te lopen 
vanaf de dag die volgt op de dag 
waarop de verzekerde 
de genoemde contractuele verplichtingen is nagekomen;
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Art 121 §3 opschorting termijnen

De verzekerde blijft in gebreke 

Voor de verplichtingen verzekerde zie:

art 74 melding vh schadegeval

art 75 gevolgen voorkomen of beperken

art 76 regeling sancties
bewijs causaal verband vh nadeel
bewijs  bedrieglijk opzet om te weigeren

Art 121 §3  2°opschorting termijnen

Het gaat over een diefstal 
of er bestaan vermoedens 
dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt kan zijn 
door de verzekerde 
of de verzekeringsbegunstigde. 

In dit geval kan de verzekeraar zich het recht voorbehouden 
vooraf kopie van het strafdossier te nemen. 
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Art 121 §3  2°opschorting termijnen

Het verzoek om kennis ervan te mogen nemen 
moet uiterlijk binnen dertig dagen 
na de afsluiting van de door hem bevolen expertise geformuleerd 
worden. 

Indien de verzekerde of de begunstigde 
die om vergoeding vraagt niet strafrechtelijk wordt vervolgd, 
moet de eventuele betaling geschieden 
binnen dertig dagen 
nadat de verzekeraar kennis genomen heeft van de conclusies van het 
genoemde dossier;

Opmerking: opschorting termijnen

Diefstal of vermoeden van fraude, opzettelijke schade:

niet noodzakelijk kopie vh pv

bewijs dat het pv niet te laste is van verzekerde

Opmerking: 

persoonlijke gevolgen van opzet.
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Art 67 §3  3° opschorting termijnen

Uitstel wegens betwisting van de vergoeding.

Dit artikel bestaat niet meer; er is immers een regeling  voor de 
betwisting van de schade 

(akkoord over deel vd schade)

Art 121 §3  3° opschorting termijnen

Het schadegeval is veroorzaakt door een natuurramp 

bedoeld bij onderafdeling 2 van deze afdeling. 

In dit geval 
kan de minister bevoegd voor Economische Zaken 
de termijnen bedoeld bij paragraaf 2, 1°, 2° en 6°, verlengen;
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Art 121 §3  4°opschorting termijnen

De verzekeraar heeft de verzekerde schriftelijk 

de redenen duidelijk gemaakt die, 

buiten zijn wil en die van zijn gemachtigden om, 

de sluiting van de expertise of de raming van de schade,

bedoeld in paragraaf 2, 6°, beletten.

Art 121 §3  4° opschorting termijnen

Schriftelijke motivatie van de verzekeraar met

de reden die de sluiting vd expertise belet.

Vb 
herstelling in regie
akkoord met prestatie vakman, maar bestek volgt niet
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Art 121 § 4  1°a minimum bedragen

Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van deze wet

die een vermindering van de vergoeding mogelijk maken, 

mag de vergoeding bedoeld in paragraaf 2 niet minder zijn dan :

Art 121 § 4  1°a minimum bedragen

in geval van verzekering tegen nieuwwaarde, 

wanneer de verzekerde het beschadigde goed 
wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt, 

100 % van deze nieuwwaarde 
na aftrek van slijtage overeenkomstig paragraaf 5.
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Opmerking: minimum bedragen

A) Bij verzekering in nieuwwaarde

met wederopbouw
100% vd nieuwwaarde

Verbod sleet toe te passen indien < 30%
(aftrek sleet boven de 30% toegelaten)

Art 121 § 4  1°minimum bedragen

Zo evenwel de wederopbouwprijs, de wedersamenstellingsprijs of de 
vervangingswaarde 
lager ligt dan de vergoeding voor het beschadigde goed, 
berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval, 
is de vergoeding minstens gelijk aan 
deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingswaarde 
verhoogd met 80 % van het verschil 
tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding 
en deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingswaarde 
verminderd met het slijtagepercentage van het beschadigde goed en 
met de taksen en rechten die zouden verschuldigd zijn op dit verschil 
na aftrek van de slijtage, overeenkomstig paragraaf 5;
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Opmerking: minimum bedragen

Bij verzekering in nieuwwaarde

uitzondering:

wederopbouw is goedkoper dan berekende vergoeding

extra 80% vh verschil tussen de expertise en het voorschot.

Verbod sleet toe te passen indien < 30% 
(aftrek sleet boven de 30% toegelaten)

Art 121  § 4 1° b min. bedragen

in geval van verzekering tegen nieuwwaarde, 
wanneer de verzekerde 
het beschadigde goed niet wederopbouwt, wedersamenstelt of 
vervangt, 

80 % van deze nieuwwaarde 

na aftrek van de slijtage, overeenkomstig paragraaf 5;
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Opmerking: minimum bedragen

Bij verzekering in nieuwwaarde

zonder wederopbouw
80%vd nieuwwaarde

Verbod sleet toe te passen indien < 30% 
(aftrek sleet boven de 30% toegelaten) 

Art 121  § 4 1° c minimum bedragen

in geval van verzekering tegen een andere waarde, 
100 % van deze waarde;

voorbeeld:

werkelijke waarde (geen 80%)
aangenomen waarde (geen 80%)
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Art 121  § 4 2°

in geval van 

wederopbouw, 

wedersamenstelling 

of vervanging 
van het beschadigde goed, 
omvat de vergoeding bedoeld bij paragraaf 2 alle taksen en rechten;

Opmerking:

Taksen en rechten

BTW op huisvesting

BTW op wederopbouw

Taksen op vervanging
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Opmerking:

Taksen en rechten

Begroting gebouw excl btw – inhoud incl btw

BTW  0 – 6 – 21  of andere

Taksen  0 - 5 - 6 - 7- 10  - 12 ….

Art 121 § 4 3°

indien de overeenkomst een formule van automatische aanpassing bevat, 

wordt de vergoeding voor het beschadigde gebouw, 

berekend op de dag van het schadegeval, 

verminderd met de vergoeding die reeds werd uitbetaald, 

verhoogd volgens de eventuele verhoging 

van het op het ogenblik van het schadegeval bekende jongste indexcijfer, 

gedurende de normale heropbouwperiode 

die begint te lopen op de datum van het schadegeval 
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Art 121 § 4 3°

zonder dat de op die wijze 

verhoogde totale vergoeding 

120 % van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding mag 
overschrijden 

en evenmin meer mag bedragen 

dan de totale kostprijs van de heropbouw.

Opmerking:

Indexatie van de vergoeding.

Enkel van toepassing bij langere bouwperiodes.

max 120% op hetgeen nog niet werd geregeld.

max kost van de heropbouw.

Verouderde clausule op basis van de hoge inflatie uit de jaren 70 - 80.
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Art 121 § 5

In geval van verzekering tegen nieuwwaarde 
mag de slijtage 
van een beschadigd goed 
of van het beschadigde gedeelte van een goed 
slechts worden afgetrokken 
indien deze hoger ligt 
dan 30 % van de nieuwwaarde.

Opmerking:

30 % regel

enkel dit artikel bepaalt de sleetregeling.

geen art 9 uit kb 24 12 1992.

belangrijke aanpassing aan het KB in 1994.
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Hoe sleet berekenen?

Modulair model

Bouwkosten worden in 3 modules verdeeld.
Materialen 40%

Werkuren 40%

Diverse kosten 20%

Lineair model

Sleet van 0 tot 100% op de totale kost van de werken.
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Art 121 § 6

De paragrafen 1, 4 en 5 

zijn niet van toepassing 

op de aansprakelijkheidsverzekering.

Opmerking:

Uitzondering voor de aansprakelijkheidsverzekering op:

§ 1  (anders conflict met art 147 Vrije beschikking)

§ 3  (wederopbouw, vervanging, indexatie …)

§ 4  (aansprakelijkheid is steeds in werkelijke waarde)

§ 5   (sleet regeling)
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Art 121 § 7 (sanctie)

In geval van niet-eerbiediging van de termijnen 

bedoeld bij paragraaf 2, 

brengt het gedeelte van de vergoeding 

dat niet wordt betaald binnen de termijnen 

van rechtswege een intrest op 

die gelijk is aan tweemaal de wettelijke intrestvoet 

Art 121 § 7 (sanctie)

te rekenen vanaf de dag 

die volgt op het verstrijken van de termijn 

tot op de dag van de daadwerkelijke betaling,

tenzij de verzekeraar bewijst 

dat de vertraging niet te wijten is aan hemzelf 
of aan een van zijn gemachtigden.
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Opmerking:

Sanctie op niet naleving van al de termijnen uit § 2

Zelfs bij gedeeltelijke late betaling

Dubbele wettelijke interestvoet

Verzekeraar kan bewijzen dat de vertraging niet aan hemzelf of 
een van zijn aangestelden te wijten is

Opmerking:

Geen reden van  uitzondering op de vertraging:

Tegenpartij daagt niet op 
(contractuele regeling primeert)

Verzekeraar tegenpartij daagt niet op
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Opmerking:

Geen reden van  uitzondering op de vertraging

Expert heeft geen tijd

Verantwoordelijkheid is onduidelijk

Kwijting is nog niet ondertekend

Excel tool

Berekening van de verschuldigde rente

berekenbaar op de dag van de betaling (of ervoor)

geen ingebrekestelling nodig

het niet betwiste deel vd schade
bedrag expertise
bedrag na tegenexpertise 
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Excel tool

Jaarlijks nieuwe versie via FvF

(publicatie Cie brand)

Publicatie van de rente 

voorbeeld
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