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Brand eenvoudige risico’s 
wetgeving



Polisvoorwaarden – waarborgen.
Brand en aan verwante risico’s.   
Storm, hagel, sneeuw en ijsdruk.    
Waterschade. 
Glasbreuk.
Aansprakelijkheid gebouw.
Diefstal.
Natuurrampen.    
Onrechtstreekse verliezen.   
Bedrijfsschade.
Verhaal van derden.
Hoofdwaarborgen, bijkomende waarborgen, waarborguitbreidingen.
Wet Landsverzekering wet 4 april 2014 (art 115 – 132).
KB 24 12 1992 ter uitvoering van de wet Landsverzekering.
KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering.
Wet 01 04 2007 ivm terrorisme.
Wet verzekeringen deel 6 Verzekeringsbemiddeling en de distributie.

Inhoud
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Brand en aanverwante gevaren

Rook en roetschade zonder brand
Schroeischade zonder brand
Oververhitting
Ontdooiing na gedekte schade of na andere feiten
Temperatuurrisico

Botsing.

Vallen van bomen, kranen, ….
Aanrijding door (eigen) voertuigen
Botsing tussen inhoud en gebouw

Dekking elektrische schade
Percentage van de sleet
Eventuele beperkingen in de nieuwwaarde
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Brand en aanverwante gevaren

Verhuis en andere risiso’s

Aantal dagen dekking op beide adressen
Beperking voor de waarborg diefstal op beide adressen of niet
Dekking zonder de maatschappij te verwittigen
Waarborg tijdens vervoer van de verhuisde inboedel
Tijdelijke verplaatsing van de inhoud
Studentenkot 
Vakantieverblijf
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Storm, hagel sneeuw en ijsdruk

Toegelaten uitsluitingen volgens het KB

Open constructies

Goederen in de tuin

Windsnelheid 

Visueel bewijs voor de waarborg
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Waterschade

Schade door water.

Waterschade door andere oorzaken dan leidingen.

Huiszwam, na gedekt schadegeval of ruimer.

Schade door aquarium, aan aquarium en aan inhoud aquarium.

Oude waarborg: leidingen, dak, waterbed, aquarium.

Insijpelen via balkon (?).

Geen condensatie.

Geen insijpelen grondwater.

Geen overstroming.
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Glasbreuk

Breuk in isolerend glas, rijstelling per ruit? 

Enkel bij ondoorzichtbaar worden?

Plastiek, PVC materialen, Spiegels, Koepels, Panelen, Kookplaten, Zonnepanelen, Serres, Aquaria, Sanitaire 
toestellen.

Gebrandschilderd of kunstglas, Uithangborden, TV schermen, LCD schermen (maximum bedrag).

Glas in meubels.

Hernieuwen van opschriften.

Tussenkomst voor de huurder zonder diens aansprakelijkheid.
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Aansprakelijkheid gebouw

Verzekerde bedragen stoffelijke EN (?) lichamelijke schade.

Verhaal van de huurders voor stoffelijke en lichamelijke schade (1721bw)

Ook dekking immateriële schade (bij de huurder)?

Dekking art 544 (burenhinder)

Noodzakelijk met bepalingen uit het nieuw burgerlijk wetboek.

Verhaal van derden (bijkomende waarborg of afzonderlijke vermelding in de afdeling BA gebouw.)
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Diefstal

Limieten op de vergoeding voor bepaalde voorwerpen of vormen van diefstal.

Diverse opgesomde gevaren, geen allrisk.

Verplichtingen voor de verzekerde (verval beding of uitsluiting?)

Een voorbeeld van de diversiteit uit de cursus marktvergelijking brand woning.
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vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte AG insurance  top woning  0079-2000714N-16122017

775 775

809

Maximum tussenkomst per voorwerp   

Door gemachtigde personen (ontvreemding) Ja indien woning

 Door huispersoneel ja  

Diefstal van huisdieren ja

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw kelders en garages 5034,59 775 5.255,46

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 21 2622,18 775 2.737,22

Inhoud in de tuin NEEN BLZ 21 ART 36

Inhoud op de parking of oprit NEEN BLZ 21 ART 36

Diestal van juwelen 10% van de inhoud of 1603,76 per ruimte (minisysteem) BLZ 21 ART 36 1670,59 775 1.743,88

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw BLZ 21 6526,32 775 6.812,64

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 50%  max 80188,17 BLZ 21 ART 36 83529,35 775 87.193,86

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels ja art 39 BLZ 22 ART  39

Verzamelingen en collecties

Diesfstal van waarden BLZ 44 EN BLZ 20 2622,18 775 2.737,22

diefstal uit een voertuig 5244,36 775 5474,4351

diefstal met geweld op de persoon ART 36  2 5244,36 775 5474,4351

studentenverblijf

uit kelders of zolders 2622,18 775 2737,2176

diefstal van stookolie 5244,36 775 5474,4351

Voorwaarden regelmatige bewoning Max 90 nachten onbewoond, waarvan max 60 opeenvolgende BLZ 42
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Natuurrampen

Verplichte waarborg voor eenvoudige risico’s

Geen verplichte brandpolis, wel…

Waarborgen verzekeraar door de brandverzekeraar.

Waarborgen verzekerd door het fonds (met alle wettelijk toegelaten uitsluitingen).

Terrorisme

Verplichte afdeling

Arbeidsconflicten en aanslagen

Verplichte afdeling

Ontploffing

Verplichte afdeling
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Terrorisme

Verplichte afdeling in de polissen brand eenvoudige risico’s.

(ook verplichting in andere polissen)

Arbeidsconflicten en aanslagen
Verplichte afdeling in de polissen brand eenvoudige risico’s.
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Ontploffing

Verplichte afdeling in de polissen brand eenvoudige risico’s.

Opmerking ivm springstoffen in het gebouw.
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Onrechtstreekse verliezen

Ten belope van MAX  ..% van de vergoeding 

Ten belope van MAX  ..% van de schade 

Ten belope van 10%

Indemnitair volgens de controleoverheid
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Bedrijfsschade

Forfaitaire vergoeding per dag.

Vergoeding op basis van de meegedeelde omzet.

(increase en decrease clausule)

Optelmethode voor de bepaling van het verzekerd bedrag.

Aftrekmethode voor de bepaling van het verzekerd bedrag.

Verplicht indemnitair, ook bij de forfaitaire methode.

De schade moet aangetoond en uitgerekend worden.
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Verhaal van derden

Schade die begint bij de verzekerde

En

overslaat naar derden.

Basis van de verantwoordelijkheid: art 1382 en volgende BW.
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Verhaal van derden

Voorbeelden:

Verhaal van derden bij storm. Deel van het dak komt terecht op de woning van de buur.

Geen overmacht!

Toepassing van art 1386 bw

Boom valt om tijdens een onweer en beschadigt de goederen van de huur.

Geen overmacht!

Toepassing van art 1384 bw

Bewaarder van een goed.

Gebrek in het goed, met de potentie om schade te veroorzaken. 
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Verhaal van derden

Voorbeelden:

Uitslaande brand, die ook brandschade veroorzaakt bij de buren.

Automatische verantwoordelijkheid?

Neen!

Bewijs van fout – schade en oorzakelijk verband nodig!

Waterschade bij verzekerde en ook schade bij de buren.

Effect van de Assuralia conventie waterschade.
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Hoofdwaarborg, bijkomende waarborg, waarborguitbreiding

Bijkomende: zie hoger (impact, rook en roet, …)

Waarborguitbreiding tot 100%van  de hoofdwaarborg

Blussing, redding, bewaking, vervoer afbraakgoederen, …

Opzoeken van een oorzaak

Expertisekosten

Nieuwbouwwaarde in de bijzondere voorwaarden

Herbouwwaarde in de waarborg



Polisvoorwaarden 

Verplichtingen verzekerde

Uitsluiting of verval  van dekking?

Standaard waarborg voor de grove fout
Duidelijke en beperkende omschrijving van uitgesloten grove fouten

Voorbeelden:
Niet reinigen schoorsteen
Niet verwarmen in de winter
Niet afsluiten van water bij afwezigheid
Niet opzetten alarm bij diefstal
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Terrorisme

Verplichte afdeling in de polissen brand eenvoudige risico’s.

(ook verplichting in andere polissen)

Arbeidsconflicten en aanslagen
Verplichte afdeling in de polissen brand eenvoudige risico’s.
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Ontploffing

Verplichte afdeling in de polissen brand eenvoudige risico’s.

Opmerking ivm springstoffen in het gebouw.
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Hoofdwaarborg, bijkomende waarborg, waarborguitbreiding

Bijkomende: zie hoger (impact, rook en roet, …)

Waarborguitbreiding tot 100%van  de hoofdwaarborg

Blussing, redding, bewaking, vervoer afbraakgoederen, …

Opzoeken van een oorzaak

Expertisekosten

Nieuwbouwwaarde in de bijzondere voorwaarden

Herbouwwaarde in de waarborg



Polisvoorwaarden 

Verplichtingen verzekerde

Uitsluiting of verval  van dekking?

Standaard waarborg voor de grove fout.
Duidelijke en beperkende omschrijving van uitgesloten grove fouten.

Voorbeelden:
Niet reinigen schoorsteen
Niet verwarmen in de winter
Niet afsluiten van water bij afwezigheid
Niet opzetten alarm bij diefstal



Wet landsverzekering (deel 4 wet van 4 april 2014) 

Art 115- 132

Afdeling II. - Nadere bepalingen betreffende sommige zaakverzekeringen

Onderafdeling 1. - Brandverzekering

Normale dekking

Art. 115. Tenzij anders is bedongen, dekt de brandverzekering de verzekerde goederen tegen schade veroorzaakt 
door brand, door blikseminslag, door ontploffing, door implosie, alsmede door het neerstorten van of het 
getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen, en door het

getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren.
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Uitbreiding van de dekking

Art. 116. Ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de 
verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze goederen is veroorzaakt door :

1° hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, het blussen of de redding;

2° afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen;

3° instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;

4° gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
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Inboedelverzekering

Art. 117. De verzekering van de inboedel waarmee een gebouw of een gedeelte van een gebouw gestoffeerd is, 
omvat niet alleen de goederen die aan de verzekerde toebehoren, maar ook die van alle bij hem inwonende 
personen, ten behoeve van wie de verzekeringnemer geacht wordt de verzekering mede te hebben gesloten.

Niettemin kunnen de partijen overeenkomen van de verzekerde inboedel bepaalde goederen, die in de 
overeenkomst worden bepaald, uit te sluiten.
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Verzekering van de met schade samenhangende aansprakelijkheid

Art. 118. Tenzij anders is bedongen wordt de schade voortkomend uit lichamelijke letsels niet gedekt door de 
verzekering van de aansprakelijkheid opgelopen ten gevolge van een schadegeval dat de in de overeenkomst 
aangewezen goederen treft en waarvan de oorzaak of het voorwerp wordt vermeld in de artikelen 115 tot 117.

Exclusiviteitsclausules

Art. 119. De verzekeraar kan de verzekeringnemer niet verplichten om bij hem te verzekeren :

1° de verhoging van de verzekerde bedragen;

2° andere schade dan die waarvoor aanvankelijk dekking is verleend.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 108, tweede lid.
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Rechten van bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers

Art. 120. § 1. Geen verweermiddel of verval van recht voortvloeiend uit een feit dat zich na het schadegeval heeft 
voorgedaan, kan door de verzekeraar worden tegengeworpen aan de schuldeiser die op de verzekerde goederen 
een recht van voorrang heeft, dat de verzekeraar bekend is.

§ 2. De schorsing van de dekking van de verzekeraar, de vermindering van het bedrag en de opzegging van de 
overeenkomst kunnen aan de schuldeisers bedoeld in paragraaf 1 worden tegengeworpen.

Indien een van die schuldeisers aan de verzekeraar mededeling heeft gedaan van het bestaan van zijn recht van 
voorrang, kunnen de schorsing, de vermindering en de opzegging hem eerst worden tegengeworpen na verloop 
van een termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving die de verzekeraar daarvan doet bij

aangetekende brief. De termijn gaat in volgend op die waarop de brief is afgegeven.

Wanneer de schorsing of de opzegging het gevolg is van wanbetaling van de premie door de verzekeringnemer, 
kan de schuldeiser de gevolgen daarvan afwenden door binnen een maand na de kennisgeving door de 
verzekeraar, de achterstallige premies te betalen, in voorkomend geval vermeerderd met de intrest en de kosten 
van gerechtelijke invordering.
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Betaling van schadevergoeding

Art. 121. § 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.

§ 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;

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. 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.

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. 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;

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.

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;
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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.

Het saldo wordt gestort bij het verlijden van de authentieke akte van aankoop van het vervangingsgoed;

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;

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.

§ 3. De termijnen bedoeld bij paragraaf 2 worden opgeschort in de volgende gevallen :

1° 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;

2° 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. 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;

3° 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;

4° 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.
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§ 4. 1°. 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 :

a) 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.

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;

b) 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;

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

2° in geval van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging van het beschadigde goed, omvat de vergoeding bedoeld bij paragraaf 2 alle taksen en rechten;

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 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.

§ 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.

§ 6. De paragrafen 1, 4 en 5 zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering.

§ 7. 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 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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Eigen recht van eigenaar en derden

Art. 122. De verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid keert, zowel in geval van huur als van onderhuur, de 
vergoeding uit aan de eigenaar van het gehuurde goed, met uitsluiting van alle andere schuldeisers van de huurder 
of van de onderhuurder.

De verzekeraar van het verhaal van derden keert de vergoeding uitsluitend aan die derden uit.

De eigenaar en de derden bezitten een eigen recht jegens de verzekeraar.
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Onderafdeling 2. - De verzekering tegen natuurrampen wat betreft eenvoudige risico's

Dekking van het risico van natuurrampen

Art. 123. De verzekeraar van de zaakverzekeringsovereenkomst met betrekking tot het gevaar brand die dekking 
verleent voor eenvoudige risico's, zoals bepaald ter uitvoering van artikel 121, § 2, verleent verplicht de waarborg 
tegen de hierna opgesomde natuurrampen volgens de voorwaarden bedoeld bij deze onderafdeling :

a) de aardbeving;

b) de overstroming;

c) het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen;

d) de aardverschuiving of grondverzakking";
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Elke schorsing, nietigheid, beëindiging of opzegging van de waarborg tegen natuurrampen brengt van rechtswege 
deze van de waarborg met betrekking tot het gevaar brand met zich. Elke schorsing, nietigheid, beëindiging of 
opzegging van de waarborg tegen brand brengt eveneens van rechtswege deze van de waarborg met betrekking 
tot het gevaar natuurrampen met zich.

Het geheel van de bij deze onderafdeling bedoelde gevaren vormt een enkele en dezelfde waarborg en mag slechts 
worden beperkt tot een gedeelte van de verzekerde bedragen op het gebouw en de inhoud, volgens de door de 
Koning bepaalde maatregelen.

Behoudens andersluidende bepalingen, worden de bepalingen van onderafdeling 1 toegepast op de waarborg 
bedoeld bij deze onderafdeling.
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Natuurramp : omschrijving

Art. 124. § 1. Onder natuurramp wordt verstaan :

a) hetzij een overstroming, te weten het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën 
ten gevolge van atmosferische neerslag, het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten 
gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede de 
aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien;

b) hetzij een aardbeving van natuurlijke oorsprong die

- tegen dit gevaar verzekerbare goederen vernietigt, breekt of beschadigt binnen 10 kilometer van het verzekerde 
gebouw,

- of werd geregistreerd met een minimum magnitude van vier graden op de schaal van Richter, alsmede de 
overstromingen, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, de aardverschuivingen of grondverzakkingen 
die eruit voortvloeien;

c) hetzij een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het water of door 
atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming;

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.
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§ 2. Metingen uitgevoerd door bevoegde openbare instellingen of bij ontstentenis door private instellingen die 
over de nodige wetenschappelijke bevoegdheden beschikken, kunnen gebruikt worden voor de vaststelling van 
natuurrampen bedoeld in paragraaf 1, a) tot d).

§ 3. De Koning kan, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, de lijst van de in paragraaf 1 bedoelde 
natuurrampen uitbreiden.

Natuurramp : eenheid

Art. 125. § 1. Worden beschouwd als één enkele aardbeving, de initiële aardbeving en haar naschokken die 
optreden binnen 72 uur, alsook de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien.

§ 2. Als één enkele overstroming wordt beschouwd, de initiële overstroming van een waterloop, kanaal, meer, 
vijver of zee en elke overloop die optreedt binnen 168 uur na het zakken van het waterpeil, te weten de terugkeer 
binnen zijn gewone limieten van de waterloop, kanaal, meer, vijver of zee alsook de verzekerde gevaren die er 
rechtstreeks uit voortvloeien.
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Omvang van de waarborg

Art. 126. De waarborg dekt op zijn minst :

a) de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door een natuurramp zoals bepaald 
in artikel 124 of een verzekerd gevaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand, ontploffing met 
inbegrip van ontploffing van springstoffen, en implosie;

b) de schade aan de verzekerde goederen die zou voortspruiten uit maatregelen die in voornoemd geval zouden 
zijn genomen door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescherming van de goederen en 
personen, daarbij inbegrepen de overstromingen die het gevolg zijn van het openzetten of de vernietiging van 
sluizen, stuwdammen of dijken, met het doel een eventuele overstroming of de uitbreiding ervan te voorkomen;

c) De opruimings- en afbraakkosten nodig voor het herbouwen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde 
verzekerde goederen;

d) voor woningen, de huisvestingskosten gedaan in de loop van de drie maanden die volgen op het schadegeval 
wanneer de woonlokalen onbewoonbaar zijn geworden.

De Koning kan bijkomende minimumvoorwaarden betreffende de waarborg opleggen.
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Algemene uitsluitingen

Art. 127. § 1. Behalve andersluidende uitdrukkelijke bepalingen van de verzekeringsovereenkomst, zijn in principe 
van de waarborg bedoeld bij deze onderafdeling uitgesloten de niet-binnengehaalde oogsten, de levende 
veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen.

§ 2. Kunnen van de waarborg bedoeld bij deze onderafdeling worden uitgesloten :

a) de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn;

b) de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en 
hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen;

c) tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, afsluitingen en hagen van om het even welke 
aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, alsook de luxegoederen zoals 
zwembaden, tennis- en golfterreinen;

d) de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, 
behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;

e) de voertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen;

f) de vervoerde goederen;
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g) de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten of door 
internationale overeenkomsten;

h) schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen;

i) diefstal, vandalisme, onroerende en roerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of een poging tot diefstal 
en daden van kwaadwilligheid die mogelijk gemaakt werden of vergemakkelijkt door een verzekerd schadegeval.

§ 3. De Koning kan de bij de voorgaande paragrafen bedoelde uitsluitingen nader omschrijven.

Uitsluitingen voor het gevaar overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen

Art. 128. Uit de door deze onderafdeling bedoelde waarborg, maar alleen voor het gevaar overstroming en het 
overlopen of de opstuwing van openbare riolen kan worden uitgesloten, de schade veroorzaakt aan de inhoud van 
kelders die op minder dan 10 centimeter van de grond is opgesteld, met uitzondering van de verwarmings-,

elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd.

Onder een kelder verstaat men elk vertrek waarvan de grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 centimeter 
beneden het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van 
de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor de uitoefening van een beroep zijn ingericht.
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Risicozones

Art. 129.§ 1. Onder risicozones verstaat men de plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of blootgesteld kunnen worden.

§ 2. De Koning bepaalt, in overeenstemming met de gewesten de criteria op basis waarvan de gewesten hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones dienen te 
formuleren.
De Koning bakent vervolgens de risicozones af.
De Koning kan de risicozones slechts uitbreiden of verkleinen in onderling overleg met de gewesten. Hij bepaalt tenslotte de modaliteiten van de bekendmaking van de 
risicozones.
§ 3. In afwijking van artikel 123, derde lid, kan de verzekeraar van de zaakverzekeringsovereenkomst met betrekking tot het gevaar brand weigeren dekking te verlenen 
tegen de overstroming en tegen overlopen en opstuwen van de openbare riolen als hij een gebouw, een gedeelte van een gebouw of de inhoud van een gebouw dekt, die 
werden gebouwd meer dan achttien maanden na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit, dat de zone waarin het gebouw zich 
bevindt, in overeenstemming met paragraaf 2, als risicozone klasseert.

De goederen bedoeld in het vorig lid zijn de goederen in opbouw, verbouwing of herstelling, die definitief zijn gesloten met afgewerkte en vast geplaatste deuren en ramen, 
en definitief en volledig gedekt zijn.

Deze uitzondering is eveneens van toepassing op de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden voor de datum van klassering, bedoeld in het eerste lid.

Deze uitzondering is niet van toepassing op de goederen of delen van de goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na een schadegeval en die 
overeenstemmen met de waarde van de wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen voor het schadegeval.

§ 4. De informatie over het feit dat een goed in een risicozone gelegen is, wordt verstrekt :

- door het comité van aankoop of de notaris, in de authentieke akte, in het geval van akte van overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed;

- door de architect, schriftelijk in de overeenkomst, in het geval van bouw, restauratie of uitbreiding van een onroerend goed;

- door de overdrager, schriftelijk in de overeenkomst, in geval van akte van overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed; - door de verhuurder, schriftelijk in de 
overeenkomst of in een bijzonder document, voor de in verhuur gegeven onroerende goederen die na de afbakening van de risicozones werden opgericht;

- door de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaren;

- door de gemeentelijke administraties, wat betreft de risicozone's die zich op hun grondgebied bevinden.
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Betaling van de vergoeding

Art. 130. § 1. Behoudens toepassing van paragraaf 2, wordt de vergoeding betaald volgens de bepalingen van artikel 121.

De verzekeringsovereenkomst mag voor de risico's natuurrampen en andere uitzonderlijke gevaren geen hogere vrijstelling 
toepassen dan 610 euro per schadegeval. Dit bedrag is gekoppeld aan de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen 
met als basisindexcijfer dat van december 1983, namelijk 119,64 (Basis 1981 = 100).

§ 2. De verzekeraar mag het totaal van de vergoedingen die hij zal moeten betalen bij een natuurramp, beperken tot het laagste 
bedrag van die welke door toepassing van de volgende formules worden verkregen :

a) (0,45 x P + 0,05 x S) met een minimum van 2.000.000 euro;

b) (1,05 x 0,45 x P) met een minimum van 2.000.000 euro;

waar :

P het incasso is van de premies en bijkomende kosten, zonder commissie en acquisitiekosten voor de waarborgen brand en 
aanverwante gevaren plus elektriciteit van de eenvoudige risico's, bedoeld in artikel 121, §2, incasso dat door de verzekeraar 
gerealiseerd werd gedurende het boekjaar voorafgaand aan het schadegeval;

S het bedrag is van de vergoedingen te betalen door de verzekeraar voor een natuurramp anders dan een aardbeving dat 0,45 x P 
overschrijdt.
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In het geval van een aardbeving mag de verzekeraar het totaal van de vergoedingen die hij zal moeten betalen beperken tot het 
laagste bedrag van die welke door toepassing van de volgende formules worden verkregen :

a) (1,20 x P + 0,05 x S') met een minimum van 2.000.000 euro;

b) (1,05 x 1,20 x P) met een minimum van 2.000.000 euro;

waar :

P is het incasso van de premies en bijkomende kosten, zonder commissie en acquisitiekosten voor de waarborgen brand en 
aanverwante gevaren plus elektriciteit van de eenvoudige risico's, bedoeld in artikel 121, §

2, incasso dat door de verzekeraar gerealiseerd werd gedurende het boekjaar voorafgaand aan het schadegeval;

S' het bedrag is van de vergoedingen te betalen door de verzekeraar voor een aardbeving dat 1,20 x P overschrijdt.

Het bedrag van 2.000.000 euro, bedoeld bij deze paragraaf wordt geïndexeerd overeenkomstig het voorschrift van artikel 19, § 3, 
van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen en door de Bank bekendgemaakt.

§ 3. Indien een verzekeraar de bepalingen van vorige paragraaf toepast, wordt de vergoeding, door hem verschuldigd uit hoofde 
van elke door hem gesloten verzekeringsovereenkomst, evenredig verminderd wanneer de limieten voorgeschreven door artikel 
34-3, derde lid, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen overschreden worden.
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Tariferingsbureau

Art. 131. § 1. Teneinde de dekking van de door deze onderafdeling bedoelde risico's te verzekeren, richt de Koning een Tariferingsbureau op met als opdracht de 
tariefvoorwaarden vast te stellen voor de risico's die geen dekking vinden. Behoudens de gevallen bedoeld in artikel 129, § 3, heeft elke kandidaat-verzekeringnemer 
toegang tot de tariefvoorwaarden van het Tariferingsbureau overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.
De Koning stelt de datum van inwerkingtreding van het Bureau vast.

Het Tariferingsbureau wordt niet beschouwd als een verzekeringstussenpersoon in de zin van artikel 5, 20°.

§ 2. De verzekeraar, die de kandidaat-verzekeringnemer weigert of die een premie of een vrijstelling voorstelt die hoger ligt dan de tariefvoorwaarden van het Bureau, moet 
de kandidaat-verzekeringnemer op eigen initiatief informeren over de tariefvoorwaarden van het Tariferingsbureau en tegelijk melding maken aan de 
kandidaatverzekeringnemer dat deze zich eventueel kan wenden tot een andere verzekeraar.

§ 3. Het Bureau is samengesteld uit vier leden die de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigen en uit vier leden die de consumenten vertegenwoordigen, benoemd 
door de Koning voor een termijn van zes jaar.

De leden van het Bureau worden gekozen uit een dubbele lijst, voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen en door de verenigingen die in 
aanmerking komen om de belangen van de consumenten te vertegenwoordigen.

De Koning benoemt, voor een periode van zes jaar, een voorzitter die niet bij de vorige categorieën hoort.

De Koning bepaalt de vergoedingen waarop de voorzitter en de leden van het tariferingsbureau recht hebben.

De Koning wijst eveneens voor ieder lid een plaatsvervanger aan. De plaatsvervangers worden op dezelfde manier gekozen als de effectieve leden.

Het Bureau kan er deskundigen bij nemen die niet stemgerechtigd zijn.

De ministers bevoegd voor Economie, Binnenlandse Zaken en Consumentenzaken kunnen een waarnemer naar het Bureau afvaardigen.

Tenzij de Koning er anders over beslist, oefent het Bureau zijn activiteiten uit bij de Nationale Kas voor Rampenschade, bedoeld bij artikel 35 van de wet van 12 juli 1976 
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, die er het secretariaat en het dagelijks beheer van waarneemt.

§ 4. De Koning legt de voorwaarden vast van de werking van het Bureau en de verplichtingen van de verzekeraars.
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§ 5. De aan de voorwaarden van het Bureau getarifeerde natuurrampenrisico's worden verzekerd door al de verzekeraars die in België de verzekering van de eenvoudige 
risico's tegen brand aanbieden. Het beheer van deze risico's wordt waargenomen door de zaakschadeverzekeraar eenvoudig risico brand van de verzekeringnemer of, bij 
gebreke daaraan, door een andere door de kandidaat-verzekeringnemer gekozen verzekeraar uit het geheel van de verzekeraars die in België de verzekering van de 
eenvoudige risico's tegen brand aanbieden. Het resultaat van dit beheer alsmede de werkingskosten van het Bureau worden omgeslagen over de verzekeraars die in België 
de verzekering van de eenvoudige risico's tegen brand aanbieden.

§ 6. Het Bureau maakt jaarlijks een verslag over zijn werking. Dit verslag bevat onder meer een analyse van de door de verzekeraars toegepaste tariefvoorwaarden en wordt 
onverwijld overgezonden aan de Federale Wetgevende Kamers.

Compensatiekas natuurrampen

Art. 132. § 1. De Koning erkent, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een Compensatiekas Natuurrampen, hierna Compensatiekas genoemd, met als opdracht de 
verdeelsleutel vast te stellen die toelaat de schadelast van de aan de voorwaarden van het Bureau getarifeerde risico's te verdelen tussen al de verzekeraars die in België de 
verzekering van de eenvoudige risico's tegen brand aanbieden.

Bovendien kan de Koning aan de Compensatiekas in het raam van de dekking van natuurrampen een opdracht tot coördinatie tussen een verzekeraar en de Nationale Kas 
voor Rampenschade toevertrouwen.

§ 2. De Koning keurt de statuten goed en reglementeert de controle op de activiteit van de Compensatiekas. Hij wijst de handelingen aan die in het Belgisch Staatsblad 
moeten worden bekendgemaakt. Zo nodig stelt de Koning de Compensatiekas in.

§ 3. De verzekeraars die in België de verzekering van de eenvoudige risico's tegen brand aanbieden, zijn hoofdelijk gehouden aan de Compensatiekas de stortingen te doen 
die nodig zijn voor het volbrengen van haar opdracht en om haar werkingskosten te dragen.

Indien de Compensatiekas door de Koning is ingesteld, legt een koninklijk besluit jaarlijks de regels vast voor het berekenen van de stortingen die door de verzekeraars 
moeten worden gedaan.

§ 4. De erkenning wordt ingetrokken indien de Compensatiekas niet handelt overeenkomstig de wetten, reglementen of haar statuten.

In dat geval kan de Koning alle passende maatregelen nemen tot vrijwaring van de rechten van de verzekeringnemers, de verzekerden en de benadeelden.

Zolang de vereffening duurt blijft de Compensatiekas aan de controle onderworpen.

De Koning benoemt voor deze vereffening een bijzonder vereffenaar.
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Opschrift gewijzigd door art. I  K.B. 29 december 1994, BS.. 27 januari 1995.

Gewijzigd door K.B. 29 december 1994, B.S., 27 januari 1995.

De wijzigende bepalingen zijn in werking getreden op 27 januari 1995, behoudens de toegevoegde art. 6bis en art. 6ter. Deze art. 6bis en art. 6ter
zijn van toepassing op de overeenkomsten die gesloten, gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet zijn sedert 21 september 1992, behalve voor de
schadegevallen waarvoor reeds een schadeaangifte werd gedaan vóór 4 mei 1994 (art. 5 K.B. 29 december 1994. B.S., 27 januari 1995).

Art. 1. De risico's bedoeld in de artikelen 30, § 2, 31, § 3, en 36, § 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hierna te 
noemen "de wet", zijn:

I° schade aan goederen voor de risico's andere dan deze bedoeld in artikel 67, § 2, van de wet voor zover ze verzekerd zijn tegen één van de 
volgende gevaren: brand, explosie, storm, hagel, vorst, natuurrampen, aardverzakkingen of kernenergie;

2° de verzekeringen van de risico's inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid met uitsluiting van de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen, van de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven en de risico's 
van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de brandverzekering - eenvoudige risico's alsmede de risico's van dezelfde aard die op 
aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in een andere verzekeringsovereenkomst;

3° diverse geldelijke verliezen voor zover ze betrekking hebben op goederen bedoeld in 1°;

4° alle risico's bouwplaatsen voor zover de verzekering een goed betreft bedoeld in 1°;

5° de risico's die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in de overeenkomsten gesloten overeenkomstig de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van beroepsziekten in de 
overheidssector en de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
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Art. 2. Voor de uitvoering van artikel 44, § 2 van de wet wanneer, met uitzondering van de verzekering 
machinebreuk, de verzekeringsovereenkomst, afzonderlijk verzekerde bedragen vermeldt, moet zij een 
overdraagbaarheidsformule bevatten naar luid waarvan, bij schadegeval, als blijkt dat sommige bedragen groter 
zijn dan die welke voortvloeien uit de in de overeenkomst overeengekomen schattingsregels, 
het overschot verdeeld zal worden over de bedragen met betrekking tot de onvoldoende verzekerde 
en al dan niet beschadigde goederen 
en dit prorata van de tekorten van de bedragen en evenredig met de toegepaste premievoeten.

De overdraagbaarheid wordt slechts toegestaan voor goederen die tot hetzelfde geheel behoren en op dezelfde 
plaats gelegen zijn. Wat de verzekering tegen diefstal betreft is de overdraagbaarheid slechts verplicht met 
betrekking tot de inhoud.



Overdraagbaarheid 

Rubriek Verzekerde waarde Premievoet Te verzekeren waarde (vastgesteld bij 
schadegeval)

- gebouw 300.000 1,20 ‰ 200.000

- materieel 100.000 1,50 ‰ 150.000

- koopwaar 100.000 1,50 ‰ 130.000

Voorbeeld: 
Deze regel kan niet toegepast worden 
indien er slechts 1 verzekerd bedrag is 
of wanneer het afzonderlijke polissen betreft.



overdraagbaarheid

1) Eerste regel.

Bepaalde rubrieken voor een te hoog bedrag en andere voor een te laag bedrag. 
gebouw  100.000€ teveel verzekerd
materieel 50.000€ te weinig verzekerd 
koopwaar 30.000€ te weinig verzekerd

1) Tweederegel.

Berekening van de premie 120€ op gebouw (op het teveel verzekerde kapitaal gebouw).
75€ op materieel (te weinig verzekerd) en 45€ op koopwaar (te weinig verzekerd)

1) Derde regel.

Berekening van de gemiddelde premie.

1.20 gebouw

1.50 materieel en koopwaar

1) Vierde regel.

Verhouding tussen de gemiddelde premies 1,20 / 1.50 is 80%

1) Vijfde regel.

Overdraagbaar bedrag.

80% van 100.000 te veel verzekerd op gebouw is overdraagbaar.

1) Zesde regel.

Verdeling van het overdraagbaar bedrag over alle onderverzekerde rubrieken (ook degene die niet getroffen zijn door het schadegeval).

Gelukkig in dit voorbeeld zijn dan alle rubrieken aangevuld. 

Kom je met de aanvulling op minstens 90% van het te verzekeren bedrag, dan blijf je weliswaar onderverzekerd, maar zonder toepassing van de evenredigheid.
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Art. 3. § 1. Voor de uitvoering van artikel 44, § 2 (*)van de wet zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten
waarbij eenvoudige risico's bedoeld bij artikel 5 van dit besluit in hoofdzaak verzekerd worden tegen schade veroorzaakt door één van de hierna
opgesomde gevaren, of waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dienomtrent wordt gedekt:

- brand en aanverwante gevaren zoals blikseminslag, ontploffing, implosie, neerstorten van of getroffen worden door luchtvaartuigen of door 
voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen en door het getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren;

-elektriciteit; - aanslagen en conflicten;  - storm, hagel, sneeuwdruk; - natuurrampen; - water; - glasbreuk; - diefstal; -onrechtstreekse verliezen; -
bedrijfsschade waarbij een dagelijkse vergoeding wordt gewaarborgd.

§ 2. Bij verzekering van een woning door de eigenaar of de huurder is de verzekeraar ertoe gehouden aan de verzekeringnemer een stelsel voor te 
stellen dat, wanneer het juist toegepast wordt en de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn of er geen verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van 
de evenredigheidsregel van bedragen voor het aangeduide gebouw tot gevolg heeft.
Het door de verzekeraar voorgestelde stelsel mag voor de verzekeringnemer geen bijkomende kosten meebrengen bij het sluiten van de 
overeenkomst, voor de verzekering van een normale woning.
De verzekeraar moet het bewijs leveren van de naleving van de bepalingen van het eerste lid; bij ontstentenis daarvan mag de evenredigheidsregel 
van bedragen niet worden toegepast.

(*)

Onderverzekering : evenredigheidsbeginsel
Art. 98. (44) § 1. Indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, dan is de

verzekeraar slechts tot prestatie gehouden naar de verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij anders is bedongen.
§ 2. De Koning kan voor bepaalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel beperken of verbieden.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014040423&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.97
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014040423&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0079
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§ 3. De evenredigheidsregel van bedragen wordt niet toegepast:

1 ° als de ontoereikendheid van het verzekerde bedrag niet meer bedraagt dan 10% van het bedrag dat verzekerd had moeten 
zijn;

2° op de verzekering van de aansprakelijkheid van een huurder of van een gebruiker van een gedeelte van het gebouw indien het 
verzekerde bedrag ten minste overeenstemt met:

- hetzij de werkelijke waarde van het gedeelte dat de verzekerde huurt of gebruikt in het aangeduide gebouw;

- hetzij 20 maal

= de jaarlijkse huurprijs verhoogd met de lasten in het geval van de gedeeltelijke huurder; de bedoelde lasten dienen niet de
verbruikskosten te omvatten voor verwarming, water, gas of elektriciteit. Indien deze forfaitair in de huurprijs begrepen zijn, 
worden ze er van afgetrokken;

= de jaarlijkse huurwaarde van de gebruikte gedeelten, vermeerderd met de lasten in het geval van de gedeeltelijke gebruiker.
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Indien de voornoemde aansprakelijkheid voor een lager bedrag verzekerd is, wordt de evenredigheidsregel toegepast in de 
verhouding die bestaat tussen:

- het werkelijk verzekerde bedrag, en

- een bedrag dat overeenstemt met twintig maal de jaarlijkse huurprijs verhoogd met de lasten of, bij gebrek aan verhuring, 
twintig maal de jaarlijkse huurwaarde van de gebruikte gedeelten vermeerderd met de lasten, zonder dat het op die wijze 
verkregen bedrag de werkelijke waarde van het gedeelte dat de verzekerde huurt of gebruikt, mag overschrijden;

3° op de waarborgen betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst;

4° op de diverse kosten die als bijkomende waarborg verzekerd worden bij de verzekerde gevaren;

5° in een verzekering op absoluut eerste risico, te weten een ten belope van een bepaald bedrag toegestane verzekering, 
ongeacht de waarde van de aangeduide goederen;

6° in de verzekering volgens aangenomen waarde.
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Art. 4. § 1. Voor de verzekeringen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden de in artikel 52 van de wet bedoelde 
reddingskosten integraal door de verzekeraar gedragen, 
voor zover het geheel van de schadeloosstelling en van de reddingskosten per verzekeringnemer en per schadegeval het 
verzekerde maximumbedrag niet overschrijdt.

Boven het verzekerde totaalbedrag kunnen de reddingskosten beperkt worden tot:

I° 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank;
2° 20 miljoen frank plus 20% van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt;
3° 100 miljoen frank plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag 
van 400 miljoen frank reddingskosten.

§ 2. Voor de zaakverzekeringen zijn de reddingskosten bedoeld in § 1 gelijk aan het verzekerd bedrag maar zij kunnen beperkt 
worden tot een maximumbedrag van 750 miljoen frank.

§ 3. De bedragen bedoeld bij §§ l en 2 zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van 
november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
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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.
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§ 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.



Indexatie bedragen eenvoudige risico’s
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Art. 6. Onder het risico dat kan worden gelijkgesteld met het risico van niet-betaling van schuldvorderingen, bedoeld in artikel 70 
van de wet(*), wordt verstaan het risico dat bijkomend bij een hoofdwaarborg van niet betaling van schuldvorderingen, door 
dezelfde verzekeringsovereenkomst als die waarin de hoofdwaarborg is voorzien, wordt gedekt.

(*)

Onderafdeling 4. - Krediet- en borgverzekering

Toepassingsgebied

Art. 134. (70) Deze onderafdeling is toepasselijk op de verzekeringsovereenkomsten tegen niet-betaling aan de 

verzekerde van schuldvorderingen, alsook tegen de andere risico's die daarmee kunnen gelijkgesteld worden en die 

door de Koning worden bepaald.
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Art. 6bis. De risico's bedoeld in artikel 78, § 2,(*) van de wet zijn alle risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met
uitsluiting van de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven en de
risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de brandverzekering - eenvoudige risico's alsmede de risico's
van dezelfde aard die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in een andere verzekeringsovereenkomst.

(*) Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst

Art. 142. (78) § 1. De verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst 

en strekt zich uit tot vorderingen die na het einde van deze overeenkomst worden ingediend.

§ 2. Voor de takken die deel uitmaken van de algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid, andere dan de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die door de Koning worden bepaald, kunnen de partijen 

overeenkomen dat de verzekeringswaarborg alleen slaat op de vorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen de 

verzekerde of de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor schade voorgevallen tijdens diezelfde duur.

In dat geval worden ook in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de 

verzekerde of de verzekeraar binnen zesendertig maanden te rekenen van het einde van de overeenkomst, de 

vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op :

- schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde van deze 

overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt;

- daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze overeenkomst zijn 

voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven.
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Art. 6ter. § 1. De in artikel 82 (*) van de wet bedoelde intresten en kosten worden integraal door de verzekeraar gedragen, voor 
zover het geheel van de schadeloosstelling en de intresten en kosten per verzekeringnemer en per schadegeval het verzekerde 
totaalbedrag niet overschrijdt.

Boven het verzekerde totaalbedrag kunnen de intresten en kosten evenwel beperkt worden tot:
1° 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank;
2° 20 miljoen frank plus 20% van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt;
3° 100 miljoen frank plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag 
van 400 miljoen frank intresten en kosten.

§2. De bedragen bedoeld in § I zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van 
november 1992, namelijk 1 13, 77 (basis 1988 = 100).

(*) Betaling door de verzekeraar van de hoofdsom, de intrest en de kosten
Art. 146. (82) De verzekeraar betaalt de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van de dekking.
De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding.
De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de 

honoraria 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.
Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan die bedoeld in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, kan de Koning de intresten en de kosten bedoeld in het tweede en het derde 
lid beperken.
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Artikel 1. § 1. Dit besluit is van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten waarbij eenvoudige risico's in hoofdzaak verzekerd 
worden tegen schade veroorzaakt door één van de hierna opgesomde gevaren, of waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dienomtrent wordt gedekt: brand en aanverwante gevaren zoals blikseminslag, ontploffing, implosie, neerstorten of getroffen 
worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen en door het getroffen worden door enig 
ander voertuig of door dieren; elektriciteit; aanslagen en arbeidsconflicten; storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk; natuurrampen; 
water; glasbreuk; diefstal; onrechtstreekse verliezen; bedrijfsschade waarbij een dagelijkse vergoeding wordt gewaarborgd. 

Onder eenvoudige risico's wordt verstaan, de risico's bedoeld bij artikel 5 van het KB van 24.12.1992 tot uitvoering van de 
artikelen, 30, 31, 44, 52, 67 §§ 2 en 3, en 70 tot 76 van de wet van 25.06.1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. 

§ 2. Dit besluit is eveneens van toepassing op de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst voor een door een gebouw veroorzaakte schade wanneer deze samenhangt met een onder § 1 bedoelde 
verzekering. 

§ 3. Van het toepassingsgebied van dit besluit zijn evenwel uitgesloten: de verzekeringen alle risico's betreffende juwelen, 
kunstwerken, bontmantels, fototoestellen, of audiovisuele apparaten alsmede de bagageverzekeringen; de zogenaamde 
technische verzekeringen, met name de verzekeringen van het type machinebreuk, alle bouwplaats-risico's, montage en 
proefdraaien, burgerrechtelijke aansprakelijkheid van architecten en aannemers, elektrische en elektronische installaties of 
zwakstroom; de verzekeringen tegen brand, diefstal, glasbreuk of schade in het kader van een motorrijtuigpolis; de verzekeringen
tegen exploitatieverliezen, ander dan deze waarbij een dagelijkse vergoeding wordt gewaarborgd; de oogstverzekeringen tegen 
hagel; de verzekeringen tegen ziekten en sterfte van dieren; de globale bankverzekeringen, de verzekeringen vervoer en opslag
van waarden, vervalsing van cheques en computerfraude. 
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Artikel. 2. 
Moeten als verzekerden worden beschouwd: 

de verzekeringnemer; 

de bij hem inwonende personen; 

hun personeel bij de uitoefening van zijn functies; 

de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies; 

elke andere persoon die als verzekerde in de verzekeringsovereenkomst wordt aangeduid. 
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Artikel. 3. 
§ 1. De verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot het gevaar brand bevatten verplicht de waarborg tegen de schade die 
haar oorzaak vindt in een aanslag of in een arbeidsconflict zoals die beide termen in de bijlage omschreven zijn. Deze waarborg 
moet in overeenstemming zijn met hetgeen in die bijlage is bepaald. 

De overeenkomsten bedoeld in lid 1 moeten eveneens de waarborg tegen de schade ten gevolge van het gevaar storm bevatten 
zoals gedefinieerd in de bijlage van dit besluit. 

Van deze dekking kan echter uitgesloten worden, de schade veroorzaakt : 
- aan de inhoud, die zich bevindt in een constructie, die niet vooraf beschadigd werd door storm,   hagel, sneeuw- of ijsdruk; 
- aan elk voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt; 
- aan constructies en hun eventuele inhoud die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of 
afgebroken worden; 
- aan alle ruiten, met inbegrip van spiegelglas en doorschijnend onroerend plastiek materiaal; 
- aan alle afsluitingen en omheiningen van om 't even welke aard; 
- aan de volgende goederen en hun eventuele inhoud : 
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1. constructies waarvan de buitenmuren voor meer dan 50 % van hun totale oppervlakte samengesteld zijn uit plaatijzer, asbest 
en cementagglomeraten, gegolfde platen en lichte materialen zoals onder meer hout, plastiek, spaanplaten en dergelijke; 

2. constructies waarvan de dakbedekking voor meer dan 20 % van haar totale oppervlakte samengesteld is uit hout, spaanplaten 
of dergelijke, asfaltpapier, plastiekmateriaal en andere lichte materialen, uitgezonderd echter kunstleien, kunstdakpannen, riet en 
roofing. Als licht materiaal wordt beschouwd, elk materiaal waarvan het gewicht per m2 lager is dan 6 kg; 

3. constructies die, geheel of gedeeltelijk, open zijn; 

4. constructies die in opbouw zijn, worden niet beschouwd als in opbouw : 
constructies in verbouwing of herstelling, mits zij bewoond blijven tijdens deze werkzaamheden; 
constructies in opbouw, verbouwing of herstelling, die definitief zijn gesloten met afgewerkte en definitief geplaatste deuren en 
ramen, en definitief en volledig gedekt zijn; 

5. torens, klokketorens, uitkijktorens, watertorens, windmolens, windmotors, openluchttribunes, vergaarbakken in open lucht; 

6. voorwerpen en materialen die buiten aan een constructie zijn vastgemaakt zoals onder meer : antenne, metalen schoorsteen, 
verlichtingsinstallatie en -toestel, reclamebord, uithangbord, rolgordijn, zonnetent, buitenbekleding van muren door op latten 
vastgemaakt materiaal, met uitzondering van de schade aan dak- en hanggoten en hun afvoerbuizen, aan kroonlijsten met hun 
bekleding alsmede aan rolluiken; 

- door terugvloeien of overlopen van water, lek in leidingen of riolering.   Die waarborg moet met artikel 4, § 1 in 
overeenstemming zijn. 
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§ 2. De waarborg ontploffing omvat verplicht de waarborg schade aan goederen: 

- te wijten aan elke ontploffing of implosie die geen rechtstreeks verband heeft met het verzekerde risico; 

- te wijten aan de ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde risico niet vereist is voor de erin 
uitgeoefende beroepsactiviteit. 

Artikel. 4. 

§ 1. De waarborg van de door het gevaar storm veroorzaakte schade aan goederen omvat tevens de schade veroorzaakt door de 
gevaren hagel, sneeuw- of ijsdruk en kan niet worden beperkt tot een quotiteit van de verzekerde bedragen voor het gebouw en 
de inhoud. 

§ 2. De waarborg van de door het gevaar water veroorzaakte schade aan goederen kan niet worden beperkt tot een quotiteit van 
de verzekerde bedragen op het gebouw en de inhoud. 
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Artikel. 5. 
§ 1. Met betrekking tot de waarborg verhaal van derden kan de dekking voor de schade aan goederen niet worden beperkt tot 
minder dan F 25.000.000. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als 
basisindexcijfer dat van december 1983, namelijk 119,64 (Basis 1981 = 100). 

Onder verhaal van derden verstaat men de aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt ingevolge de artikelen 1382 tot 1386 bis 
van het Burgerlijk Wetboek voor de schade aan goederen, veroorzaakt door een verzekerd schadegeval, die zich voortzet op 
goederen die eigendom zijn van derden, gasten inbegrepen. 

§ 2. Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen bedoeld in artikel 1, § 2 kan, per schadegeval, de dekking niet worden beperkt tot 
minder dan F 25.000.000 voor de schade aan goederen, en tot minder dan F 500.000.000 voor de schade voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels. 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van 
december 1983, namelijk 119,64 (Basis 1981 = 100). 



Indexatie bedragen eenvoudige risico’s



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

Artikel. 6. 

§ 1 De partijen kunnen een vrijstelling bedingen. 

§ 2 (..) 

§ 3 (..) 

§ 4 (..) 

§ 5. De algemene voorwaarden bepalen uitdrukkelijk dat, in voorkomend geval, het bedrag van de vrijstelling van de vergoeding 
wordt afgetrokken vooraleer de evenredigheidsregel wordt toegepast. 

§1 vervangen bij art 1. 1° KB 04 07 2004 BS 22 07 2004 §§ 2 - 4 opgegeven bij bij art 1, 2° KB 04 07 
2004 BS 22 07 2004 



Schadevrijstelling  geen regelingsvrijstelling

Voorbeeld

JUIST

Schade : 1 270

Vrijstelling:  270

Evenredigheid: 80%

Regeling ( 1 270 – 270 ) * 80% = 800

FOUT

Schade:  1 270 

Evenredigheid: 80%

Vrijstellling: 270

Regeling (foutieve)  1 270 * 80 %  - 270  =  746



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

Artikel. 7. 
In geval van combinatiepolissen dient de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om de gehele verzekeringsovereenkomst op te 
zeggen indien de verzekeraar de waarborg opzegt met betrekking tot een of meer verzekerde gevaren, uitdrukkelijk in de 
algemene polisvoorwaarden te worden vermeld. 

Behoudens om rekening te houden met een wijziging van het risico mag de verzekeraar zich niet het recht voorbehouden de in 
de overeenkomt bedongen algemene voorwaarden te wijzigen, zelfs al gaat dat recht gepaard met een opzeggingsmogelijkheid 
voor de verzekeringnemer. 

Artikel. 8. 
De verzekeringsovereenkomst die zowel het gebouw als de inhoud dekt voorziet in afzonderlijk verzekerde bedragen of premies 
voor elk van die rubrieken. 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

Artikel. 9. 

§ 1. Behalve voor het gevaar brand en de aanverwante gevaren wordt de vergoeding bepaald als volgt: 1° In geval van wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde goederen, verbindt de verzekeraar er zich toe 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 § 2, 1°, b bepaalde minimumvergoeding.  De rest van de 

vergoeding mag worden betaald naargelang de wederopbouw of wedersamenstelling vorderen, voor zover de eerste schijf uitgeput is. De partijen kunnen na schadegeval een andere verdeling van de betaling van de vergoedingschijven overeenkomen; 

2° In geval van vervanging van het beschadigde gebouw door de aankoop van een ander verbindt de verzekeraar er zich toe de verzekerde, binnen dertig dagen die volgen op de datum van 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 § 2, 1°, b bepaalde minimumvergoeding. Het saldo wordt gestort bij het verlijden van de authentieke akte van aankoop van het vervangingsgoed; 

3° In geval van niet-wederopbouw, niet-wedersamenstelling en niet-vervanging van de beschadigde goederen is de vergoeding betaalbaar 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. 

4° De verzekerde moet op de datum van de afsluiting van de expertise alle hem door de verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichtingen hebben vervuld. Zo niet beginnen de termijnen bepaald in de § 1, 1°, 2° en 3° slechts te lopen vanaf de dag die volgt 

op de dag waarop de verzekerde die contractuele verplichtingen is nagekomen. 

5° In afwijking van wat in bovenvernoemde § 1, 1°, 2° en 3° is bepaald: 

indien er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt kan zijn door de verzekerde of de verzekeringsbegunstigde, alsook in geval van diefstal kan de verzekeraar voorafgaandelijk kopie van het strafdossier lichten; het verzoek om 

toestemming er kennis van te nemen moet uiterlijk binnen dertig dagen na de sluiting van de door hem bevolen expertise geformuleerd worden en 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 van de conclusies van het genoemde dossier kennis genomen heeft; 

bovendien, als de vaststelling van de vergoeding of de verzekerde aansprakelijkheden betwist worden, moet de betaling van de eventuele vergoeding geschieden binnen dertig dagen die volgen op de sluiting van de genoemde betwistingen.

§ 2. 1° Behalve voor het gevaar brand en de aanverwante gevaren en onverminderd de bepalingen van artikel 44 van de wet van 25.06.1992 op de landsverzekeringsovereenkomst en de contractuele bepalingen die toelaten het bedrag van de vergoeding te 

verminderen, mag de totale vergoeding bedoeld in § 1 niet minder zijn dan:

a) 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 § 3. 

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 vervangwaarde verhoogd met 80% van het verschil tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangwaarde 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 §3;

b) 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 § 3. 

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

2° in geval van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging van het beschadigde goed, omvat de vergoeding bedoeld bij § 1 alle taksen en rechten;

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 zonder dat de op die wijze verhoogde totale vergoeding 120% van 

de oorspronkelijke vastgestelde vergoeding mag overschrijden en evenmin meer mag bedragen dan de totale kostprijs van de heropbouw. 

§ 3. In geval van verzekering tegen nieuwwaarde mag de slijtage van een beschadigd goed of van beschadigd gedeelte van een goed niet worden afgetrokken indien deze niet hoger ligt dan: 

1° 20% van de nieuwwaarde voor de schadegevallen die betrekking hebben op de waarborg storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk; 

2° 30% van de nieuwwaarde voor de schadegevallen die betrekking hebben op andere waarborgen. 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

Artikel. 10. 
Onverminderd de eventueel overeengekomen automatische aanpassing van de verzekerde bedragen, 

is verboden elk beding dat de verzekerde belet een beroep te doen 

op een andere verzekeraar indien zijn hoedanigheid als eigenaar, als huurder of gebruiker wijzigt. 

Artikel. 11. 
De verzekeringsondernemingen passen de bepalingen van dit besluit toe vanaf hun inwerkingtreding: 

- op de overeenkomsten afgesloten na de inwerkingtreding; 

- op de overeenkomsten die zijn aangegaan voor die inwerkingtreding vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de 
verlenging of de omzetting van deze overeenkomsten. 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

Artikel. 12. 
Het KB van 01.02.1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft blijft van 
toepassing op de overeenkomsten die nog niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet van 25.06.1992 op de 
landsverzekeringsovereenkomst en zijn uitvoeringsbesluiten tot 01.09.1994, datum waarop het wordt opgeheven. 

Artikel. 13. 
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit besluit, gaan de verzekeringsondernemingen over tot de formele 
aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan de bepalingen van dit besluit, ten 
laatste op 01.07.1993 of op de datum waarop dit besluit op hen van toepassing wordt indien die datum na 01.07.1993 valt. Tot 
op die datum moeten de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeenstemmen met de 
bepalingen van dit besluit. 

Artikel. 14. 

Dit besluit treedt in werking op 01.01.1993. 

Artikel. 15. 

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Motril, 24.12.1992. 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

Bijlage bij het KB betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft 

Waarborg: Arbeidsconflicten en aanslagen 
§ 1. Definities: 

1. Onder arbeidsconflict verstaat men elke collectieve betwisting in welke vorm zich die ook voordoet, in het kader van 
arbeidsverhoudingen, met inbegrip van: 
a) staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk; 
b) lock-out: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een 
arbeidsconflict. 

2. Onder aanslag verstaat men alle vormen van oproer, volksbewegingen, dagen van terrorisme of van sabotage, namelijk: 
a) oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen 
plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de 
handhaving van de openbare orde belast zijn zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde 
openbare machten omver te werpen; 
b) volksbeweging; gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die zonder dat er opstand is 
tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of 
onwettige daden;
c)  daad van terrorisme of sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale 
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen vernield 
worden: hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme);  hetzij om het 
verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen (sabotage). 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

§ 2. Verzekerde gevaren: 

1. Arbeidsconflicten. 

2. Aanslagen. 

§ 3. Basiswaarborg: 

1. De verzekeraar dekt de brand-, ontploffings- (met inbegrip van de ontploffing van springstoffen) en implosieschade aan 
goederen: 

a) die rechtstreeks aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of aan 
een aanslag; 

b) die zou voortspruiten uit maatregelen die in voornoemd geval genomen zijn door een wettelijk gevormd gezag voor de 
beveiliging en de bescherming van de verzekerde goederen. 

2. Voor de woningen, alsook voor de landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw-, fruitteeltbedrijven en fokkerijen wordt de waarborg 
bovendien uitgebreid tot andere schade aan goederen dan brand-, ontploffings- of implosieschade. 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

3. De voornoemde waarborg wordt toegekend: 
a) voor de eenvoudige risico's waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan 30.000.000 frank tot 100% van de verzekerde waarde voor het gebouw en de inhoud;
b) voor de eenvoudige risico's waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan 965.000.000 frank op basis van de tussen partijen overeengekomen modaliteiten, 
zonder dat de vergoedingsgrens minder dan 30.000.000 frank mag bedragen. 

4. De bedragen bedoeld bij deze paragraaf zijn gekoppeld aan het ABEX-indexcijfer met als basisindexcijfer dat van het eerste semester van het jaar 1988, namelijk 375. 

§ 4. Specifieke verplichtingen van de verzekerde: Bij schadegeval verbindt de verzekerde zich ertoe om desgevallend binnen de kortst mogelijke termijn alle stappen bij de 
bevoegde overheden te doen om vergoeding van de geleden schade aan goederen te bekomen. 
De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding wordt slechts uitbetaald wanneer de verzekerde het bewijs levert in dit verband alle nodige stappen gedaan te 
hebben. 
De verzekeringsbegunstigde verbindt zich ertoe de vergoeding voor schade aan goederen die hem door de overheid wordt uitgekeerd, door te betalen aan de verzekeraar, in 
de mate dat die vergoeding samenvalt met die welke hem in uitvoering van de verzekeringsovereenkomst voor dezelfde schade is toegekend. 



KB 24 12 1992 betreffende de brandverzekering 

§ 5. Specifieke schorsingsmogelijkheid: De verzekeraar kan deze waarborg schorsen wanneer bij wijze van algemene maatregel, in een met redenen omkleed besluit, de 
toelating daarvoor door Onze Minister van Economische Zaken wordt verleend. De schorsing gaat in zeven dagen na de kennisgeving ervan. 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24.12.1992. 

Waarborg : Storm. 

(bijgevoegd bij art2 KB 16 01 1995 BS 11 04 1995 ingang 01 10 1995)   

Definitie :   Onder storm verstaat men de orkanen of andere stormwinden, die : 
* binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan : 

- hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, 

- hetzij andere goederen die aan die winden een weerstand bieden gelijkwaardig aan de weerstand van de verzekerbare goederen; 

of    

* op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut  een topsnelheid van minstens 100km per uur bereiken.



Wet 01 04 2007 ivm terrorisme

Link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007011150&la=N#:~:text=%22%20Het%20ongeval%
20veroorzaakt%20door%20terrorisme,de%20uitvoering%20van%20die%20arbeidsovereenkomst.

Samenwerking tussen Staat en Privé

Maximum limiet voor alle verzekeraars: 700 000 000€ (indexering)

Bedrag te verzekeren door de Staat: 300 000 000€ (indexering)

Totaal is een maximum per kalenderjaar

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007011150&la=N#:~:text=%22%20Het%20ongeval%20veroorzaakt%20door%20terrorisme,de%20uitvoering%20van%20die%20arbeidsovereenkomst.


Wet 01 04 2007 ivm terrorisme

Link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007011150&la=N#:~:text=%22%20Het%20ongeval%
20veroorzaakt%20door%20terrorisme,de%20uitvoering%20van%20die%20arbeidsovereenkomst.

Het Comité (beslist binnen de zes maanden)

over de aard van de gebeurtenis

over de aard van de vergoedingen (eventueel percentage vd schade)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007011150&la=N#:~:text=%22%20Het%20ongeval%20veroorzaakt%20door%20terrorisme,de%20uitvoering%20van%20die%20arbeidsovereenkomst.
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Link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007011150&la=N#:~:text=%22%20Het%20ongeval%
20veroorzaakt%20door%20terrorisme,de%20uitvoering%20van%20die%20arbeidsovereenkomst.

Verplichte waarborg in de polissen
1° de risico's arbeidsongevallen;
2° de risico's zoals geregeld in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen;
3° de risico's zoals geregeld in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 

verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
4° de risico's brand eenvoudige risico's zoals gedefinieerd door de Koning in uitvoering van artikel 67 van de wet van 25 juni 1992 

op de landverzekeringsovereenkomst;
5° de risico's behorend tot de takken 1, 2, 21, 22 en 23 zoals gedefinieerd in Bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 

1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2007011150&la=N#:~:text=%22%20Het%20ongeval%20veroorzaakt%20door%20terrorisme,de%20uitvoering%20van%20die%20arbeidsovereenkomst.


Wetgeving

Wet van 4 april 2014

Deel 6

Verzekeringsbemiddeling en de distributie

Professionele, loyale en billijke service.



Bedankt voor uw aandacht

Luc Devlamynck

Vragen?


