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Nieuwe vormen van mobiliteit



Nieuwe vormen van mobiliteit



Nieuwe vormen van mobiliteit



KB 13.02.07: voortbewegingstoestellen 

KB 21.07.16: SP (3de cat BF KB 1.12.75 WC)

Wet 02.05.19: 2bis vrijstelling verzekeringsplicht

Wet 02.02.21: 2bis aangepast ”werfvoertuigen”

GwH 28.01.21: rip art 2bis?

Wetsvoorstel 15.04.21 – massa / 18km/u   

RL 2021/2118 dd 24.11.21 – WAM

Wet 15.5.22 – vtbwt 16jr, Nt voetpad, 1pers.  



Nieuwe vormen van mobiliteit

Wijzigingen in de 
WAM

Verzekeringsplicht BGWF Art. 29bis WAM



IMPACT
- Aantal wielen (1,2,3,4…∞)
- Pedalen en stuur (voortbew – rijwiel)
- Bereden ‘motorvoertuig’ (vtg/bestuurder? <–>moto hand)
- ‘Stapvoets’ 

- Minleeftijd
- Rijbewijs 
- Plaats op weg 
- Helm’plicht’ – kledij
- COC
- Inschrijving

- Zie uitgebreid bijdrage verslagboek Rechtskroniek Vrede-&Politierechters 2021 
(Charlier-Falque-Lambotte)



IMPACT
- WAM – FAM

- Deeleconomie 

- BGWF

- 19bis11§2, 29ter, 29bis…

- (Niet) gemotoriseerd vtbwt, rijwiel, rw hulpmotor, gemotoriseerd rw, SP 



Verzekeringsplicht WAM
Art. 2.§ 1. Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht
hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven,
gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze
wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

→Motorrijtuigen: Artikel 1.Voor de toepassing van deze wet wordt
verstaan onder:
Motorrijtuigen : rij- of voertuigen, bestemd om zich

over de grond te bewegen en die door een mechanische
kracht kunnen worden gedreven, zonder aan
spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij- of
voertuig is gekoppeld, wordt als een deel daarvan
aangemerkt.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#Art. 2bis.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#LNK0002


Verzekeringsplicht WAM
NIEUW
Art. 2bis. Zijn niet onderworpen aan de verzekeringsplicht bedoeld in artikel 2,
§ 1, de motorrijtuigen bedoeld in artikel 1, eerste lid, die door de mechanische
kracht 25 km/u niet overschrijden.

Blijven onderworpen aan de verzekeringsplicht bedoeld in artikel 2, § 1, de
bromfietsen van klasse A zoals gedefinieerd in artikel 2, 2.17, 1), van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Link: ook privéterrein - HvJ Vnuk 4.09.14, Torreiro 20.12.17, Rodrigues Linea
Directa 20.06.19, Juliana 4.09.18 (onaf gebruik) – Ostrowski 29.04.21 (sloop!)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#Art.3


TWEE visies 

MECHANISCHE KRACHT

- ENGE visie:  ’autonoom’ ‘onafhankelijk’ – ZONDER spierkracht

Snelheid, kwalificatie Wegcode = irrelevant 
Pedalen ronddraaien én kracht = geen MRT want niet autonoom 
Boost, launch,garagefunctie = autonoom = MRT 

- RUIME visie: ‘anders dan louter/enkele spierkracht’ =. MRT 
-> zodra een mechanische kracht ondersteuning biedt, ook al rijdt niet autonoom
= alle elektrische fietsen zijn MRT gezien trapondersteuning 

WAM 56 -> Benelux-Ov 55 -> ontwerp Rome: ‘rijwiel met hulpmotor’ = MRT
Bedoeling om ‘nieuwe systemen’ max ONDER toep WAM te brengen. 

Wetgever 2019 => ‘enge visie’ gewenst, maar foute ‘terminologie’? 



NA wet 02.05.19 (BS 22.05.19)

- ENGE visie: Belgie (mechanisch = werktuiglijk – fysiek = spierkracht)

Enge visie: spierkracht mét ondersteuning, maar niet autonoom = geen 
motorrijtuig ! “Actionner: mettre en mouvement, faire fonctionner” – “in 
beweging brengen én houden”= MRT art 1 

“Kunnen voortbewegen” = ook als motor niet werkt = MRT

- RUIME visie: Europa

Eur Comm vrijstelling verzplicht NIET nodig – vandaar Belgie via art 5.2 RL 
2009/103 “bepaalde type voertuigen” vrijstelling, mits ‘garantiefonds’ SO $

≠ Eur Parl: enkel MRT als COC (V° 168/2013) : “kleiner, lagere maxsnelheid, 
waardoor hun schade- en letselpotentieel niet zo groot is” 





Art. 29bis WAM
- NIEUW
§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder motorrijtuig verstaan ieder
voertuig bedoeld in artikel 1 met uitzondering van deze bedoeld in artikel 2bis,
eerste lid.

- Vergoedingsgerechtigden
§ 2. De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet

beroepen op de bepalingen van dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt als
rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde
dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

=> Bestuurder ‘vrijgesteld’ = 29bis Vgde !
=> Ongeval mét vrijgestelde ≠ 29bis … 



Art. 29bis WAM
- Enge visie: 

- SP louter trapondersteuning ≠ mrt => 29bis Vgde 

- SP boost, launch,… afh snelheid MRT of niet impact 29bis 

- Ruime visie: 

- SP nooit vrijgesteld = MRT => geen 29bis Vgde 

- Trapsgewijs “blad-steen-schaar”- systeem oplossing ? 



BGWF
Art. 19bis-11. § 1. Elke benadeelde kan van het Fonds de vergoeding bekomen van de schade die door een
motorrijtuig is veroorzaakt:
9°) wanneer voor wat betreft een motorrijtuig vrijgesteld van de verplichting tot verzekering overeenkomstig
artikel 2bis, eerste lid, geen enkele verzekeringsonderneming de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt, dekt.

Idee: als geen Familiale, dan BGWF.
Quid: wel Familiale maar verval dekking (bv alco) ?
beter “onverzekerde vrijgestelde” dan “zatte verzekerde vrijgestelde” ?

BGWF geen bijdrage via Fam – quid financiering deze ‘nieuwe’ risico’s?
BGWF subrogatoir verhaal ‘as derde’ – onbeperkt? (19bis-14,§1 WAM)

Enge visie: geen tsskomst louter ‘trapondersteuning’ = alle elekt fietsen incl SP ?
Autonoom (incl SP) <25km/u -> tsskomst ogv …9°?

Ruime visie: altijd tsskomst als gn fam tot 25km/u, …9°
<-> bij 3de cat (SP) vergoeden ogv ‘niet verzekering’ 19bis11§1, 8° !

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#Art.19bis-10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1989112130&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1#Art.19bis-12


Art. 29ter WAM
- Wetgever lijkt verwijzing art 2bis ”vergeten“…? 

- “Vrijgesteld” maar wel MRT (2 of >) voor 29ter? 

- Art 14 WAM io 29ter: 3md ‘gemotiveerd antwoord’ ( zie Cass 30.1.20 
C.18.0559.N mbt 19bis 11§2 WAM) ?

- Vergoedingsplichtige ook Fam verza “vrijgesteld mrt” zelfs al is niet in polis 
vermeld? 



Wet 2.02.21: werfvoertuigen  

- “Motorrijtuigen die voor andere doeleinden bestend zijn dan het zich enkel verplaatsen” => blijven 
onderworpen WAM 

- Doelt op ‘hoofdzakelijk een andere functie dan voortbeweging’ (verslag commissie) 

Te interpreteren oi als: 

- ‘Mede of uitsluitend ingericht om te dienen als werktuig, mits de schadeveroorzaking karakteristiek 
is voor deelname aan het wegverkeer’ (Benelux Gerechtshof)  



GwH 28 januari 2021 – 15/2021 

RIP art 2bis WAM ?  
PREJ 1:

In zoverre deze bepaling de verzekeringsplicht handhaaft voor bromfietsen klasse A, zoals 

omschreven in art. 2.17.1 Wegverkeersreglement, doch niet voor voertuigen die niet onder het 

toepassingsveld van art. 2.17.1 Wegverkeersreglement sorteren en een autonome snelheid van 

maximaal 25 km/u hebben, doch via ondersteuning een hogere snelheid kunnen halen en 

bijgevolg een evenwaardige dan wel grotere kinetische energie hebben dan bromfietsen 

klasse A ?

PREJ 2:

…doch gemiddeld een grotere massa hebben dan bromfietsen 

klasse A en bijgevolg een grotere kinetische energie hebben dan bromfietsen klasse A ? »



GwH 28 januari 2021 – 15/2021 

RIP art 2bis WAM ?  
B.2.4: “Artikel 29bis van de WAM-Wet organiseert een systeem van objectieve

aansprakelijkheid van de bestuurders …” ?

B.2.7: De wetgever heeft het verschil tussen de vrijgestelde voertuigen en de bromfietsen 

klasse A bijkomend verantwoord op basis van de zogenaamde kinetische energie van het

voertuig, waarbij enerzijds de snelheid en anderzijds de massa van het voertuig in overweging 

worden genomen om de risico’s die de inverkeerstelling met zich meebrengt, te evalueren

…

Uit die bespreking in de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever ervan uitgaat

dat de definitie van motorrijtuig, zoals vermeld in artikel 1 van de WAM-Wet, enkel betrekking 

heeft op voertuigen die door mechanische kracht worden gedreven, zonder dat daarbij 

spierkracht moet worden gebruikt. Dit veronderstelt eveneens dat de maximale snelheid 

waarvan sprake in artikel 43 van de wet van 2 mei 2019, de snelheid is die bereikt kan worden 

op basis van de motor alleen, zonder bijkomende ondersteuning door spierkracht.



GwH 28 januari 2021 – 15/2021 

RIP art 2bis WAM ?  
B.3.4. Gelet op de in B.3.3 vermelde doelstelling is het daarentegen niet redelijk 
verantwoord dat voor alle andere voertuigen die niet aan de definitie van een bromfiets klasse A 
voldoen, wel een vrijstelling van de verzekeringsplicht geldt, ongeacht hun massa, louter op 
basis van hun maximale autonome snelheid. Uit de niet-exhaustieve opsomming van de 
voertuigen in de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever veronderstelt dat alle 
andere voertuigen die een maximale snelheid van 25 km/u hebben, noodzakelijk een minder 
grote massa hebben dan bromfietsen klasse A. Anderzijds veronderstelt de wetgever dat voor
die voertuigen, die toch een grotere massa hebben en die bijgevolg een motorische aandrijving 
vereisen om eenvoudig hanteerbaar te zijn, de autonome snelheid aanzienlijk lager zal zijn dan 
25 km/u, wat zou verantwoorden dat zij eveneens worden uitgesloten.
In tegenstelling tot wat die opsomming laat vermoeden, bevat de in het geding zijnde 
bepaling zelf echter enkel een vereiste inzake de maximale snelheid, en wordt voor de 
vrijstelling geen rekening gehouden met de massa van het betrokken voertuig.
De nood aan flexibiliteit om rekening te houden met de snelle evolutie van dit nieuw soort 
voertuigen verantwoordt evenmin dat die voertuigen louter op basis van de maximale autonome
snelheid, en het feit dat zij niet als bromfietsen klasse A worden beschouwd, worden vrijgesteld 
van de verzekeringsplicht. Die snelle evolutie maakt het immers eveneens moeilijk om 
bijvoorbeeld de massa, en in het algemeen het verkeersrisico, van dergelijke nieuwe voertuigen 
te voorspellen.



GwH 28 januari 2021 – 15/2021 

RIP art 2bis WAM ?  

B.4.3. Nu het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag heeft geleid tot een vaststelling 

van schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is er geen aanleiding om over te 

gaan tot een onderzoek van de andere prejudiciële vraag in de zaak nr. 7264, dat niet zou kunnen 

leiden tot een ruimere vaststelling van ongrondwettigheid.



GwH 28 januari 2021 – 15/2021 

RIP art 2bis WAM ?  

IMPACT: 

- Niet hetzelfde als vernietigingsarrest 

- Art 2bis blijft bestaan – “versterkte relatieve werking” 

- Invulling criterium ‘massa’ moeilijk wegens gebrek parameter ( ”gemiddelde“ BF A?) 

- Werking tijd: (a) burgerlijk retroactief (1.06.19) BGWF aanspreken  (b) strafrechtelijk: 
legaliteitsbeginsel gn retroactieve werking – inw vanaf 21.02.21

TOEKOMST:

- Bepalen criterium ‘massa’ (MTM?)

- Bepalen impact ‘trapondersteuning’ >25km/u (2de prej vraag) 



Wetsvoorstel 1.12.21 – 55/2354
Gemot Voortbewegingstoestel – WVR 
- Min 16jr 

- Max 250 W

- Niet meer op voetpad 

- Max 1 pers 

- Zie W.15.5.22, 

- BS 15.6.22 Inw. 1.07.22 



Elektrische steps vanaf 1.07.22 

- Gelijkgesteld fietsers ongeacht snelheid ! 

- Op rijbaan als geen fietspad (nt op voetpad) 

- Voetgangerszone: zie verkeersborden – elk geval “stapvoets” 



W. 15.05.22, BS 15.06.22, inw 1.07.22 

- 16 jaar voor de bestuurders van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, 
behalve:a) in woonerven en erven;b) op voorbehouden wegen bedoeld in 
artikelen 22quinquies et 22octies;c) in voetgangerszones, overeenkomstig 
artikel 22sexies, 1., tweede lid, 2° ;d) in speelstraten;e) voor de personen 
met een verminderde mobiliteit die gemotoriseerde 
voortbewegingstoestellen gebruiken die uitsluitend voor hen zijn bestemd.

- De voortbewegingstoestellen die bestemd zijn voor personen met een 
verminderde mobiliteit mogen altijd buiten de rijbaan en die parkeerzones 
opgesteld worden

- Het is verboden personen te vervoeren op voortbewegingstoestellen, 
behalve op voortbewegingstoestellen gebouwd voor het vervoer van 
personen en op voorwaarde dat er niet meer passagiers worden vervoerd 
dan het getal waarvoor de zitplaats of zitplaatsen ingericht zijn.



W. 15.05.22, BS 15.06.22, inw 1.07.22 

- een onderbord van het model M1, M8 en M19 tot M24, bedoeld in artikel 65.2, 
geeft, naargelang het geval, de plaatsen aan waar fietsen, 
voortbewegingstoestellen en tweewielige bromfietsen, gedeeld of niet, mogen 
geplaatst worden

- 82bis.1. Reflectoren.1° Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een 
stuur voeren altijd vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector.2°
Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voeren altijd een zijdelingse 
signalisatie bestaande uit:- ofwel een witte reflecterende strook langs elke kant 
van de voetsteunen;- ofwel een witte reflecterende strook in de vorm van een 
doorlopende cirkel aan elke kant van de band van het voor- en achterwiel;-
ofwel de combinatie van de twee voornoemde types.82bis.2. Geluidstoestel.De 
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een stuur zijn uitgerust met een 
geluidstoestel dat kan worden gehoord op een afstand van 20 meter.82bis.3. 
Remmen.Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten uitgerust zijn met 
voldoende doelmatige remmen.82bis.4. Afmetingen.De maximale breedte van 
een voortbewegingstoestel is 1 meter.".



Elektrische step mét zadel 



RL 2021/2118 – 24 november 2021  



RL 2021/2118 – 24 november 2021  



GwH 28 januari 2021 – 15/2021 

RIP art 2bis WAM ?  



Conclusie  

Nood aan uniformiteit: duidelijke terminologie en definities cfr Unierecht, zodat 

zorgeloos over grens knn fietsen 

Huidigte stavaza art 2bis: SP niet vrijgesteld in ruime visie !  

GwH 28.01.21: toetsingscriterium/parameter ? 

Wegcode / COC/ MTM …

”Kinetische energie” (massa x snelheid) Vs “impactrisico” ?  

Bescherming verkeersdeelnemers maximaliseren: zowel ‘bestuurder’ als ‘SO’ 

trapsgewijs ‘blad-steen-schaar’-systeem? 

RL 2001/2118 tegen einde 2023 duidelijkheid – zie voorstellen aanpassing WAM 

Commissie Verzekeringen dd 12/7/22 doc/c2022/5



Cass 7 april 2022 C.21.0376.N

Prej HvJ – boostfunctie   



Commissie Verzekeringen 12.07.22

DOC 2022/5 werkgroep
In afwachting beslissing HvJ -> geen aanpassing art 1 WAM

Nieuw (cfr RL): voertuigen met mechanische kracht die enkel dient als trapondersteuning

zijn geen motorrijtuig 

Akkoord aanpassing 2bis, met uitzondering ‘gewicht batterij’ max nettogewicht

Geen akkoord 29bis tav bestuurder vrijgesteld motorrijtuig / tav benadeelden nav ongeval

Veroorzaakt door vrijgesteld motorrijtuig (3 tekstvoorstellen)

Vanaf dec 23 geen motorrijtuig (meer):

- Niet uitsluitend door mechanische kracht (‘niet autonoom’, trapondersteuning gn mrt)

- Uitsluitend mechanische kracht MAAR beperkte snelheid en/of gewicht

- Alle gemotoriseerde rolstoelen lich handicap

(Lidstaten knn uitgesloten mrt alsnog verzekeringsplicht opleggen/andere 

Vergoedingsregeling voorzien)



Commissie Verzekeringen 12.07.22

DOC 2022/5 werkgroep

- 2bis 2 tekstvoorstellen: 

incl werfvoertuigen behoud verzekeringsplicht, 

max 6km/u en max 100kg, >6-25km/u en max 25kg => discussie batterij meetellen of niet

Probleem: ‘massa’ (GwH) vs ‘max nettogewicht’ (RL) Excl batterij meer onder vrijstelling…

Link: walkassist, boost, launch… max 6km/u én max 100kg (cumulatief) of max 25km/u én 25kg

 Gn verzekeringsplicht alhoewel ‘autonoom’ 

 Zie vb. Mrt 25kg zal 3x minder kinetische energie dan bromfiets 80kg, beide aan 25km/u 

 MRT sneller 25km/u ongeacht massa altijd verzekeringsplichtig ! 

 « Constructie max snelheid »: 

(1) motor alleen, zonder bijkomende ondersteuning spierkracht 

(2) zowel ontworpen constructie als na productie aanpassing (link: begrenzer vs opdrijven) 

Eigenlijk wordt ‘werkelijke snelheid’ bedoeld… 



Commissie Verzekeringen 12.07.22

DOC 2022/5 werkgroep

- Tsskomst BGWF: 

19bis-11§1,9°: « wanneer voor wat betreft een motorrijtuig vrijgesteld van de verplichting

tot verzekering overeenkomstig art 2bis, eerste lid, geen enkele verzekeringsonderneming

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het voertuig dat het ongeval

heeft veroorzaakt, dekt »

- => (a) bestaat gn verzk (b) of beperktere dekking dan WAM (!) 

- => ‘vrijgestelde’ dus vergoeding BGWF itt niet gemotoriseerde of enkel trapondersteuning



Commissie Verzekeringen 12.07.22

DOC 2022/5 werkgroep

- 29bis 3 tekstvoorstellen, met onder 3de nog eens 3 opties nav gem rolstoel: 

(1) a) bestuurder vrijgesteld = ZW tav verzekeringsplichtig mrt  

b) andere SO (gn B verpl mrt) geen ZW tav vrijgestelde (!) mrt 

 Dus LS en kledij niet vergoed omwille ‘betrokken’ enkel AS

(2) b) andere SO wèl ZW tav vrijgesgelde mrt 

(3) a) bestuurder geen ZW vrijgesteld noch verzpl mrt (!) tenzij rechthebbende

b) andere SO wèl ZW tav vrijgestelde mrt 

 Opgelet: gem rolstoel ! 3 subvoorstellen wel/niet zw…bestuurder vs andere 🤯

 Hoe BGWF vergoedingsopdracht financieren…?



Commissie Verzekeringen 12.07.22

DOC 2022/5 werkgroep -> commissie

- Voorstel om “uitzondering” te voorzien op ‘vrijstelling’ 

 behoud verzekeringsplicht voor verhuurders (platform, app)

 Link: BGWF betalen (ook bij vrijgesteld) bij AS, zonder subrogatie 

(Zie ook vluchtmisdrijf)

 Met behoud verzplicht: BGWF subrogatie AS bestuurder (behalve bij vluchtmisdrijf)

 Premies worden “gesollidariseerd”… 
 Voorstel om familiale en exploitatie ook afdracht premie BGWF… 

 Ter bescherming bestuurder: VH verplicht ongevallen- en omniumverz vr rek bestuurder… 

 Voorstel opt-in WAM

Alg bemerking commissie nav voorstellen werkgroep: 

- “WAM 4 all” meeste garanties 

- Duidelijke communicatie publiek verzpl B en buitenland ! (Dec 23 agv uitsluiting RL alles nationaal…)

- Behoud toestand na 2/5/19: ‘vrijgestelde is gn mrt 29bis’ 



Actua rechtspraak



Cass 22 januari 2021 – C.20.0012.N
opzet 

- 1. Wettige verdediging vereist dat het strafbaar feit dat kan worden gerechtvaardigd, werd gepleegd met het opzet te schaden, ook al 
leidt dit tot schade die niet werd beoogd.

- 2. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

- 3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

- - de verweerder de eiser raakte met een flesje waardoor de eiser schade heeft geleden;

- - deze handeling van de verweerder ten aanzien van de eiser in beginsel het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen bedoeld 
in artikel 418 van het Strafwetboek uitmaakt;

- - de verweerder in plaats van zijn doelwit te raken de eiser raakte;

- - de verweerder zich op wettige verdediging beriep tegen de aanval van een derde.

- 4. De appelrechter die oordeelt dat de vordering van de eiser tot schadevergoeding ongegrond is omdat de schade toegebracht aan de 
eiser niet toerekenbaar is aan de verweerder wegens wettige verdediging, verantwoordt deze beslissing naar recht.

- In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

- Zie ook concl adv gen 

- Link ook met Wetsvoorstel: DOC 55 – 2601, dd. 24.3.22

- De kosten die resulteren uit een poging tot zelfdoding worden bijna altijd expliciet uitgesloten in de niet-verplichte, aanvullende 
hospitalisatieverzekering of zij vallen onder de meer algemene uitsluiting van “opzettelijke daden”. De weigering om deze kosten terug te 
betalen draagt bij tot de stigmatisering van deze psychische problematiek en tot de moeilijke (financiële) situatie van mensen die een 
poging tot zelfdoding hebben ondernomen.Dit wetsvoorstel bepaalt daarom dat de schade die resulteert uit een poging tot zelfdoding
door de verzekeringnemer niet mag worden uitgesloten in de ziekteverzekeringsovereenkomst. Om te beletten dat de 
verzekeringsondernemingen die kennis hebben van een voorafgaande poging tot zelfdoding een verzekeringnemer om die reden 
zouden weigeren of een bijpremie zouden aanrekenen, wordt tevens een verbod ingevoerd om de poging tot zelfdoding als uitsluitings-
grond op te nemen in de niet-verplichte, aanvullende ziekteverzekering.



Cass 22 januari 2021 – C.19.0303.N
hypothetisch rechtmatig alternatief - causaliteit

- De rechter die moet oordelen over het bestaan van een oorzakelijk 

verband tussen de fout en de schade zoals die zich heeft 

voorgedaan, moet bepalen wat de verweerder had moeten doen om 

rechtmatig te handelen, abstractie maken van het foutieve element 

in de historiek van het schadegeval zonder de andere 

omstandigheden ervan te wijzigen, en nagaan of de schade zich 

ook in dat geval zou hebben voorgedaan



Cass 22 januari 2021 – C.19.0625.N
art 13 WAM

Uit artikel 13 WAM volgt niet dat de verzekeraar of haar schaderegelaar 

verplicht is een met redenen omkleed antwoord te geven omtrent de 

aansprakelijkheid en de schade binnen de termijn van drie maanden, 

indien de aansprakelijkheid of de toepassing van artikel 29bis niet 

wordt betwist en de schade niet wordt betwist en werd gekwantificeerd



Cass 22 januari 2021 – C.19.0547.N
schade 

Een vordering op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid 

ontstaat op het ogenblik dat alle constitutieve bestanddelen van deze 

aansprakelijkheid verenigd zijn, dit is op het ogenblik waarop de 

schade tot stand komt of haar toekomstige verwezenlijking naar 

redelijke verwachtingen vaststaat

Zie ook cass 22.01.21, C.20.0187.N



HvJ 29 april 2021 – C-383/19
verzekeringsplicht priveterrein – sloop (ostrowski)

Zie voor deelname wegverkeer: 4.09.14 (Vnuk C-162/13), 28.11.17 (Rodrigues
C—514/16), 15.11.18 (BTA Baltic Insurance Comp C-648/17), 20.06.19 (Linea
directa, C-100/18)



HvJ 29 april 2021 – C-383/19
verzekeringsplicht priveterrein – sloop (ostrowski)

- In de eerste plaats merkt het Hof op dat in beginsel een verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid inzake de 
deelneming aan het verkeer van een motorrijtuig moet worden gesloten voor een in een lidstaat geregistreerd 
voertuig dat zich op een privéterrein bevindt en dat overeenkomstig de keuze van de eigenaar bestemd is voor de 
sloop, zelfs wanneer dit voertuig wegens de technische staat ervan op een bepaald tijdstip niet geschikt is voor de 
weg.

- In dit verband herinnert het Hof eraan dat het begrip „voertuig”(2) objectief is en losstaat van het gebruik dat van het 
betrokken voertuig wordt gemaakt of kan worden gemaakt, dan wel van de bedoeling van de eigenaar of van iemand 
anders om het effectief te gebruiken.

- De technische staat van een voertuig kan in de loop van de tijd variëren en het eventuele herstel ervan hangt af van 
subjectieve factoren, zoals de bereidheid van de eigenaar of de houder ervan om de nodige reparaties uit te voeren of 
te laten uitvoeren en de beschikbaarheid van het daartoe benodigde budget. Bijgevolg zou afbreuk worden gedaan 
aan het objectieve karakter van het begrip „voertuig” indien het enkele feit dat een voertuig op een gegeven moment 
ongeschikt is voor de weg zou volstaan om het zijn hoedanigheid van voertuig te ontnemen en dus om het te 
onttrekken aan de verzekeringsplicht. Bovendien houdt de verzekeringsplicht(3) geen verband met het gebruik van het 
voertuig als vervoermiddel op een bepaald tijdstip, noch met de vraag of het betrokken voertuig schade heeft 
veroorzaakt. Bijgevolg kan de verzekeringsplicht niet worden uitgesloten om de enkele reden dat een geregistreerd 
voertuig op een gegeven moment wegens de technische staat ervan niet geschikt is voor de weg en dus geen schade 
kan veroorzaken, ook al verkeert het sinds de overdracht van de eigendom in die staat. Ook het voornemen van de 
eigenaar of van iemand anders om het voertuig te laten vernietigen volstaat op zich niet om aan te nemen dat het zijn 
hoedanigheid van „voertuig” verliest en aldus aan deze verzekeringsplicht ontsnapt. De kwalificatie als „voertuig” en de 
omvang van de verzekeringsplicht kunnen immers niet afhangen van deze subjectieve factoren, aangezien daardoor 
afbreuk zou worden gedaan aan de voorspelbaarheid, de stabiliteit en de continuïteit van deze verplichting, die moet 
worden geëerbiedigd om de rechtszekerheid te waarborgen.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Aansprakelijkheidsverzekering&docid=240761&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12253521#Footnote2
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Aansprakelijkheidsverzekering&docid=240761&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12253521#Footnote3


HvJ 29 april 2021 – C-383/19
verzekeringsplicht priveterrein – sloop (ostrowski)

- In de tweede plaats oordeelt het Hof dat een principiële verplichting om een verzekering af te sluiten voor een in een 
lidstaat geregistreerd voertuig dat zich op een privéterrein bevindt en door de eigenaar voor de sloop is bestemd, ook 
al is het op een bepaald moment wegens de technische staat ervan niet geschikt voor de weg, geboden is om de 
bescherming van slachtoffers van verkeersongevallen te garanderen, aangezien het schadevergoedingsorgaan dat 
materiële schade of lichamelijk letsel veroorzaakt door een niet-verzekerd voertuig(4) dient te vergoeden, alleen moet 
optreden in het geval dat een verzekering verplicht is. Deze uitlegging waarborgt dat deze slachtoffers in ieder geval 
schadeloos worden gesteld, ofwel door de verzekeraar op grond van een daartoe strekkende overeenkomst, ofwel 
door het schadevergoedingsorgaan indien het bij een ongeval betrokken voertuig niet is verzekerd of niet is 
geïdentificeerd. Voorts kan daarmee de doelstelling om het vrije verkeer van zowel voertuigen die gewoonlijk op het 
grondgebied van de Unie gestald zijn als de inzittenden te waarborgen, zo goed mogelijk worden verwezenlijkt. Enkel 
indien een verhoogde bescherming wordt geboden aan eventuele slachtoffers van ongevallen die door motorrijtuigen 
zijn veroorzaakt, kan namelijk van de lidstaten worden verlangd(5) af te zien van systematische controles op de 
verzekering van voertuigen die vanaf het grondgebied van een andere lidstaat hun grondgebied binnenkomen, 
hetgeen onontbeerlijk is om dit vrije verkeer te waarborgen.

- In de derde en laatste plaats preciseert het Hof dat een voertuig slechts van de verzekeringsplicht kan worden 
uitgesloten indien het overeenkomstig de toepasselijke nationale regeling officieel uit het verkeer is genomen. Uit de 
registratie van een voertuig blijkt immer weliswaar in beginsel dat het geschikt is voor de weg en dus als 
vervoermiddel kan worden gebruikt, maar een geregistreerd voertuig kan objectief gezien definitief ongeschikt zijn 
voor de weg wegens de slechte technische staat ervan. Deze ongeschiktheid voor de weg en het verlies van de 
hoedanigheid van „voertuig” moeten echter objectief worden vastgesteld. De uitschrijving van het voertuig kan 
weliswaar een dergelijke objectieve vaststelling vormen, maar het Unierecht(6) bepaalt niet hoe een voertuig 
rechtmatig uit het verkeer kan worden genomen. Bijgevolg kan overeenkomstig de toepasselijke nationale regeling op 
een andere wijze dan door de uitschrijving van het betrokken voertuig worden vastgesteld dat dit uit het verkeer is 
genomen.

-

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Aansprakelijkheidsverzekering&docid=240761&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12253521#Footnote4
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Aansprakelijkheidsverzekering&docid=240761&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12253521#Footnote5
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Aansprakelijkheidsverzekering&docid=240761&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12253521#Footnote6


Cass 25 mei 2021 – P.21.0213.N
causaliteit – predispositie

- De bijzondere kwetsbaarheid van het slachtoffer, die heeft bijgedragen tot zijn schade, sluit de verplichting om de schade 

integraal te vergoeden niet uit, tenzij de gevolgen ervan zich hoe dan ook, zelfs zonder de fout van de aansprakelijke, zouden 

hebben voorgedaan.

- 3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

- - de gerechtsdeskundige dr. Verhulst in zijn verslag de blijvende economische ongeschiktheid van de eiseres en de blijvende persoonlijke 

ongeschiktheid bepaalde op 13 procent;

- - de gerechtsdeskundige voor de psychische problemen van de eiseres een beroep deed op psychiater dr. Dillen;

- - dr. Dillen in zijn verslag van 4 maart 2015 bij de eiseres een vrij invaliderende psychiatrische pathologie vaststelde, namelijk angstige en 

depressieve klachten, die een significante weerslag hebben op haar levenskwaliteit alsook op haar mogelijkheden tot professioneel 

functioneren, dit ten gevolge van het ongeval, rekening houdende met een vooraf bestaande toestand van een vermijdende en passieve 

persoonlijkheidsstructuur en een verhoogde kwetsbaarheid ten aanzien van levensstressoren;

- - het verslag van dr. Dillen aangeeft dat de weerstand van de eiseres tegen een residentiële opname kadert in haar vermijdende passieve 

persoonlijkheidsstructuur;

- - op correcte wijze rekening werd gehouden met de predispositie of voorbeschiktheid van de eiseres;

- - de eiseres nagelaten heeft de residentiële behandeling te volgen en zich aldus niet heeft gedragen als van een normaal zorgvuldig 

slachtoffer in dezelfde omstandigheden mag verwacht worden zodat de gevolgen van die weigering niet ten laste komen van de 

verweerders.

- 4. De appelrechter die vaststelt dat de weigering van de eiseres tot een residentiële behandeling kadert in haar bijzondere kwetsbaarheid 

en de schade van de eiseres wegens blijvende economische en blijvende persoonlijke ongeschiktheid raamt op basis van een 

ongeschiktheid van 13 procent, rekening houdend met haar bijzondere kwetsbaarheid volgend uit haar persoonlijkheidsstructuur,

schendt de artikelen 1382 en 1383 oud Burgerlijk Wetboek.



Cass 07 juni 2021 – C.20.0245.F
art 19bis11 §2 WAM - vgde

- Il ne suit pas de cette disposition que le propriétaire d'un des véhicules impliqués 

dans l'accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de 

prouver que le conducteur de ce véhicule n'est pas responsable de l'accident.

- Le jugement attaqué, qui rejette la demande de la demanderesse pour la raison que 

le conducteur de son véhicule est susceptible d'avoir commis une faute en relation 

causale avec l'accident, viole l'article 19bis-11, § 2, précité.

- Zie ook Cass. 30.09.21, C.20.0570.N: Voor de toepassing van artikel 19bis-11, § 2 

WAM-wet zijn enkel de WAM-verzekeraars van de voertuigen waarvan de 

bestuurders geen aansprakelijkheid dragen, niet tot vergoeding gehouden. De 

benadeelde persoon in de zin van die bepaling is niet beperkt tot het onschuldige 

slachtoffer en zijn rechthebbenden.



Cass 22 juni 2021 – P.21.0429.N
art 22 WAM – kennis 1/2

- Artikel 22, § 1, WAM bepaalt:

- "De eigenaar of de houder van het motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht

op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding 

kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, worden gestraft met 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot duizend euro, of met een van die 

straffen alleen.

- De houder en de bestuurder van het motorrijtuig zijn krachtens het eerste lid alleen strafbaar als zij weten dat de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet."

- 3. Uit deze bepaling volgt dat de houder en de bestuurder van een motorrijtuig alleen strafbaar zijn als zij daadwerkelijk 

weten dat dit voertuig niet is verzekerd. Het gegeven dat zij dit konden weten, volstaat hiertoe niet.

- 4. De appelrechters die de eiser schuldig verklaren aan de feiten van de telastlegging A en hierbij oordelen dat het volstaat

dat "(de eiser) kon weten dat het voertuig niet rechtsgeldig verzekerd was", verantwoord en hun beslissing niet naar recht

- Zie ook Cass. 4 okt 2022, P.22.0773.N: Het besturen van een vervangingsvoertuig staat er evenwel niet aan in de weg dat de bestuurder van 

dat voertuig een motorrijtuig bestuurt waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig 

WAM.

- Link met Cass. 21 juni 2011, P.11.0024.N: Het is niet omdat de bestuurder ten overstaan van de benadeelde een beroep kan doen op de WAM-

verzekering van zijn eigen voertuig, hij geen voertuig zonder verzekering zou kunnen besturen; in het kader van artikel 22 WAM moet nagegaan worden 

of voor het vervangingsvoertuig zelf een verzekering werd afgesloten.



Cass 22 juni 2021 – P.21.0429.N
art 22 WAM – kennis 2/2

- Link met Cass. 6 okt 2022, P.20.0505.N: Artikel 3, § 1, zesde lid, WAM bepaalt dat de 

verzekering met betrekking tot een door artikel 1 met een motorrijtuig gelijkgestelde 

aanhangwagen alleen de schade moet dekken die door de niet gekoppelde aanhangwagen 

wordt veroorzaakt.

- Uit deze bepaling volgt enkel dat in geval van samenloop tussen de WAM-verzekering van 

de trekker en de WAM-verzekering van de aanhangwagen of in geval van niet-verzekering 

van de aanhangwagen, de WAM-verzekering van de trekker dekking verleent voor de 

aansprakelijkheid bij het gebruik van de hieraan gekoppelde aanhangwagen.

- Uit het voorgaande volgt dat de eigenaar die een aanhangwagen waarvoor de 

verzekeringsplicht geldt, in het verkeer brengt zonder het voorafgaandelijk sluiten van een 

WAM-verzekering strafbaar is. Het al dan niet gekoppeld zijn van de aanhangwagen 

aan een trekker doet aan deze strafbaarheid niet af.



Cass 07 sept 2021 – P.21.0509.N
art 1382 – natura vs equivalent 

Wanneer door een fout een zaak is ontnomen aan een slachtoffer, bestaat de normale wijze 

van schadeloosstelling erin de schade in natura te herstellen door de teruggave van de 

ontnomen zaak te bevelen. 

Bijgevolg dient de rechter op vraag van het slachtoffer eerst na te gaan of die wijze van 

schadeloosstelling mogelijk is, alvorens over te gaan tot het toekennen van schadevergoeding 

in de vorm van een geldbedrag dat het equivalent uitmaakt van de waarde van de zaak.

In dat verband oordeelt het arrest dat herstel van de schade door de teruggave van het 

voertuig aan de verweerder niet meer mogelijk is omdat de eiser het voertuig heeft verkocht 

aan een derde.



Cass 17 sept 2021 – C.21.0029.F
art 29bis WAM – verhaal 

L’article 29bis de cette loi dispose, en son paragraphe 4, alinéa 1er, que l’assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont 
subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun et, en son paragraphe 5, que les règles de la 
responsabilité civile restent d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressément par cet article.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu que la charge du dommage soit finalement supportée par celui 
qui est responsable en droit commun de l’accident, sauf dans la mesure où la victime est elle-même responsable de l’accident ou de son 
dommage.

Il s’ensuit que, lorsque la victime a commis une faute en relation causale avec son dommage, l’assureur d’un des véhicules impliqués qui 
indemnise la victime n’est subrogé dans ses droits à l’égard du tiers responsable ou de son assureur que jusqu’à concurrence du 
montant auquel elle aurait pu prétendre en droit commun, compte tenu du partage de responsabilité avec le tiers responsable.

Aux termes de l’article 1251, 3°, de l’ancien Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres 
ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus d’indemniser la victime 
et de supporter, en règle, sur le plan contributoire, chacun une part égale.

L’assureur d’un des véhicules impliqués qui indemnise la victime dispose ainsi d’un recours contre les autres assureurs solidairement 
tenus jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé au-delà de sa part.

Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l’assureur qui indemnise la victime elle-même fautive est l’assureur du 
tiers responsable, il ne peut certes être subrogé dans les droits de la victime à l’égard du tiers responsable, mais il peut exercer, 
jusqu’à concurrence du montant que cette victime eût dû supporter selon le droit commun, un recours contributoire, par part 
égale, contre les assureurs des autres véhicules impliqués dans l’accident.



Cass 05 nov 2021 – C.20.0343.F

schade 
La perte d’une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d’un 

avantage probable (1). (1) Cass. 10 septembre 2020, RG C.19.0357.F, Pas. 2020, n° 518; en 

matière contractuelle: Cass. 28 janvier 2021, RG C.18.0341.F, Pas. 2021, n° 75.

Celui qui perd un avantage certain ne peut réclamer la réparation du dommage distinct 

que constitue la perte d’une chance (1). (1) Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F, Pas. 

2013, n° 661, avec les concl. du MP; en matière contractuelle: Cass. 6 décembre 2013, RG 

C.10.0245.F, Pas. 2013, n° 662



Cass 15 dec 2021 – P.21.0922.F
art 29bis WAM – openb orde 

L’obligation déduite de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 

obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l’absence 

d’une responsabilité quelconque de l’assuré et n’est pas fondée sur une infraction 

commise par celui-ci, en manière telle que le juge correctionnel ou de police ne pourrait 

statuer sur une telle demande d’indemnisation sans méconnaître les règles d’ordre 

public relatives à la compétence des juridictions pénales (1). (1) Cass. 19 octobre 2005, 

RG P.05.0858.F, Pas. 2005, n° 520.



Cass 24 dec 2021 – C.19.0463.F
informatieplicht makelaar 

Le devoir d’information de l’intermédiaire d’assurance signifie que le client doit recevoir une 

information relative aux types de contrats d’assurance qu’il souhaite conclure et non une 

information relative à tous les types de contrats d’assurance susceptibles de lui être offerts; il 

s’ensuit que, lorsque le client n’exprime pas l’exigence d’une couverture du risque de vol de son 

véhicule, l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu de rechercher et proposer spontanément 

une telle couverture (1). (1) L. du 2 août 2002, art. 27, avant sa modification par l’article 105 de 

la loi du 21 novembre 2017; L. du 4 avril 2014, art. 273 et 275 avant leur modification par 

l’article 21 de la loi du 6 décembre 2018.



Cass 13 jan 2022 – C.21.0345.N
OD aansprakelijkheid 

De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling is in beginsel op zichzelf een 

fout die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van degene die de overtreding 

heeft begaan wanneer die fout schade veroorzaakt. 

Hierbij is niet vereist dat de norm het belang beschermt van degene die de overtreding 

ervan inroept.



Cass 18.01.22 – C.19.0153.N – C.19.0174.N
verlies van een kans  

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een 

voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout. 

Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van 
deze kans een conditio sine qua non verband bestaat en het om een reële kans gaat.

In zoverre de onderdelen ervan uitgaan dat het verlies van elke kans op een gunstigere beslissing 
zonder de fout van de verweerder aanleiding kan geven tot schadevergoeding, falen ze naar recht.

Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die 

zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 

Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft 

voorgedaan.



Cass 24 jan 2022 – C.21.0182.N
OD schade

De omvang van de schade wordt vastgesteld door de vergelijking tussen de toestand waarin 

de benadeelde zich bevindt en deze waarin hij zich zou bevonden hebben indien de 

onrechtmatige daad niet had plaatsgevonden.



Cass 27 jan 2022 – C.21.0212.N
art 29bis WAM – betrokken 

Krachtens artikel 29bis, § 1, WAM-wet wordt bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de 
plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van 
de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van 
de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

2. Een motorrijtuig is betrokken in de zin van deze wetsbepaling wanneer het enige rol heeft gespeeld in het 
verkeersongeval, dit is wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed heeft gehad op 
het verkeersongeval.
Hierbij is niet vereist dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van 
het ongeval.

3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:
- de stilstand van de bus niet belet dat deze betrokken was in het schadegeval;
- geen enkel gegeven enige actie van de bestuurder of van de bus impliceert;
- volgens de email van 17 december 2016 van de eiseres haar been geschramd was “aan het onderste van de deuropening van de 
bus”;
- niet kan worden uitgesloten en het zelfs waarschijnlijk is dat de eiseres gevallen is vóór zij in de bus terechtkwam;
- uit de val en kwetsuren van de eiseres niet kan worden afgeleid dat ze het slachtoffer was van een verkeersongeval;
- de fiche van de buschauffeur onvoldoende gedetailleerd is om daaruit op te maken dat de eiseres gevallen is toen zij de bus aan 
het opstappen was of vlak voordien.

4. De appelrechter die op grond van deze redenen oordeelt dat de eiseres niet bewijst dat zij is gevallen naar aanleiding van het 
opstappen van de bus en de bus aldus geen rol heeft gespeeld in het ongeval, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.



GwH 3 feb 22 – 12/2022
art 19bis-14 WAM 

Te dezen is het criterium van de datum waarop het verkeersongeval zich heeft voorgedaan 
objectief, aangezien het toelaat om zonder enige moeilijkheid te bepalen welke regeling van 
toepassing is op de vergoeding van de slachtoffers.

Het Hof wordt verzocht om de gevolgen te onderzoeken van het mechanisme van subrogatie 
dat voortvloeit uit de gecombineerde toepassing van de artikelen 19bis-11 en 19bis-14, § 1, 
van de wet van 21 november 1989 ten aanzien van de bestuurder van het niet-verzekerde 
voertuig die aansprakelijk is voor het ongeval.

De omstandigheid dat die bestuurder, in voorkomend geval, een vordering tot vrijwaring zou 
kunnen instellen tegen de eigenaar van het voertuig met toepassing van het gemeen recht, kan 
hem niet in alle gevallen beschermen tegen een dergelijke onevenredige aantasting. 
Daarenboven beschikt het Fonds, op basis van de artikelen 1382 en volgende van het oud 
Burgerlijk Wetboek, over een rechtstreekse vordering tot terugvordering van zijn uitgaven tegen 
de eigenaar van het voertuig die aansprakelijk is voor de ontstentenis van verzekering die tot 
de tegemoetkoming van het Fonds heeft geleid.

(Bestuurder niet eigenaar, vrijgesproken niet-verzekering)



GwH 3 feb 22 – 17/2022
art 19bis11§2 WAM 

Wanneer de wetgever voor een automatische vergoedingsregeling opteert, is het 

logisch en coherent dat de potentiële aansprakelijkheid van de 

verkeersslachtoffers geen element is dat de automatische vergoeding in de weg 

staat. Het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling is objectief en redelijk 

verantwoord.

(Risicoaanvaarding geen gordel GR eigen as SO <-> automatisch vgr potentieel as)

Link cass 14.9.20 C.19.0162.F: Il ne suit pas de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance 

obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que seule la personne lésée puisse en invoquer le bénéfice



Cass 7 ma 22 – C.21.0384.N
risicoverzwaring 

Risicoverzwaring in de zin van artikel 26, § 1, Wet 

Landverzekeringsovereenkomst onderstelt dat nieuwe of gewijzigde 

omstandigheden intreden waardoor de kans toeneemt dat het verzekerde 

schadegeval zich realiseert; omstandigheden die enkel de gevolgen of de 

omvang van een eventueel schadegeval kunnen vergroten, vormen geen

risicoverzwaring in de zin van voormelde wetsbepaling (1). (1) Zie Cass. 25 juni 

1987, AR 7724, AC 1986-1987, nr. 650.

(Restaurant wordt parenclub) De appelrechter oordeelt dat de uitbating van een parenclub een ander te verzekeren risico vormt 

dan een restaurant, niet alleen omwille van de aard van de activiteiten maar ook omwille van de inrichting, aangezien bij een parenclub een 

indeling in verschillende kamers noodzakelijk is, wat de bluswerken kan bemoeilijken. De appelrechter die zodoende, bij de beoordeling van 

de aangifteverplichting van de eerste eiseres als verzekeringnemer en de verdere beoordeling van de verzekeringsdekking van de eerste 

verweerster als verzekeraar ingevolge een brandschadegeval, enkel acht slaat op een omstandigheid met betrekking tot de gevolgen of de 

omvang van dergelijk brandschadegeval, verantwoordt zijn beslissing dat de eerste eiseres tot aangifte was verplicht en de eerste 

verweerster niet tot verzekeringsdekking is gehouden niet naar recht. Het middel is gegrond.



Cass 28 april 22 – C.21.0360.N
subrogatie art 95 Wverz – derde/verzede 

Krachtens artikel 95, eerste lid, Wet Verzekeringen, treedt de verzekeraar die de 
schadevergoeding heeft betaald, ten belope van het bedrag van die vergoeding in 
de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de 
aansprakelijke derde. Hieruit volgt dat de subrogatie enkel plaatsvindt tegen 
de aansprakelijke derde. 
Krachtens artikel 5, 17°, a), Wet Verzekeringen is de verzekerde bij de 
schadeverzekering degene die door de verzekeringsovereenkomst is gedekt tegen 
vermogensschade. Hieruit volgt dat degene die titularis is van een verzekeraar 
belang, een verzekerde is en gedekt is tegen vermogensschade wanneer hij door de 
verzekeringsovereenkomst is aangemerkt als een verzekerde. Dit verzekerbaar 
belang kan erin bestaan dat de verzekerde die geen eigenaar is van de verzekerde 
zaak, deze moet teruggeven aan de verzekeringnemer. 3. Uit de samenhang van 
deze bepalingen volgt dat de in de rechten van een verzekerde gesubrogeerde 
zaakverzekeraar geen subrogatoir verhaal kan uitoefenen tegen een andere 
verzekerde wiens verzekerbaar belang door dezelfde 
verzekeringsovereenkomst is gedekt.

(Dronken bestuurder = verde, vennootschap is verN)



Wetsvoorstel 28 april 22 – 55/2658
toeristische sleep tractor en huifkar

Het is in principe verboden om personen te vervoeren in een huifkar die wordt 

voortgetrokken door een tractor maar dit gebruik wordt door sommige politiediensten 

stilzwijgend toegestaan. Het vervoeren van personen in een gespan, zoals een huifkar 

voortgetrokken door een paard, is daarentegen wel toegelaten.

Het algemeen verkeersreglement schrijft geen bijzondere verplichtingen voor op het gebied van het vervoer van 

personen in de huifkar voortbewogen door een trekdier. Voor het vervoer van passagiers in een huifkar die door een 

(landbouw)tractor wordt voortgetrokken, moet daarentegen verwezen worden naar de bepalingen van het technisch 

reglement van de auto’s.

Dit onderscheid is niet gerechtvaardigd. Een huifkar voortgetrokken door een tractor brengt niet noodzakelijk een 

groter veiligheidsrisico met zich dan een huifkar getrokken door een paard. Een sleep bestaande uit een tractor en een 

huifkar verschilt ook niet fundamenteel van de toeristische miniatuurtreinslepen die ook dikwijls door een (kleine) 

tractor worden voortgetrokken.

Dit wetsvoorstel beoogt daarom de “slepen bestaande uit een tractor en een huifkar” op de weg toe 

te laten en qua reglementering zoveel mogelijk gelijk te stellen met de toeristische 

miniatuurtreinsleep



Cass 29 april 22 – C.21.0303.F
verjaring art 88 – “kennis so eigen recht verza”  

En vertu de l’article 88, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux 

assurances, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre 

l’assureur se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il 

y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. 

Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, toutefois, lorsque la personne lésée 

prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date 

ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix 

ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour 

où celle-ci a été commise. 

La connaissance par la personne lésée de son droit envers l’assureur est celle 

qu’aurait toute personne normalement prudente et diligente dans les mêmes 

circonstances, et non celle qu’elle a effectivement. 

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

(Zie cass 24.6.22 c.21.0439.F verj art 35 brand tsskomende partij)



Cass 12 mei 22 – C.21.0030.N – C.21.0386.N

hyp rechtmatig alternatief 

Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en 

de schade, zoals die zich concreet heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband 

bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich niet had 

voorgedaan zoals ze zich heeft voorgedaan. Er is bijgevolg geen oorzakelijk 

verband wanneer de schade zich eveneens zou hebben voorgedaan indien de 

verweerder de hem verweten handelswijze correct had uitgevoerd. De rechter 

moet aldus bepalen wat de verweerder had moeten doen om rechtmatig te 

handelen. Hij moet abstractie maken van het foutieve element in de 

historiek van het schadegeval, zonder de andere omstandigheden ervan te 

wijzigen, en nagaan of de schade zich ook in dat geval zou hebben 

voorgedaan. Indien de rechter daarbij vaststelt dat de schade zich op 

dezelfde wijze zou hebben voorgedaan of oordeelt dat zulks onzeker is, is 

er geen oorzakelijk verband tussen fout en schade.



Cass 12 mei 22 – C.20.0587.N

schadebeperkingsplicht 

Krachtens artikel 75 Wet Verzekeringen moet, bij elke verzekering tot vergoeding 
van schade, de verzekerde alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van 
het schadegeval te voorkomen en te beperken. Krachtens artikel 76, § 1, Wet 
Verzekeringen kan, indien de verzekerde voormelde verplichting niet nakomt en er 
daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, deze aanspraak maken op een 
vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden 
nadeel. Krachtens artikel 76, § 2, Wet Verzekeringen kan de verzekeraar zijn 
dekking weigeren, indien de verzekerde voormelde verplichting met bedrieglijk 
opzet niet is nagekomen. 6. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de in 
artikel 75 Wet Verzekeringen bedoelde schadebeperkingsverplichting enkel geldt 
voor de vergoedingsgerechtigde verzekerde.

…

De appelrechter die op grond van deze redenen oordeelt dat de eiseres door 
toedoen van haar hulppersoon-aangestelde is tekortgeschoten aan de in artikel 75 
Wet Verzekeringen bedoelde schadebeperkingsverplichting zodat de 
verzekeringsprestatie van de verweerster moet worden verminderd met toepassing 
van artikel 76, § 1, Wet Verzekeringen, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht. Het onderdeel is gegrond.



Cass 20 mei 22 – C.21.0378.F

bewijs schade   

Il appartient au créancier d'établir son dommage; le recours à une évaluation en 

équité du montant du dommage dont la réparation est demandée ne peut 

pallier le défaut de preuve de ce dommage.

zie ook Cass 5 maart 2021 (C.20.0166.N) : “de rechter die het bestaan aanneemt van 
schade, veroorzaakt door een fout in de zin van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek, 
kan de vordering tot vergoeding van die schade niet afwijzen op de enkele grond dat 
de benadeelde het gevorderde bedrag niet bewijst.”



Cass 24 mei 22 – P.22.0048.N

art 22 verzekeringsplicht 
Krachtens artikel 22, § 1, WAM zijn strafbaar de eigenaar en de houder van het 
motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt 
gebracht op een van de in artikel 2, § 1, WAM bedoelde plaatsen zonder dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is 
overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig; deze 
bepaling is van toepassing wanneer een motorrijtuig in het verkeer wordt gebracht 
waarvan de verzekering, gesloten tot dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, geschorst is wegens niet-
betaling van de premie, zelfs wanneer die schorsing door de verzekeraar aan de 
derde-benadeelde niet kan worden tegengeworpen (1). (1) Cass. 20 januari 1999, AR 
P.98.0924.F, AC 1999, nr. 33, RW 1999-2000, 707; Cass. 9 januari 1990, AR 2657, AC 
1989-90, 604; Pol. Hasselt 11 oktober 1995, De Verz. 1996, 296; C. VAN 
SCHOUBROECK, G. JOCQUE, A. VANDERSPIKKEN en H. COUSY, “Overzicht van 
rechtspraak verzekering motorrijtuigen (1980-1997)”, TPR 1998; 100. Uit de 
samenhang van de artikelen 69, eerste lid, 70, tweede lid, en 71, eerste lid 
Verzekeringswet volgt dat in geval van niet-betaling van de premie voor de 
verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het 
motorrijtuig, de bestuurder ervan slechts strafbaar is vanaf de schorsing van de 
dekking na het verstrijken van de termijn bepaald in de ingebrekestelling. 



Gwh 25 mei 22 – 72/2022
art 3 WAM – uitsluiting eigen voertuig 1/2 

B.5.1. Het verschil in behandeling dat het Hof dient te onderzoeken, berust op het volgende criterium : 
ofwel is het voertuig waarvoor een van de medeaansprakelijken van het ongeval de schade volledig 
heeft vergoed, het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het voertuig bestuurd door de andere medeaansprakelijke 
voor het ongeval, ofwel is het beschadigde voertuig niet betrokken bij die verzekeringsovereenkomst. 
In het eerste geval kan de verzekeraar zijn waarborg ter dekking van de schade aan het voertuig dat 
hij verzekert weigeren, terwijl in het tweede geval de verzekeraar zijn waarborg ter dekking van de 
schade aan een voertuig dat niet betrokken is bij deze overeenkomst, niet kan weigeren. Dat criterium 
is objectief.

B.6.2. De medeaansprakelijke voor het ongeval is niet verstoken van rechtsmiddelen om, bij de 
bestuurder van het beschadigde motorrijtuig, het gedeelte van zijn uitgaven dat overeenstemt met 
het aandeel van die bestuurder in de aansprakelijkheid, terug te vorderen. Indien het voertuig werd 
bestuurd door de eigenaar ervan, die de schadelijder is, kan de medeaansprakelijke hem zijn eigen 
fout tegenwerpen teneinde te weigeren om het gedeelte van de schade dat overeenstemt met diens 
aandeel in de aansprakelijkheid te vergoeden. Indien het voertuig werd bestuurd door een andere 
persoon, beschikt de medeaansprakelijke over een verhaalrecht tegen die persoon, om het gedeelte 
van zijn uitgaven dat overeenstemt met diens aandeel in de aansprakelijkheid, van hem terug te 
vorderen. 



Gwh 25 mei 22 – 72/2022
art 3 WAM – uitsluiting eigen voertuig 2/2

De in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij de medeaansprakelijke voor het ongeval verhindert 

om, daarbovenop, een beroep te doen op de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het 

beschadigde voertuig, heeft bijgevolg geen onevenredige gevolgen voor de medeaansprakelijke voor 

het ongeval die de door de eigenaar van het voertuig geleden schade volledig heeft vergoed.

B.7. In zoverre het de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid toelaat om schade aan het 

verzekerde voertuig uit te sluiten van de waarborg, hetgeen verhindert dat de 

medeaansprakelijke voor het ongeval een beroep doet op die verzekeraar om een terugbetaling 

te verkrijgen van het gedeelte van de aan de eigenaar van dat voertuig betaalde vergoeding dat 

overeenstemt met het aandeel van de bestuurder van dat voertuig in de aansprakelijkheid, is 

artikel 3, § 1, vierde lid, 1°, van de wet van 21 november 1989 niet onbestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

(Geen schending.)



Gwh 25 mei 22 – 74/2022
brandverzekering – natuurramp - grondverzakking

d) hetzij een aardverschuiving of grondverzakking, te weten een beweging van een belangrijke 
massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is 
aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving ».

B.2. De wet van 29 oktober 2021 met als opschrift « interpretatieve wet van artikel 124, § 1, d), van de 
wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen » beoogt een authentieke uitlegging te geven van 
artikel 124, § 1, d) van de wet van 4 april 2014.Het bestreden artikel 2 van de wet van 29 oktober 2021 
bepaalt 

Artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen wordt in die zin 
uitgelegd dat onder de woorden ‘ een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die 
goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenomeen 
anders dan een overstroming of een aardbeving ’ onder meer moet worden begrepen een inklinken 
van een belangrijke massa van de bodemlaag, waardoor goederen worden vernield of beschadigd, dat 
geheel of ten dele het gevolg is van een langdurige periode van droogte ».

B.3. Een interpretatieve bepaling vindt haar bestaansreden in het opheffen van de rechtsonzekerheid 
die is ontstaan door het onzekere of het betwiste karakter van een wetsbepaling. Het is eigen aan een 
interpretatieve bepaling dat zij terugwerkt tot de datum van inwerkingtreding van de bepaling die zij 
interpreteert.



Cass 27 mei 22 – c.20.0461.F
fraus omnia…

L'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil, dont l'application suppose qu'un 

dommage soit causé à un tiers, ne prive pas le commettant victime d'un 

dommage causé par les fautes concurrentes de son préposé et d'un tiers du 

droit, qu'il puise dans les articles 1382 et 1383 du même code, de réclamer à 

ce tiers la réparation de son dommage jusqu'à concurrence de la part qui 

incombe à celui-ci 

En cas de dommage causé par les fautes concurrentes d'un tiers et du préposé 

de la victime, lorsque la faute du préposé est intentionnelle tandis que celle du 

tiers consiste en une imprudence ou une négligence, le principe général du 

droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le 

but de nuire ou de réaliser un gain, n'affecte pas ce droit du commettant



Cass 3 juni 22 – c.21.0153.F
RV art 150 – eigen verzde = SO 

L’article 150, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, 

applicable aux contrats d’assurance de la responsabilité, dispose que 

l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre 

l’assureur. 

L’article 55 de la même loi définit la personne lésée comme la personne victime 

d’un dommage dont l’assuré est responsable.

 La circonstance que le preneur d’assurance, victime d’un dommage dont 

l’assuré est responsable, est une partie au contrat d’assurance n’exclut pas 

sa qualité de personne lésée.

 Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement 

contraire, manque en droit.



Cass 9 sept 22 – c.21.0461.N
brandverzekering – art 121 W Verz   

Cass: 

Hieruit volgt dat de sanctie bedoeld in artikel 121, § 7, Verzekeringswet enkel
van toepassing is wanneer de laattijdige betaling door de verzekeraar te wijten 
is aan zijn fout of nalatigheid

Voorziening: 

Uit de parlementaire voorbereiding kan met andere worden afgeleid worden 
dat de wetgever een weigering te goeder trouw om dekking te verlenen en een 
juridische procedure om uit te maken of dekking verschuldigd is, aanziet 
als:        

- een reden die, buiten de wil van de verzekeraar of van zijn gemachtigden 
om, de sluiting van de expertise of de raming van de schade, bedoeld in artikel 
121, §3,4° belet

- een reden van vertraging die niet te wijten is aan de verzekeraar of aan een 
van zijn gemachtigden in de zin van artikel 121 §7.



Cass 16 sept 22 – c.21.0400.N
schade 1382 (oud) BW 

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek is degene die door zijn 

schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze integraal te vergoeden. 

Dit impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich 
zou hebben bevonden indien die daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

Wanneer de publieke werkgever een werknemer die ingevolge de fout van een 

derde een bestendige arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen, vervroegd op 

pensioen stelt, is het invaliditeitspensioen dat hij zijn werknemer uitkeert, voor 
de pensioenschuldenaar geen schade.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.



Cass 6 okt 22 – c.22.0095.F
verlies van een kans 

En vertu des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage est tenu 

de le réparer, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation qui eût été la sienne si l’acte illicite n’avait

pas été commis.

Lorsque le dommage consiste en la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré, ce dommage est certain lorsque 

la perte, en relation causale avec la faute, porte sur un avantage probable.

Le défaut de certitude quant à l’obtention de l’avantage en l’absence de la faute n’exclut pas son caractère 

probable.



Cass 7 okt 22 – c.22.0022.N
art 29bis WAM – uitsluiting 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de uitsluiting van slachtoffers die het ongeval en 

zijn gevolgen hebben gewild, strikt moet worden uitgelegd en dat enkel de 

slachtoffers worden bedoeld die de bij het ongeval geleden schade hebben gewild.



Cass 18 okt 22 – P.22.0742.N
art 22 WAM – NP toerekening  

Artikel 22, § 1, WAM bestraft de eigenaar van het motorvoertuig die het in het verkeer brengt 

of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht op een van de in artikel 2, § 1, WAM bedoelde 

plaatsen, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven is 

gedekt overeenkomstig de WAM; 

de in artikel 22, § 1, WAM bepaalde vereiste van eigendom staat niet eraan in de weg dat de 

rechter dit misdrijf toerekent aan de natuurlijke persoon die in rechte of in feite de ware 

verantwoordelijke is voor het nakomen van de verplichtingen van de rechtspersoon als 

eigenaar en die door zijn persoonlijk optreden schuldig is aan het door de rechtspersoon 

gepleegde misdrijf



Cass 24 okt 22 – c.20.0580.F
art 1384,1 oBW – implosie tv

Une chose est affectée d’un vice, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, 

lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, 

susceptible de causer un dommage.

Le juge apprécie en fait l’existence d’un vice de la chose, pour autant qu’il ne viole pas la notion 
légale de vice.

L’arrêt attaqué énonce qu’« il résulte de la documentation produite […] que les téléviseurs 

contiennent une quantité importante de composants restant chargés en électricité plusieurs 

mois après avoir été débranchés, de sorte qu’ils présentent un risque d’incendie », et que « le 

fait […] qu’il n’y avait plus d’électricité dans l’appartement loué par [l’assurée de la 

demanderesse n’empêchait dès lors] pas une possibilité d’implosion ».

De ces énonciations, d’où il résulte que cette possibilité d’implosion est inhérente à tout

téléviseur, l’arrêt n’a pu déduire, sans violer l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, que 

« l’implosion du téléviseur » litigieux « révèle à suffisance qu’il était affecté d’un vice ».



Cass 4 nov 22 – c.22.0133.N
verjaring RV – art 88 Wverz

Krachtens artikel 88, § 2, eerste lid, Verzekeringswet, zoals hier van toepassing, verjaart, onder voorbehoud van bijzondere 
wettelijke bepalingen, de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel 150, door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit 
is gepleegd.
Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, 
begint de termijn, krachtens het tweede lid van diezelfde bepaling, pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na 
verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
2. Bij een rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van zijn advocaat wegens het 
door laatstgenoemde niet tijdig instellen van een vordering in rechte, is het schadeverwekkend feit het ogenblik waarop 
de verjaring van die vordering is ingetreden.
3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:
- de schadeverwekkende gebeurtenis, in de zin van artikel 88, § 2, Verzekeringswet, voor de verweerder ten opzichte van zijn 
advocaat B. X. het ogenblik is waarop deze klant diende te weten dat deze advocaat niet het nodige gedaan had om tijdig de 
rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke derde in rechte in te stellen en dat met 
andere woorden deze advocaat een mogelijke fout in zijn behartiging van de belangen van zijn klant kon verweten worden, 
waardoor de beroepsaansprakelijkheid van deze advocaat in het gedrang kon komen;
- deze advocaat B. X. steeds betwist heeft dat hij niet tijdig zou gehandeld hebben, daar volgens hem de verjaring van de 
rechtstreekse vordering ten opzichte van de verkeersongevallenverzekeraar nooit zou ingetreden zijn;
- het pas door het vonnis van de politierechtbank Hasselt van 19 mei 2016 is dat voor de verweerder duidelijk kon worden dat dit
standpunt van zijn voormalig advocaat in rechte onjuist was en dat met andere woorden de rechtstreekse vordering tegen de 
verkeersongevallenverzekeraar vanaf 20 mei 2008 verjaard was;
- het dan ook ten vroegste vanaf dat ogenblik is dat de vijfjarige verjaringstermijn van de onderhavige 
beroepsaansprakelijkheidsvordering aanvang kon nemen.
4. De appelrechter die, niettegenstaande hij vaststelt dat de rechtstreekse vordering tegen de verkeersongevallenverzekeraar 
reeds vanaf 20 mei 2008 verjaard was, te kennen geeft dat het schadeverwekkend feit plaatsvond op 19 mei 2016, verantwoordt 
zijn beslissing dat de eiseres wel degelijk ruim binnen de verjaringstermijn van vijf jaar, met name op 28 mei 2019, gedagvaard 
werd, niet naar recht.
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