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Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Aanrijding door
voertuigen

Nr: 470 Met uitwerking op: 1/04/1994

 

NBB: 
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 6/06/2011

Vanaf 6/6/2011 zie Baloise Insurance 00096 en voor RDR vanaf 23/09/2017

AG Insurance 
E. Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel
Tel: +32(2)6648111           

NBB: 00079
Toetreding: 1/04/1994

Nieuwe benaming van Fortis Insurance Belgium vanaf 22/06/2009

Allianz Benelux 
Koning Albert II-laan 32 
1000 Brussel
Tel: +32(2)2146111           

NBB: 00097
Toetreding: 1/04/1994

Nieuwe benaming van All ianz Belgium vanaf 25/11/2013

Allianz Nederland n.v. 

 

NBB: 02001
Toetreding: 1/08/1995

Opzeg: 1/01/2002

Vanaf 01/01/2002 zie AGF Belgium Insurance (00097)

Allianz Versicherungs - AGCS Belgium 

 

NBB: 00963
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2019

Vertegenwoordigd door Stanislas Haine

Alpha Insurance 
Nerviërslaan, 85 
1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32(2)2203211           

NBB: 00124
Toetreding: 1/04/1994

Nieuwe benaming van Nationale Suisse vanaf 13/11/2015

ALPHA Insurance A/s 

 

NBB: 02518
Toetreding: 1/08/2009

Opzeg: 1/11/2014

Stopzetting van de activiteiten

AMLIN Europe 

 

NBB: 00745
Toetreding: 1/01/2000

Opzeg: 1/03/2016

Zie Amlin Insurance SE onder het nummer 2943

Amlin Insurance SE 

 

NBB: 02943
Toetreding: 1/03/2016

Opzeg: 1/01/2019

Zie MS Amlin Insurance SE onder het nummer 3092

Apra Ongevallen 
c/o Mensura, place du Samedi 1 
1000 Bruxelles
Tel: +32(2)4034111           

NBB: 00164
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2011

Vanaf 1/1/2011 zie Mensura Verzekeringen (02201)

Argenta Assuranties N.V. 
Belgiëlei, 49-53 
2018 Antwerpen
Tel: +32(3)2855111           

NBB: 00858
Toetreding: 1/07/2010

ASCO Continentale Verzekeringen 
Entrepotkaai 5 
2000 Antwerpen
Tel: +32(3)2337838           

NBB: 00333
Toetreding: 1/02/2008
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Association de Prévoyance et d'Assurance 

 

NBB: 00134
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/04/2010

Athora Belgium 
Marsveldstraat 23 
1050 Brussel (Elsene)
Tel: +32(2)4038111           

NBB: 00145
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 31/05/2020

Vanaf 31/05/2020 zie Baloise Insurance (0096).

AXA Art Versicherung AG (c/o Verheyen) 

 

NBB: 02020
Toetreding: 1/04/1994

AXA Belgium 

 

NBB: 00024
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 28/05/1999

AXA Belgium 
Troonplein 1 
1000 Brussel
Tel: +32(2)6786111           

NBB: 00039
Toetreding: 1/04/1994

AXA Ins. plc 

 

NBB: 00499
Toetreding: 1/11/1995
Opzeg: 31/12/2006

ex Guardian Royal Exchange/Vertegenwoordigd door Minerva

AXA Versicherung AG 

 

NBB: 01027
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 7/01/2011

Stopzetting activiteit in België

Baloise Belgium 
Posthofbrug 16 
2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: +32(3)2472111           

NBB: 00096
Toetreding: 1/04/1994

Nieuwe benaming van Mercator Verzekeringen vanaf 21/01/2013

Belassur 
Frankrijklei, 133 
2000 Antwerpen
Tel: +32(3)2334448           

NBB: 00896
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 26/07/1999

Belfius Verzekeringen 
Karel Rogierplein 11 
1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noo
Tel: +32(2)2867611           

NBB: 00037
Toetreding: 1/04/1994

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds 
Liefdadigheidstraat, 33 bus 1 
1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noo
Tel: +32(2)2871811           

NBB: 00179
Toetreding: 1/01/2004

Belgische Leeuw 

 

NBB: 00171
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 31/12/2003

CB Insurances Belgium 

 

NBB: 01034
Toetreding: 1/10/2002

Opzeg: 1/01/2005

Vertegenwoordigd door AON

CDA 
Jubelfeestlaan, 86 
1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jea
Tel: +32(2)4235111           

NBB: 00402

CGA 

 

NBB: 01008
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2002

CGU Ins. plc 

 

NBB: 00035
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2001
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CGU nv 

 

NBB: 00059
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2002

Chubb Insurance Company of Europe 

 

NBB: 00472
Toetreding: 1/01/1995
Opzeg: 31/12/2008

DBV Verzekeringen 

 

NBB: 00747
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2001

De Poperingse Verzekering 

 

NBB: 00960
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2000

De Verzekeringen van Fortis Bank 

 

NBB: 00394
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 30/06/2006

Vanaf 1/07/2006 zie Fortis Insurance Belgium (00079)

Delphi 

 

NBB: 00354
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 31/12/1998

Delta Lloyd Life 

 

NBB: 00167
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 31/12/2014

Portefeuil le Niet-Leven overgenomen door Fidea per 01/01/2015 Zie NN Insurance Belgium (2550)

DVV Verzekeringen 

 

NBB: 00130
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 30/06/2005

Zie Belf ius Insurance (00037)

ERGO Insurance NV 
Loksumstraat 25 
1000 Brussel
Tel: +32(2)5355711           

NBB: 00735
Toetreding: 1/01/2002
Opzeg: 31/12/2003

Ethias 
rue des Croisiers 24 
4000 Luik
Tel: +32(4)2203111           

NBB: 00196
Toetreding: 1/04/1994

Vroeger Ethias gemeen recht (0165 voor niet-leven) en Ethias Leven AAM (0662 voor Leven)

ETHIAS Brand 

 

NBB: 00661
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 23/06/2008

Nieuwe benaming van Omob Brand vanaf 03/12/03

Euro Insurances Limited 
Jan Olieslagerslaan, 41 
1800 Vilvoorde

NBB: 02152
Toetreding: 1/02/2013

Opzeg: 1/02/2015

Vertegenwoordigd door Broadspire by Crawford

Euro Insurances Ltd. 
c/o AMS - Excelsiorlaan, 8 
1930 Zaventem
Tel: +32(2)7226050           

NBB: 10665
Toetreding: 1/01/2003

Opzeg: 1/02/2013

Vertegenwoordigd door Accident Management Services

Federale Verzekering (Ongevallen, Brand, BA, DV) 
Stoofstraat, 12 
1000 Brussel
Tel: +32(2)5090411           

NBB: 00087

FIDEA 
Delacenseriestraat 1 
2018 Antwerpen
Tel: +32(3)2038511           

NBB: 00033
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 4/05/2020

Vanaf 04/05/2020 zie Baloise Insurance (0096).
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Foyer Assurances S.A. 
rue Léon Laval 12 
3372  Leudelange - LUXEMBOURG
Tel: +352437437           

NBB: 01258
Toetreding: 1/04/2000

Gothaer Versicherungsbank 

 

NBB: 00493
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2002

Greenval Insurance Company Ltd 
c/o Broadspire (Crawford) - Jan Olieslagerslaan, 41 
1800 Vilvoorde

NBB: 02727
Toetreding: 1/08/2011

Vertegenwoordigd door Broadspire voor Crawford

Hamburg-Mannheimer Sachversicherung 

 

NBB: 00904
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2002

HDI-Gerling Verzekeringen 

 

NBB: 01024
Toetreding: 1/05/1995

Opzeg: 1/01/2006

Nieuwe benaming van Hannover International Belgique SA vanaf 28/3/2007

HDI-Gerling Verzekeringen NV 

 

NBB: 02191
Toetreding: 1/02/2003

Opzeg: 6/11/2009

Vertegenwoordigd door HDI Verzekeringen NV, Suikerrui 5 bus 8 - 2000 Antwerpen

Heddington Insurance Ltd 
Prins Boudewijnlaan, 43 
2650 Edegem

NBB: 00959
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/1998

Ineas Insurance Company
Uitbreidingstraat, 84/3 
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel: +32(3)2182137           

NBB: 10606
Toetreding: 1/10/2001

Opzeg: 7/06/2016

Justitia 
Plantin en Moretuslei 301 
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Tel: +32(3)2176767           

NBB: 00878
Toetreding: 1/09/1994

Opzeg: 1/01/2001

KBC Verzekeringen 
Professor Roger Van Overstraetenplein 2 
3000 Leuven
Tel: +3216 24 33 33           

NBB: 00014
Toetreding: 1/04/1994

Kortrijkse Verzekeringen 

 

NBB: 00015
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 3/06/2000

L'Ardenne Prévoyante 
Avenue des Démineurs 5 
4970 Stavelot
Tel: +32(80)853535           

NBB: 00129
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 4/01/2021

Vanaf 04/01/2021 zie AXA Belgium (0039)

Le Mans Verzekeringen 

 

NBB: 00373
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/02/2002

Mega 

 

NBB: 01001
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2003

Zie Ethias N.V. (00196)

Mensura Verzekeringen NV 

 

NBB: 02201
Toetreding: 1/01/2011

Opzeg: 1/10/2012

Vanaf 1/10/2012 zie All ianz Belgium (0097)

Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd 
71 Fenchurch Street 
EC3M 4BS London
Tel: +44 20 7977 8321           

NBB: 00915
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/03/2015
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Zie vanaf 01/03/2015 MSIG Insurance Europe (2831)

Monceau Générale Assurances 
c/o Aedes SA - Route des Canons 3 
5000 Namur
Tel: +32(81)746846           

NBB: 03067
Toetreding: 15/04/2019

Vertegenwoordigd door Aedes NV

MS Amlin Insurance 
Koning Albert-II laan 37 
1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel: +32 2 894 70 00           

NBB: 03092
Toetreding: 1/01/2019

MSIG Insurance Europe AG - Belgium Branch 
Vorstlaan 360 
1160 Brussel (Oudergem)
Tel: +32 2 646 09 40           

NBB: 02831
Toetreding: 1/03/2015

Overname van de portefeuil le van Mitsui Sumitomo Insurance Company (0915) vanaf 01/03/2015,

Nateus 

 

NBB: 02652
Toetreding: 1/12/2003
Opzeg: 21/01/2013

Vanaf 21/01/2013 zie Baloise Insurance 00096, voor RDR vanaf 01/11/2020

Naviga 

 

NBB: 00573
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/12/2003

Nieuw Rotterdam Assurantie Mij (ex AXA Schade) 

 

NBB: 00579
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2001

ex UAP-Nieuw Rotterdam/Vertegenwoordigd door Haenecour

Nippon Ins. Cy. of Europe Ltd. c/o Nautica 

 

NBB: 00922
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 31/12/2003

Vertegenwoordigd door Nautica

NN Insurance Services Belgium 

 

NBB: 02551
Toetreding: 15/06/2007

Opzeg: 1/01/2017

Vanaf 01/01/2017, zie NN non-Life Insurance (1449)

NN Non-Life Insurance 
Fonsnylaan 38 
1060 Brussel
Tel: +32 2 407 70 00           

NBB: 01449
Toetreding: 1/01/2007

Nieuwe benaming van ING Non Life Insurance vanaf 07/04/2015

OHRA Belgium 

 

NBB: 00099
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/11/2014

Stopzetting van de activiteiten

Onderlinge Brandverzekering Bellegem 
Bellegemsestraat 110 
8510 Bellegem
Tel: +32 56/22 48 55           

NBB: 05005
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Ardooie 
Stationsstraat 147 
8850 Ardooie
Tel: +32(51)747937           

NBB: 05003
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Avelgem-Anzegem-Kaster 
Kasteelstraat 1 
8580 Avelgem
Tel: +3256 64 48 53           

NBB: 05004
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Beveren NBB: 05006
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Polenplein 20 1 
8800 Beveren (Roeselare)
Tel: +32(51)225610           

Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Buggenhout 
Kerkstraat 58/1 
9255 Buggenhout
Tel: +3252 39 72 12           

NBB: 05007
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Deerlijk 
Vichtesteenweg 171 
8540 Deerlijk
Tel: +32(56)778700           

NBB: 05008
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Eernegem 
Aartrijkestraat 18 
8480 Eernegem
Tel: +32(59)290653           

NBB: 05009
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Esen 
Esenweg 193 
8600 Diksmuide
Tel: +32(51)503783           

NBB: 05010
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Gistel 
Stationsstraat 90 
8470 Gistel
Tel: +32(59)275025           

NBB: 05011
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Hansbeke 
Nevelemarkt 8 
9850 Nevele
Tel: +32(9)3719522           

NBB: 05013
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Houthulst 
Bruggestraat 1 1 
 Staden
Tel: +32(51)702933           

NBB: 05014
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Izegem 
Kerkplein 13 
8870 Izegem
Tel: +32(51)302281           

NBB: 05015
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Klerken 
Dorpsstraat 22 A 
8650 Houthulst
Tel: +32(51)511953           

NBB: 05016
Toetreding: 21/09/1994

Opzeg: 24/06/1999

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Kuurne 
Marktplein 3 
8520 Kuurne
Tel: +32(56)323181           

NBB: 05017
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Leke 
Moerestraat 34A0 
 Diksmude
Tel: +32(51)511342           

NBB: 05018
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Lendelede 
Oudstrijderslaan 47 

NBB: 05019
Toetreding: 21/09/1994
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8860 Lendelede
Tel: +32(51)315300           

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Moorsele 
Warandestraat 99 
 Moorsele
Tel: +32(56)323200           

NBB: 05021
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Ooike 
Spijkstraat 4 
9000 Gent
Tel: +32(9)3854909           

NBB: 05022
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Pittem 
Egemstraat 118 
8740 Pittem
Tel: +32(495)185436           

NBB: 05034
Toetreding: 1/12/2019

Toegetreden via KBC (Pittem)

Onderlinge Brandverzekering Roeselaere 
Diksmuidsesteenweg 274 B1 
8800 Beveren (Roeselare)
Tel: +3251 24 50 84           

NBB: 05023
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Ruddervoorde 
Torhoutsestraat 40 
8020 Ruddervoorde
Tel: +32(50)277613           

NBB: 05024
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Rumbeke 
Kerkplein 39 2 
 Rumbeke
Tel: +32(51)251200           

NBB: 05025
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Sijsele 
Meibosweg 5 
8340 Damme
Tel: +32(50)351607           

NBB: 05026
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Sint-Donatus Lichtervelde 
Leysafortstraat 18a 
8810 Lichtervelde
Tel: +32(51)722122           

NBB: 05020
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Sint-Eligiusgilde 
Ouwegemstraat 14 
9750 Zingem
Tel: +32(9)3843801           

NBB: 05031
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering van Gits 
Roeselarestraat 23 
 Hooglede
Tel: +32(51)211940           

NBB: 05012
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Vinderhoute 
Kerkstraat 32 
9850 Landegem
Tel: +32(9)2364511           

NBB: 05033
Toetreding: 8/12/2011

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Werken 
Lichterveldestraat 133 A 
8610 Kortemark
Tel: +32(51)569900           

NBB: 05027
Toetreding: 21/09/1994

10



Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Woumen 
Zuidbroekstraat 7 
8600 Diksmuide
Tel: +32(51)511342           

NBB: 05028
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Onderlinge Brandverzekering Zonnebeke 
Ieperstraat 13 
8980 Zonnebeke
Tel: +32(51)770598           

NBB: 05029
Toetreding: 21/09/1994

Toegetreden via KBC (Roeselare)

P&V Verzekeringen 
Koningsstraat, 151 
1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noo
Tel: +32(2)2509111           

NBB: 00058
Toetreding: 1/04/1994

Partners Verzekeringen 
Gustave Demeylaan, 66 
1160 Brussel (Oudergem)
Tel: +32(2)6738030           

NBB: 00964
Toetreding: 1/04/1994

PIETTE & PARTNERS Verzekeringsmaatschappij 

 

NBB: 01037
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2014

Vanaf 1/01/2014 zie P&V Verzekeringen (00058) - voor RDR vanaf 1/07/2014

Plaatselijke Brandverzekering Ichtegem 
Rubenslaan 29 
8480 Ichtegem
Tel: +32(51)589912           

NBB: 05032
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Plaatselijke Brandverzekering van Torhout 
Oostendestraat 61 
8820 Torhout
Tel: +32(50)214669           

NBB: 05001
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Reale Mutua di Assicurazioni 
Rue du Luxembourg, 47-51 
1040 Bruxelles
Tel: +32(2)5138050           

NBB: 00934
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/1998

Vertegenwoordigd door AIM België

Royale Belge 

 

NBB: 00060
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 28/05/1999

RVS Insurance 

 

NBB: 00192
Toetreding: 1/04/1994
Opzeg: 29/04/2002

Samenwerkende brandverzekeringsmaatschappij van Koekelare 
Eernegemstraat 12 
8680 Koekelare
Tel: +32(51)589196           

NBB: 05002
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Samenwerkende Brandverzekeringsmaatschappij van Watou 
Vuileseulestraat 23 
8978 Watou

NBB: 05030
Toetreding: 1/05/1997

Toegetreden via KBC (Roeselare)

Scottish Insurance Corporation Ltd (SIC) 

 

NBB: 02013
Toetreding: 1/09/1999

Opzeg: 1/01/2001

Servis 

 

NBB: 01396
Toetreding: 1/06/1998
Opzeg: 26/05/2015

Vanaf 26/05/2015 zie AXA (00039)
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Sumitomo Marine & Fire Ins Cy (Europe) 
c/o Haenecour - Woluwelaan, 64 
1200 Brussel

NBB: 01013
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/10/2001

Sinds 2002 zie Mitsui Sumitomo Insurance Co (00915)

TVM Belgium 
Berchemstadionstraat 78 
2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: +32 (0)3 285 92 00           

NBB: 02796
Toetreding: 1/07/2013

UAB 

 

NBB: 00034

Opzeg: 17/05/2004

Verzekeringen Groep Josi 

 

NBB: 00497
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2005

Vanaf 1/12/2008 zie Axa Belgium (00039)

VIVIUM 

 

NBB: 00051
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2016

Fusie met P&V vanaf 01/01/2016 voor alle overeenkomsten en vanaf 01/06/2016 voor RDR

Vivium 
Koningstraat, 153 
1210 Brussel

NBB: 02314
Toetreding: 1/01/2004

Opzeg: 1/10/2007

Winterthur-Europe Verzekeringen 

 

NBB: 00067
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/12/2008

Vanaf 1/12/2008 zie Axa Belgium (00039)

Yasuda Fire & Marine Ins. Cy. of Europe 

 

NBB: 00725
Toetreding: 1/04/1994

Opzeg: 1/01/2001

Yuzzu 
Havenlaan 86 c - Bus 117 
1000 Brussel
Tel: +32(2)5056600           

NBB: 01455
Toetreding: 1/01/1997

Nieuwe benaming van Touring Verzekeringen vanaf 09.09.2019

Zurich Insurance plc - Belgium branch 
Corporate Vil lage - Building Caprese 
1930 Zaventem
Tel: +32(2)6395511           

NBB: 02079
Toetreding: 1/01/2007

Zurich International België 

 

NBB: 01010
Toetreding: 1/01/2000
Opzeg: 31/12/2006

1/1/04: Auto+AO=Vivium(02314);1/1/07: Andere=Zurich Ins. Irl.(02079)
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OVEREENKOMST «AANRIJDING DOOR VOERTUIGEN» 
 
 
De overeenkomst « Aanrijding door Voertuigen » is niet enkel voorbehouden aan de leden van 
Assuralia.  Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van Assuralia, die een erkenning 
bezitten om de takken BA Motorrijtuigen en Brand op de Belgische markt te beoefenen, 
kunnen toetreden. 
 
Deze overeenkomst is van toepassing tussen de toegetreden ondernemingen wat betreft de in 
de brandverzekeringscontracten opgenomen dekking « aanrijding door voertuigen ». 
De doelstellingen zijn de volgende : 
 
a) het slachtoffer rechtstreeks vergoeden voor zijn totale schade; 
 
b) derhalve, het verhaal vermijden dat het slachtoffer zou overwegen te nemen op de 

aansprakelijke partij, zijn BA-Motorrijtuigverzekeraar of het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds (BGWF); 

 
c) de discussie uitschakelen tussen de BA-Motorrijtuigverzekeraars, het BGWF en de 

Brandverzekeraars wat betreft de expertise van de beschadigde goederen, de vergoeding 
ervan en de problemen van aansprakelijkheid; 

 
d) de overlappingen tussen schadebeheersnetten uitschakelen; 
 
e) het verhaal tussen de betrokken ondernemingen vereenvoudigen en versnellen; 
 
f) de algemene kosten verminderen. 
 
 
De toegetreden Brandverzekeraars verbinden zich ertoe de bepalingen na te leven van de 
artikelen 13 en 14 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd door artikel 6 van de wet van 
22 augustus 2002 wanneer het slachtoffer zijn aanvraag tot schadevergoeding heeft gericht 
tot de BA Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdend voertuig. 
 

Assuralia is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van deze conventie en 
staat in voor het Secretariaat van deze Conventie. Assuralia verwerkt persoonsgegevens in 
overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer (AVG 
of GDPR).  In het kader van deze Conventie verwerkt Assuralia geen enkel persoonsgegeven 
dat onder de bijzondere categorieën valt die in artikel 9 van de AVG worden bedoeld (bijv. 
medische gegevens, ras, religieuze overtuigingen, …). 

 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u 
op: https://www.assuralia.be/images/docs/privacy/privacy-notice-nl.pdf 

 
De toegetreden ondernemingen verbinden zich ertoe onderling de volgende bepalingen na te 
leven : 
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Artikel 1: Voorwerp  
 
Voor ieder schadegeval dat door een voertuig, onderworpen aan de verplichte verzekering 
volgens de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, veroorzaakt wordt aan goederen die zich 
in België bevinden en verzekerd worden door een brandpolis die de waarborg « aanrijding door 
voertuigen » bevat, wordt de schade vastgesteld op verzoek en op kosten van de 
Brandverzekeraar van de voornoemde goederen, die ze zal vergoeden op grond van zijn 
waarborg. 
 
De Brandverzekeraar vult zijn contractuele vergoeding aan door voor rekening van de BA-
Motorrijtuigverzekeraar de schade te vergoeden op dewelke het slachtoffer aanspraak kan 
maken in gemeen recht.  Daarom betaalt hij de volledige contractuele vrijstelling uit en 
vergoedt hij in werkelijke waarde de schade die niet ten laste wordt genomen door het 
Brandcontract ingevolge een contractuele uitsluiting, de toepassing van de 
evenredigheidsregel van bedragen of van premies, of de wettelijke of contractuele reducties 
(met inbegrip van verval). 
 
Deze vergoeding omvat tevens de niet recupereerbare BTW. 
 
Het hierboven beschreven mechanisme is echter niet van toepassing in de veronderstelling dat 
de waarborg van het brandverzekeringscontract opgeschort zou zijn om welke reden ook. 
 
 
Artikel 2: Verplichtingen 
 
De toegetreden ondernemingen alsook het BGWF verbinden er zich toe in hun onderlinge 
betrekkingen de expertises door de Brandverzekeraar na te leven voor ieder geval van schade 
waarvan het bedrag in nieuwwaarde niet hoger is dan € 3.718,40 (tegen ABEX-index 375), 
exclusief BTW. 
 
Deze overeenkomst is van toepassing op voorwaarde dat de Brandverzekeraar van de 
beschadigde goederen en de BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdend voertuig tot de 
overeenkomst toegetreden zijn.  In geval van niet-verzekering BA Auto zal de conventie 
toegepast worden tussen de Brandverzekeraar en het BGWF. 
 
 
Artikel 3: Meldingsplicht  
 
De Brandverzekeraar brengt de BA-Motorrijtuigverzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte van 
zijn vergoeding. 
Indien de BA-Motorrijtuigverzekeraar binnen 6 maanden na het voorvallen van het 
schadegeval niet op de hoogte is gebracht, is deze overeenkomst niet meer van toepassing. 
 
Indien in de loop van de expertise en/of van de schaderegeling bijzondere omstandigheden 
aan het licht komen, wordt de BA-Motorrijtuigverzekeraar hiervan op de hoogte gebracht. 
 
 
Artikel 4: Stavingstukken  
 
Na de vergoeding van de schade stuurt de Brandverzekeraar de stavingsstukken aan de BA-
Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig. 
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Artikel 5 : Terugbetalingsvoorwaarden  
 
De BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig of het GMWF betaalt de totale 
uitgaven van de Brandverzekeraar terug conform huidige conventie onder aftrek van een 
forfaitair bedrag van 12  %. Deze terugbetaling geeft aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar of 
aan het BGWF een subrogatierecht, ten belope van dit bedrag, in de rechten en 
rechtsvorderingen van de Brandverzekeraar tegen de aansprakelijke derden. 
 
 
Artikel 6: Verzoening 
 
Verplichte verzoeningsprocedure 
 
Elke betwisting onder verzekeraars betreffende de toepassing van deze overeenkomst dient het 
voorwerp uit te maken van een verzoening.  Deze verzoening houdt in dat de verzoeners 
effectief hun argumenten uitwisselen.  
  
Lijst van verzoeners 
 
De toegetreden ondernemingen verbinden zich ertoe om aan Assuralia de lijst te bezorgen van 
de verzoeners met wie in geval van een betwisting contact kan worden opgenomen. 
 
Assuralia zal een algemene lijst aanleggen en bijhouden, die aan elke verzoener zal 
meegedeeld worden.   
 
 
Artikel 7: Beroep op de Toepassingscommissie 
 
Slaagt men er tijdens de verzoeningsprocedure niet in om tot een akkoord te komen, dan zal 
de Commissie waarin is voorzien door artikel 8 een uitspraak in laatste instantie doen.  
Betwistingsdossiers moeten worden verstuurd via het secretariaat van de conventie. 
 
Elke mededeling waarbij persoonsgegevens uitgewisseld worden, met inbegrip van medische 
gegevens, moet als “vertrouwelijk” aangeduid worden.  De afzender zorgt ervoor dat de 
meegedeelde gegevens beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de in het kader van deze 
overeenkomst beschreven doeleinden. De uitwisseling van deze gegevens moet aan de hand 
van beveiligde communicatiemiddelen gebeuren. Deze dossiers moeten gedurende 2 jaar 
bewaard worden nadat het dossier afgesloten is. 
 
 
Artikel 8: Samenstelling van de Toepassingscommissie 
 
De Toepassingscommissie is samengesteld uit zes stemgerechtigde leden, aangewezen uit de 
toegetreden verzekeringsondernemingen. Drie leden zijn aangewezen door de 
Afdelingsvergadering “Motorijtuigen” en drie door de Afdelingsvergadering “Brand en 
Zaakschadeverzekeringen” van Assuralia. Elk lid vertegenwoordigt ofwel de Motorijtuigen-
verzekeraars ofwel de Brand en Zaakschadeverzekeringen-verzekeraars en neemt deel aan 
elke paritaire beraadslaging.  
 
De voorzitter wordt uit de leden verkozen voor een periode van 2 jaar; deze wordt afwisselend 
aangewezen uit elk van de betrokken afdelingen.  
 
Bij een gelijk stemmenaantal is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
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Artikel 9: Bevoegdheid van de Toepassingscommissie 
 
De Toepassingscommissie staat in voor de algemene opvolging van de werkingsvoorwaarden 
van de overeenkomst, zij bewaakt de uitvoering van de beginselen ervan, onderzoekt elke 
mogelijke verbetering en licht elk voorstel dat zij nuttig acht toe aan de 
Afdelingsvergaderingen “Motorijtuigen” en  “Brand en Zaakschadeverzekeringen”. 
 
Elke inbreuk op de overeenkomst en elke daad die de goede werking ervan in het gedrang kan 
brengen of het vertrouwen erin kan schaden, kan door de Toepassingscommissie in 
behandeling worden genomen of bij haar aanhangig worden gemaakt door een tot de 
overeenkomst toegetreden verzekeraar (en/of een benadeelde persoon of diens 
vertegenwoordiger). 
 
 
Artikel 10: Het opstellen van de uitspraak 
 
Na een uitspraak door de Toepassingscommissie over een betwisting tussen partijen, valt een 
administratieve bijdrage van € 250 ten laste van de verliezende partij. 
 
 
Artikel 11: Leidraad 
 
Een leidraad die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst, kan door de 
Toepassingscommissie worden herzien en aangepast volgens een frequentie die afhankelijk is 
van de goede werking van de overeenkomst.  
 
 
Artikel 12: Opzegging van de toetreding 
 
De verbintenis om deze overeenkomst na te leven blijft gelden zolang de toegetreden 
onderneming haar toetreding niet heeft opgezegd bij het secretariaat van de conventie. 
 
Die opzegging moet telkens ten laatste drie maanden voor het einde van het kalenderjaar 
worden betekend, en gaat vervolgens in op de eerstvolgende eerste januari voor de 
schadegevallen die zich vanaf die datum voordoen. 
 
 
Artikel 13: Opzegging na wijziging van de overeenkomst 
 
Elke wijziging die wordt aanvaard door de Afdelingsvergaderingen “Motorijtuigen” en “Brand en 
Zaakschadeverzekeringen”, is van toepassing op de aanrijdingen die zich vanaf de datum van 
de wijziging voordoen en geldt voor alle toegetreden verzekeringsondernemingen.   
 
De toegetreden verzekeringsondernemingen kunnen in dat geval de overeenkomst tegen 
diezelfde datum opzeggen, in afwijking van artikel 12 van de overeenkomst.      
 
 
Artikel 14: Beheer data inwerkingtreding 
 
Deze overeenkomst is in werking getreden op 1ste april 1994.  
 
Elke wijziging die aan de overeenkomst wordt aangebracht, treedt in werking op de datum die 
vermeld staat in de rubrieken waarop de wijziging betrekking heeft. 
 

***** 
 
 

17

Luc
Markering



 
 
 
 

ASSURALIA 
Overeenkomst 

« Aanrijding door 
Voertuigen » 

 
Begripsomschrijvingen 

 

470 - C 
1 januari 2004 

 
 
Voor de toepassing van onderhavige overeenkomst verstaat men onder : 
 

 
Brandverzekeraar De Brandverzekeraar van de beschadigde goederen wiens 

polis in de waarborg « Aanrijding door voertuigen » 
voorziet. 

  
BA-Motorrijtuigverzekeraar De verzekeraar die de verplichte burgerrechterlijke 

aansprakelijkheid dekt, overeenkomstig de wet van 
21 november 1989 en het Koninklijk Besluit van 
14 december 1992, van het motorrijtuig dat de goederen 
beschadigde. 

  
Het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds (BGWF) 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gelijkgesteld 
met een BA-Motorrijtuigverzekeraar. 
 
BGWF 
Liefdadigheidstraat 33 bus 1 
1210 Brussel 

  
Waarborg « Aanrijding 
door voertuigen » 

De waarborg die de schade dekt aan de verzekerde 
goederen ingevolge een aanrijding door het voertuig, een 
deel ervan en/of door de lading ervan. 

  
Derde Elke andere persoon dan de eigenaar, huurder of 

gebruiker van het beschadigd goed evenals hun 
echtgenoten of de bij hen inwonenden. 

  
Voertuig Elk motorrijtuig onderworpen aan de wet van 

21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 

  
Schade De schade aan goederen alsook alle bijkomende kosten 

(reddings-, bewaar- of opruimingskosten, kosten voor 
herstel van de tuin, … ).  De expertisekosten, forfaitaire 
onrechtstreekse verliezen en de immateriële schade 
(bedrijfsschade, … ) zijn uitgesloten.  Zijn niet 
uitgesloten de onbruikbaarheid van onroerende goederen 
en de kosten voor huisvesting. 

  
Uitgave van de 
Brandverzekeraar 

Met uitgave van de Brandverzekeraar dient te worden 
verstaan : 
 

 zijn contractuele vergoeding in nieuwwaarde of in 
werkelijke waarde, 

 het totale bedrag van de contractuele vrijstelling, 
 de bedragen betaald in werkelijke waarde voor 

rekening van de BA-Motorrijtuigverzekeraar, 
 de niet-recupereerbare BTW op het geheel van de 

vergoedingen. 
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Algemeen principe Zodra een motorrijtuig onderworpen aan de wet van 

21 november 1989 op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schade 
veroorzaakt aan goederen verzekerd door een brandpolis 
voorzien van de waarborg « Aanrijding door voertuigen », 
geeft de BA-Motorrijtuigverzekeraar een exclusief mandaat 
aan de Brandverzekeraar om het schadegeval in zijn plaats 
en voor zijn rekening te regelen. 
 

Voorwaarden voor niet 
toepassing 

De overeenkomst is niet van toepassing wanneer de 
Brandverzekeraar niet hoeft te vergoeden, met name 
wanneer : 
 
1) er alleen schade is aan goederen die in de brandpolis 

uitgesloten zijn; 
2) het bedrag van de schade lager ligt dan de contractuele 

vrijstelling. 
 

Toepassingsprincipes  De BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig 
vergoedt de uitgaven betaald door de Brandverzekeraar (zie 
blz. 470 - F : terugbetaling van de uitgaven van de 
Brandverzekeraar door de BA-Motorrijtuigverzekeraar) voor 
rekening van wie het behoort. 

  
Toepassingsvoorwaarden De overeenkomst is van toepassing zodra de volgende 

voorwaarden vervuld zijn :  
 

 - het verzekerde en beschadigde goed moet zich in België 
bevinden; 

- er moet rechtstreeks of onrechtstreeks contact zijn 
tussen het motorrijtuig, een gedeelte ervan of de lading 
ervan en het beschadigde goed; 

- het goed moet verzekerd zijn bij een tot de 
overeenkomst toegetreden onderneming en de 
brandverzekeringsovereenkomst moet voorzien zijn van 
de waarborg « Aanrijding door voertuigen »; 

- het motorrijtuig moet onderworpen zijn aan de 
verplichte BA-verzekering en verzekerd zijn bij een 
toegetreden onderneming of onverzekerd zijn; 

- het motorrijtuig moet bestuurd zijn door een derde; 
 - het bedrag van de schade in nieuwwaarde mag niet 

hoger zijn dan € 3.718,40 (tegen ABEX-index 375) 
exclusief BTW. 
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Gevolgen Deze principes houden in dat, voor de schadegevallen die 

onder toepassing van de overeenkomst vallen : 
 
1) de verzekeraars zich het recht ontzeggen onderling 

verhaal uit te oefenen volgens andere methodes of 
procedures; 

 2) de BA-Motorrijtuigverzekeraar de rechthebbende niet 
mag vergoeden volgens andere methodes dan die welke 
in de overeenkomst zijn bepaald. 

 
Schorsing van de  
brandverzekering 
 

Wanneer het brandverzekeringscontract om welke reden dan 
ook is geschorst, is de overeenkomst niet van toepassing. 
 
In dat geval dient de Brandverzekeraar de BA-
Motorrijtuigverzekeraar daarvan onverwijld op de hoogte te 
brengen. 
 

Niet-verzekering « BA Auto » De BA-Motorrijtuigverzekeraar is verplicht binnen 30 dagen, 
te rekenen vanaf de ontvangst van het bericht van 
schadegeval, de Brandverzekeraar op de hoogte te stellen 
van ieder geval van niet-verzekering met overmaking van de 
stavingsstukken terzake. Deze situatie kan het gevolg zijn 
van de opzeg of de schorsing van het contract alsook van 
een diefstal van het aanrijdende voertuig. Wanneer de niet-
verzekering vaststaat zal de Brandverzekeraar zijn aanvraag 
tot terugbetaling overeenkomstig de conventie richten aan 
het BGWF.  Indien een toegetreden verzekeraar de schade 
toch zou dekken, dan betaalt hij de uitbetalingen van het 
BGWF terug zonder discussies op gebied van de bedragen. 
 

Exceptie van de waarborg  
« motorrijtuigen » 

Een exceptie van de waarborg motorrijtuigen is niet 
tegenstelbaar aan de Brandverzekeraar noch aan de 
slachtoffers.  De overeenkomst is normaal van toepassing.  
Een exceptie kan het gevolg zijn van de niet betaling van de 
premie of het niet naleven van contractuele verplichtingen 
door de verzekeringnemer of verzekerde. 
 

Ongeval met verschillende  
voertuigen  

Bij een ongeval met verschillende voertuigen met schade in 
de zin van deze overeenkomst, zal de Brandverzekeraar zijn 
verhaal uitsluitend uitoefenen op de BA-
Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig, die de 
schade zal regelen voor rekening van wie het behoort. 
 

Naleving van de artikelen 
13 en 14 van de wet van  
21 november 1989 

Het niet naleven van de vergoedingstermijnen voorzien in 
deze wet heeft tot gevolg dat de verzekeringsonderneming 
die in gebreke blijft de sancties voorzien in diezelfde wet ten 
laste zal nemen.  De toepassing van deze artikelen dient 
enkel in aanmerking te worden genomen in de situatie 
waarin het slachtoffer zijn aanvraag tot vergoeding 
rechtstreeks aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar heeft 
overgemaakt. 
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Principe De Brandverzekeraar bepaalt het bedrag van de schade 

inclusief de niet-recupereerbare BTW : 
 
- hetzij via expertise; 
- hetzij via een inspecteur of een gevolmachtigde; 
- hetzij op basis van geloofwaardige en gedetailleerde 

stavingsstukken. 
  
Schade die het grensbedrag 
van de overeenkomst 
overschrijdt 

Wanneer blijkt dat het bedrag van de schade het 
grensbedrag van de overeenkomst overschrijdt, moet de 
Brandverzekeraar de BA-Motorrijtuigverzekeraar terstond 
verwittigen. 
 
Deze laatste kan hetzij de mandataris van de 
Brandverzekeraar zijn opdracht alleen laten voltooien, 
hetzij zelf een andere aanstellen die de schade op grond 
van het gemeen recht zal moeten vaststellen. 
 
In geval van overschrijding van het grensbedrag is het 
door de mandataris van de Brandverzekeraar eenzijdig 
vastgestelde bedrag niet tegenstelbaar aan de BA-
Motorrijtuigverzekeraar. 
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Medeverzekering Indien de beschadigde goederen door een collectieve 

polis in medeverzekering bij meerdere ondernemingen 
verzekerd zijn, wordt de overeenkomst toegepast indien 
de leidende onderneming toegetreden is. 

  
Beschadigde goederen bij 
verschillende verzekeraars 
gedekt 

Het schadegeval wordt geregeld overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst en van artikel 2 § 5 
van de overeenkomst « Artikel 45 ». 

  
Klachtafstand De Brandverzekeraar dient alles in het werk te stellen om 

in de mate van het mogelijke een klachtafstand te 
verkrijgen die hij dringend aan de BA-
Motorrijtuigverzekeraar zal doorzenden. 
 

Stavingsstukken Na vergoeding van zijn verzekerde/slachtoffer maakt de 
Brandverzekeraar de stavingsstukken over aan de BA-
Motorrijtuigverzekering. 
 
Deze stavingsstukken moeten onder meer omvatten : 
 
- het schattingsverslag of ieder ander document dat de 

schade verantwoordt, 
- de vergoedingskwitantie (indien deze bestaat), 
- de eventuele klachtafstand. 

 
Terugbetaling van de uitgaven 
van 
de Brandverzekeraar door de 
BA-Motorrijtuigverzekeraar 

De BA-Motorrijtuigverzekeraar of het BGWF betaalt, voor 
rekening van wie het behoort, de totale uitgaven van de 
Brandverzekeraar terug in overeenstemming met huidige 
conventie, na aftrek van een forfaitair bedrag van 12 %. 
 
De terugbetaling door de BA-Motorrijtuigverzekeraar 
moet gebeuren binnen 60 dagen na de ontvangst van de 
stavingsstukken. 
Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn zullen de 
gevorderde bedragen met 10 % verhoogd worden. 
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Verzoening Elke betwisting tussen toegetreden verzekeraars moet 

het voorwerp uitmaken van een verzoening. 
Deze verzoening houdt in dat de daartoe door de 
toegetreden ondernemingen speciaal aangewezen 
verzoeners effectief hun argumenten uitwisselen. 

  
Lijst der verzoeners De toegetreden ondernemingen verbinden er zich toe aan 

Assuralia de lijst van hun verzoeners mee te delen. 
Assuralia zal een algemene lijst aanleggen en bijhouden, 
die aan elke verzoener meegedeeld wordt. 
 

Toepassingscommissie Wanneer de verzoening mislukt, zal eiseres haar dossier 
indienen bij de Toepassingscommissie zoals voorzien in 
artikel 7 van de overeenkomst.  Deze zal uitspraak doen 
in laatste aanleg. 

  
Procedure voor de 
Toepassingscommissie 

Na mislukking van de verzoeningsprocedure zal eiseres 
een dossier bij Assuralia binnensturen waarin haar 
argumenten alsook de stavingsstukken met betrekking 
tot haar aanvraag zijn opgenomen.  De benadeelde 
persoon of zijn vertegenwoordiger die de 
Toepassingscommissie wenst te belasten met een geschil 
kan eveneens een dossier indienen bij Assuralia. 
 
Om haar dossier te vervolledigen zal Assuralia de 
verweerster verzoeken haar de originele stukken van 
haar verweer alsmede haar argumenten ter verdediging 
van haar dossier binnen de dertig dagen te rekenen 
vanaf het verzoek te doen toekomen. 
 
Indien de verweerster nalaat het dossier over te maken, 
mag de Toepassingscommissie een uitspraak vellen 
alleen op grond van het dossier van eiseres.  Deze 
uitspraak zal dan als op tegenspraak gewezen beschouwd 
worden. 
 

 De uitspraak van de Toepassingscommissie wordt aan de 
partijen meegedeeld door het secretariaat van de 
conventie en de partijen zijn verplicht de beslissing 
binnen de maand na de betekening uit te voeren. 

  
Niet-inroepbaarheid van de 
uitspraken 

De uitspraken van de Toepassingscommissie kunnen 
buiten de strikte toepassing van de overeenkomst niet 
tegen de partijen worden ingeroepen.  Deze kunnen er 
zich niet op beroepen voor enige gerechtelijke instantie. 
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ASSURALIA 
Overeenkomst 

« Aanrijding door 
Voertuigen » 

 
Betwistingen en verzoening 

 

470 - G 
1 januari 2020 

 
  

 
Secretariaat van de conventie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden van de 
Toepassingscommissie   

 
Op het Secretariaat van de conventie rust een algemene 
geheimhoudingsplicht. Het Secretariaat van de conventie 
verbindt zich ertoe om de gegevens waartoe het in het 
kader van zijn opdracht toegang heeft op een adequate 
manier te verwerken. Zo wil het de vertrouwelijkheid 
waarborgen van persoonsgegevens of vertrouwelijke 
gegevens en in het bijzonder voorkomen dat deze worden 
meegedeeld aan personen die niet gemachtigd zijn om ze 
te ontvangen 
 
Op de leden van de Toepassingscommissie rust een 
algemene geheimhoudingsplicht. De toepassingscommissie 
verbindt zich ertoe om de gegevens waartoe het in het 
kader van zijn opdracht toegang heeft op een adequate 
manier te verwerken. Zo wil het de vertrouwelijkheid 
waarborgen van persoonsgegevens of vertrouwelijke 
gegevens en in het bijzonder voorkomen dat deze worden 
meegedeeld aan personen die niet gemachtigd zijn om ze 
te ontvangen.  
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ASSURALIA 
Overeenkomst 

« Aanrijding door 
Voertuigen » 

 
Beheer - Bericht van Schadegeval 

 

470 - H 
1 januari 2001 

 
 
Bericht van schadegeval Bij ontvangst van de aanvraag van het slachtoffer stelt de 

Brandverzekeraar de BA-Motorrijtuigverzekeraar van het 
aanrijdende voertuig in kennis van het schadegeval door 
middel van een schadebericht en geeft zijn oordeel over de 
eventuele toepassing van de overeenkomst. 

  
Antwoord op het 
« Bericht van Schadegeval » 

Na ontvangst van een bericht van schadegeval beschikt de 
BA-Motorrijtuigverzekeraar, overeenkomstig de bepalingen 
van de toepassingsprincipes, over een termijn van 
30 dagen om te antwoorden. 
 
Zonder antwoord van de BA-Motorrijtuigverzekeraar 
binnen 30 dagen mag de Brandverzekeraar ambtshalve dit 
stilzwijgen als een akkoord beschouwen voor de 
toepassing van de overeenkomst. 

 
 
 
 

*  *  *  *  * 
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Overeenkomst 

Art. 99 

Overeenkomst met betrekking tot artikel 99 van de wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 
530 

januari 1997 

 

 

INHOUDSTAFEL 
 

 INLEIDING 

 

 A. Lijst van de toegetreden maatschappijen 
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

Overeenkomst met betrekking tot artikel 99 van de wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 
530 

januari 1997 

 

 

INLEIDING 

 

 

Deze overeenkomst heeft als kader de hypothesen van samenloop van verzekering zoals bedoeld bij artikel 

99, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (oud artikel 45 van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst), dat wil zeggen wanneer eenzelfde belang bij verscheidene 

verzekeraars tegen hetzelfde risico verzekerd is. 

 

Wat de verdeling van de schadelast in die hypothesen betreft, bepaalt artikel 99, § 2 van de wet van 4 april 

2014 betreffende de verzekeringen een verdeelsleutel tussen verzekeraars. Die wetsbepaling is echter niet 

dwingend: de verzekeraars mogen bij overeenkomst andere verdeelsleutels invoeren zonder evenwel afbreuk 

te doen aan het bij § 1 van hetzelfde artikel gewaarborgde recht van de verzekerde, namelijk om van elke 

verzekeraar schadevergoeding te vorderen binnen de grenzen van de verplichtingen van ieder van hen en ten 

belope van de vergoeding waarop hij recht heeft. 

 

De door de wetgever uitgewerkte verdeelsleutel houdt voor de verzekeraars een aantal zeer grote nadelen in: 

 

1. In sommige gevallen leidt die sleutel tot de betaling van eenzelfde bedrag door verzekeraars die een 

ongelijke waarborg bieden, want het schadegeval wordt in gelijke delen opgesplitst ten belope van het 

hoogste gemeenschappelijke bedrag. 

 

2. Om dezelfde reden als hierboven kan hij tot gevolg hebben dat alleen de verzekeraar die de hoogste 

bedragen toekent tot op zekere hoogte vrijgesteld kan worden van wat hij zou hebben moeten dragen 

indien er geen samenloop van verzekeringen was geweest. 

 

3. Door de nieuwigheid zelf van de ingevoerde procedure brengt de verdeelsleutel ingrijpende 

veranderingen aan in de waarborgen die gewoonlijk door de verzekeraars geboden worden, wat bijna 

zeker zou leiden tot: 

 

a) de verdwijning van marginale aanvullende waarborgen in zeer algemene contracten 

 

b) aanzienlijke tariefwijzigingen voor de contracten waarvan het altijd de bedoeling is geweest slechts 

een aanvullende dekking te bieden. 

 

4. Het schadebeheer dreigt veel ingewikkelder te worden op het vlak van de tegenwerpbaarheid van de 

vergoedingen en van de moeilijkheid om de verdeling te berekenen.  

 

Om die redenen is het wenselijk gebleken een afwijkende overeenkomst op te stellen. Om een zo eenvoudig, 

duidelijk en goedkoop mogelijk systeem uit te werken, hebben de toegetreden maatschappijen gekozen voor 

de optie van één enkele overeenkomst die automatisch voor alle takken geldt. 

 

Deze overeenkomst poogt de situatie van voor de inwerkingtreding van de oude wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst te handhaven. De in de volgende bladzijden uitgewerkte principes komen 

derhalve zoveel mogelijk tegemoet aan dat streven. 

 

Ten slotte kunnen de erin vastgelegde principes later eventueel in het licht van de dagelijkse toepassing 

geamendeerd worden volgens de bij de Handleiding bepaalde procedure. 
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Tekst van de overeenkomst 
530 - B - 1 

januari 1997 

 

 

OVEREENKOMST 
 

 

Artikel 1 - Voorwerp 

 

Krachtens artikel 99, § 2 van de wet van 4 april 2014 kan de verdeling van de schadelast in geval van 

samenloop van contracten volgens een bij overeenkomst bepaalde wijze gebeuren die verschilt van die welke 

door de wetgever voorgesteld wordt. 

Met deze overeenkomst besluiten de toegetreden maatschappijen die verdeling onder elkaar te regelen op de 

hieronder beschreven wijze. 

 

Artikel 2 - Principes 

 

De toegetreden maatschappijen verwijzen naar de verdeelsleutels die hieronder voor de opgesomde 

voorbeelden worden vermeld. Deze laatste moeten als referentie dienen voor het oplossen van gelijkaardige 

gevallen die niet uitdrukkelijk vermeld worden. 

 

 

§ 1 :  De verplichte verzekeringen inzake BA-Motorrijtuigen en Arbeidsongevallen gelden prioritair 

boven alle andere waarborgen. In geval van samenloop tussen twee motorrijtuigverzekeraars op 

grond van artikel 56 van de minimumvoorwaarden BA auto komt de verzekeraar van het bij het 

ongeval betrokken omschreven voertuig prioritair tussen. 

 

Voorbeelden : 

 

a) dekking van een verkeersrisico in een contract BA-Garage : prioritaire tussenkomst door de BA-

Motorrijtuigverzekering van het voertuig. 

 

b) dekking van het verkeersrisico van een bedrijfs- of bouwplaatsvoertuig in een contract BA-Exploitatie : 

prioritaire tussenkomst door het specifieke contract BA-Motorrijtuigen. 

 

c) dekking van een risico "Motorrijtuigen" in de BA-Gezin : prioritaire tussenkomst door het contract BA-

Motorrijtuigen. 

 

d) dekking van de BA-Opdrachtgever in een contract BA-Exploitatie voor het gebruik van een voertuig : 

prioritaire tussenkomst door de BA-Motorrijtuigen van het voertuig. 

 

e) dekking van de BA van degene die de kabel bezorgd heeft bij het occasioneel slepen van een voertuig : 

prioritaire tussenkomst door de BA-Motorrijtuigen van het trekkend voertuig. 

 

f) dekking van de medische kosten in de verzekering "Individuele", van de repatriëringskosten in een 

contract "Hulpverlening", van de hospitalisatiekosten in de verzekering "Geneeskundige Verzorging" : 

prioritaire tussenkomst door de wetsverzekeraar. 
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Tekst van de overeenkomst 
530 - B - 2 

januari 1997 

 

§ 2 :  In geval van samenloop met een verzekering ten behoeve van een derde komt een persoonlijk 

door haar begunstigde gesloten verzekering in principe prioritair tussen. In de zin van de 

overeenkomst worden de leden van eenzelfde gezin als één enkele persoon en als één enkele 

begunstigde beschouwd: in dat geval is er geen verzekering ten behoeve van een derde. 

In de hieronder opgesomde gevallen, die geacht worden alle hypothesen van de samenloop in 

kwestie te omvatten, geldt de vermelde oplossing. De niet geïnventariseerde gevallen dienen 

verbonden te worden aan een van de wel opgenomen gevallen. 

 

Gevallen : 
 

a) dekking van de aansprakelijkheid van de niet-bestuursleden van een vereniging, club, instelling : 

prioritaire tussenkomst door de BA-verzekering die persoonlijk door het betrokken lid gesloten wordt. 
 

b) dekking van de aansprakelijkheid van kinderen en ouders in een contract "Scholen" : prioritaire 

tussenkomst door de BA-Gezin van de ouders. 
 

c) dekking van de aansprakelijkheid van een occasionele medewerker of een tijdelijke vervanger in een 

contract "Beroepsaansprakelijkheid" : prioritaire tussenkomst door de Beroepsaansprakelijkheidsver-

zekering die persoonlijk door de vervanger of medewerker is aangegaan. 
 

d) samenloop tussen het deel BA van een overeenkomst “Alle Bouwplaatsrisico’s” en een verzekering BA-

exploitatie of BA-beroepsaansprakelijkheid : prioritaire tussenkomst van de overeenkomst BA-

exploitatie of BA-beroepsaansprakelijkheid die persoonlijk door de betrokken aansprakelijke is 

gesloten. 
 

e) in de motorrijtuigverzekering, samenloop tussen een BA of een MS Dienstopdracht en de verzekering 

zelf van het in het ongeval betrokken voertuig: prioritaire tussenkomst door deze laatste verzekering. 
 

f) dekking van de aansprakelijkheid van de kinderoppas in de BA-Gezin van de ouders : prioritaire 

tussenkomst door de BA-dekking die persoonlijk door de oppas is aangegaan. 
 

g) dekking van de aansprakelijkheid van een ruiter in het BA-contract van de eigenaar van het paard : 

prioritaire tussenkomst door de BA-dekking die persoonlijk door de betrokken ruiter is aangegaan. 
 

h) dekking inzake zaakschadeverzekering (contract Brand en/of daarmee gelijkgestelde gevaren) van de 

goederen die aan een derde toebehoren: prioritaire tussenkomst door de brandverzekering van de 

eigenaar van de beschadigde goederen. 
 

i) occasionele dekking die aan de passagier van een voertuig wordt toegekend door de afdeling Rechts-

bijstand of Hulpverlening van het betrokken voertuig : prioritaire tussenkomst door de Rechtsbijstand-

verzekering (gezin of individueel) die persoonlijk door de betrokken passagier is aangegaan. 
 

j) in de persoonsverzekering (ziekte, ongevallen) :  
 

 eerste prioriteitsregel : in geval van samenloop tussen een verzekering die gesloten is door een 

werkgever (ten gunste van zijn personeel) en een andere verzekering: prioritaire tussenkomst door 

deze laatste ; 
 

 tweede prioriteitsregel : in geval van samenloop tussen een verzekering die gesloten is door een 

vereniging, club, instelling (school) ten gunste van de leden ervan en een andere verzekering: 

prioritaire tussenkomst door deze laatste. 
 

Deze twee regels moeten in deze volgorde toegepast worden : de eerste regel geldt voor de tweede regel.
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Tekst van de overeenkomst 
530 - B - 3 

januari 2017 

 

 

§ 3 :  Inzake de BA-Gezin zijn alleen de bij de wet opgelegde verplichte minimale waarborgen 

prioritair; de bijkomende uitbreidingen zijn aanvullend. 
 

Voorbeelden : 

 

a) dekking van de BA-Paard van de eigenaar van het paard : prioritaire tussenkomst door het specifieke 

contract. 

 

b) dekking van de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, bouwheer, voor schade die aan derden is 

veroorzaakt wegens bouwwerkzaamheden : prioritaire tussenkomst door de specifieke dekking "Alle 

Bouwplaatsrisico's." 

 

§3bis: In afwijking van §3 wordt in de BA-Gezin, wanneer de persoonlijke burgerlijke 

aansprakelijkheid van een minderjarig kind, waarvan de ouders niet meer samenwonen, gedekt is 

door elk van de door de ouders gesloten overeenkomsten, ongeacht of dit op basis is van de minimale 

verplichte waarborgen dan wel aanvullende waarborgen, de totale last van het schadegeval verdeeld 

over de verzekeraars overeenkomstig artikel 99, §2 van de Wet van 4 april 2014, met aftrek van slechts 

één vrijstelling - de laagste van beide als deze verschillend zijn. 

 

 

§ 4 :  Een waarborg van extra-contractuele aansprakelijkheid die in een zaakschade-

verzekeringscontract is opgenomen, heeft een aanvullend karakter tegenover een 

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering. 

 

UITZONDERING : de risico's vuur, brand, rook en ontploffing (in de waarborg Extra-Contractuele 

BA) blijven prioritair gedekt door de Brandverzekeraar. 

 

Voorbeelden : 

 

a) dekking van de BA-Gebouw of van het verhaal van derden als gevolg van waterschade in een Globale 

Brandpolis : prioritaire tussenkomst door de BA-Gezin, de BA-Exploitatie of de specifieke BA-

Verzekering (vereniging, school...). 

 

b) dekking van de verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's", onderdeel BA : prioritaire tussenkomst door de 

BA-Exploitatieverzekering. 

 

 

§ 5 :  Inzake zaakschadeverzekeringen geeft de samenloop tussen twee contracten die hetzelfde goed 

verzekeren, aanleiding tot een evenredige regeling, zoals bepaald bij art. 99, §2, 1° van de wet 

van 4 april 2014. 

 

UITZONDERING : samenloop tussen een specifiek contract en een algemeen contract: het 

specifieke contract komt prioritair tussen. 

 

Voorbeelden: 

 

a) dekking van een bepaald kunstvoorwerp in twee contracten Alle Risico's : evenredige verdeling. 

 

b) dekking van een bepaald kunstvoorwerp in een contract Alle Risico's zonder het uit te sluiten van de 

"inhoud" van het Globale Brandverzekeringscontract : prioritaire tussenkomst door de specifieke 

verzekering Alle Risico's. 
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Tekst van de overeenkomst 
530 - B - 4 

juni 2003 

 

 

c) dekking "tijdelijke verplaatsing van de "inhoud" van een Brandverzekeringscontract : prioritaire 

tussenkomst door het contract "Bagage". 

 

d) dekking "vakantieverblijf" van een Brandverzekeringscontract : prioritaire tussenkomst door het 

contract dat het vakantieverblijf dekt. 

 

 

Artikel 3 - Speciale gevallen 

 

De in artikel 2 opgesomde verdeelsleutels dienen nageleefd te worden in de volgorde van hun presentatie 

zodat, wanneer verschillende verdeelsleutels tegelijkertijd toegepast worden, alleen de eerste in aanmerking 

genomen wordt. 

 

Voor de gevallen die onder geen enkele bij artikel 2 bepaalde verdeelsleutel ressorteren, dient men 

uitsluitend uit te gaan van de volgorde van de datums waarop de verschillende samenlopende contracten 

gesloten zijn. In geval van collectieve contracten zal de datum van toetreding tot het verzekeringscontract 

van de betrokken persoon in aanmerking genomen worden. 

 

 

Artikel 4 - Contractuele clausules 

 

Iedere clausule van een verzekeringscontract die van deze overeenkomst afwijkt, kan niet tegengeworpen 

worden tussen de toegetreden maatschappijen onderling. 

 

 

Artikel 5 - Subrogatie 

 

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op en doet geen afbreuk aan de gevallen van subrogatie, waarvoor 

met name artikel 95 van de wet van 4 april 2014 van toepassing is. 

 

 

Artikel 6 - Geschillen 

 

De geschillen betreffende de toepassing van de overeenkomst worden door de verzoener aan de bij artikel 7 

bepaalde Toepassingscommissie voorgelegd, die in laatste aanleg beslist, onverminderd de bij de handleiding 

bepaalde procedure van beroep. 
 

Alvorens aan de Toepassingscommissie te worden voorgelegd, moet elk dossier onderworpen worden aan 

een voorafgaande verzoeningsprocedure tussen de betrokken maatschappijen. 

 

Ieder van die maatschappijen verleent daartoe machtiging aan één of meer verzoeners. 

 

 

Artikel 7 - Toepassingscommissie 

 

Naast de in het vorige artikel vermelde bevoegdheid is de Toepassingscommissie ermee belast de 

werkingsvoorwaarden van de overeenkomst op algemeen vlak te volgen. Haar bevoegdheden zijn in de 

Handleiding beschreven. 
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Tekst van de overeenkomst 
530 - B - 5 

mei 2019 

 

 

De Toepassingscommissie is samengesteld uit 11 stemgerechtigde leden, aangeduid onder de toegetreden 

verzekeringsondernemingen.  Twee leden worden aangeduid door de Afdelingsvergadering 

“Motorrijtuigen”, twee door de Afdelingsvergadering “Ongevallen Gemeen Recht”, drie door de 

Afdelingsvergadering “Brand”, één door de Afdelingsvergadering “Arbeidsongevallen”, één door de 

Afdelingsvergadering “Gezondheid” alsook twee leden door de Commissie Juridische Studies.   

 

De voorzitter zal voor een duur van twee jaar verkozen worden uit de leden van de Toepassingscommissie en 

zal afwisselend de betrokken afdelingen en commissie vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen is de 

stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

 

Artikel 8 - Tenuitvoerlegging 

 

Iedere toegetreden maatschappij wijst, zodra ze tot de overeenkomst is toegetreden, een of meer verzoeners 

aan van wie ze de identiteit, het adres en verdere gegevens aan het secretariaat van Assuralia meedeelt. Het 

secretariaat bezorgt die lijst aan de toegetreden maatschappijen. 
 

Deze overeenkomst wordt aangevuld met een handleiding, die er integrerend deel van uitmaakt. 

 

 

Artikel 9 - Wijziging 

 

De in artikel 7 vermelde Toepassingscommissie wordt ermee belast toe te zien op de naleving van de 

bepalingen van de overeenkomst, iedere wijziging in de overeenkomst en de handleiding die de interpretatie 

en de toepassing ervan kan verbeteren te bestuderen, en aan de algemene vergadering van de toegetreden 

maatschappijen ieder voorstel voor te leggen dat zij nuttig acht. 

 

De Toepassingscommissie kan die algemene vergadering samenroepen wanneer zij dat wenselijk acht. 

 

Iedere wijziging die door minstens 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde maatschappijen wordt 

aanvaard, zal op alle toegetreden maatschappijen van toepassing zijn op de door de vergadering vastgestelde 

datum. De toegetreden maatschappijen beschikken in dat geval over de mogelijkheid om de overeenkomst 

voor dezelfde datum op te zeggen in afwijking van artikel 10 van de overeenkomst. 

 

 

Artikel 10 - Opzegging 

 

De verbintenis om zich naar deze overeenkomst te schikken blijft geldig zolang de toegetreden maatschappij 

ze niet bij Assuralia opgezegd heeft. 

 

Van de opzegging moet uiterlijk 3 maanden voor het einde van elk kalenderjaar kennis gegeven worden om 

op 1 januari van het jaar nadien uitwerking te hebben. 

 

 

Artikel 11 - Inwerkingtreding 

 

Deze overeenkomst wordt van kracht met ingang van 1 januari 1997. Ze vernietigt en vervangt deze van       

1 juni 1994. Ze is van toepassing op de regeling van ieder schadegeval waarvan de eerste aangifte vanaf die 

datum bij een van de betrokken verzekeraars is gebeurd. 
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In geval van opzegging door een maatschappij blijven de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing 

op ieder schadegeval waarvan de eerste aangifte bij een van de betrokken verzekeraars gebeurd is voor de 

datum waarop de opzegging effectief ingaat. 
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ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Definities 
530 - C - 1 

januari 2017 

 

HANDLEIDING 

 

Prioritaire tussenkomst Prioritaire tussenkomst wil niet zeggen exclusieve 

tussenkomst. 

De verzekeraar wiens tussenkomst prioritair is, treedt in de 

eerste plaats binnen de grenzen van zijn verplichtingen en 

onverminderd de verplichtingen van de andere verzekeraars 

bij samenloop van verzekeringen voor het niet vergoede 

gedeelte. 

 

Toegetreden maatschappij De maatschappij (de verzekeraar) die tot de overeenkomst 

toegetreden is en er zich toe verbindt die te goeder trouw na 

te leven voor alle takken die ze beoefent. In het geval van een 

groep ondernemingen met een exploitatiezetel in België en 

die één enkele economische entiteit vormt, moet de 

verbintenis voor alle ondernemingen van de groep aangegaan 

worden. 

 

Aanvragende verzekeraar De verzekeraar die met het beheer van het dossier belast is, 

maar vindt dat hij niet prioritair is en derhalve vraagt dat de 

prioritaire verzekeraar tussenkomt of, die in het geval van 

artikel 2, §3bis, vraagt dat de bijdragende verzekeraar 

tussenkomt. 

 

Verzekeraar-beheerder De verzekeraar die het dossier daadwerkelijk beheert, 

eventueel voor rekening van de prioritaire verzekeraar of de 

bijdragende verzekeraar. 

 

Prioritaire verzekeraar De verzekeraar die de schade dient te vergoeden op grond 

van de overeenkomst. 

 

Bijdragende verzekeraar  In het geval bedoeld in artikel 2, §3bis, de verzekeraar die het 

dossier niet beheert, maar wel gehouden is om de schade 

gedeeltelijk te vergoeden op grond voornoemd artikel. 

 

In gebreke zijnde verzekeraar De verzekeraar die een bij de overeenkomst bepaalde termijn 

niet naleeft. 

 

 

43

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering

Luc
Markering



    

 

 

ASSURALIA 

Overeenkomst 

Art. 99 

 

Toepassingsgebied - Algemeen beginsel Verdeelsleutels 
530 - D - 1 

januari 1997 

 

 

Toepassingsgebied  Deze overeenkomst heeft enkel als kader de hypothesen van 

samenloop van verzekeringen zoals bedoeld bij artikel 99, § 1 

van de wet van 4 april 2014, dat wil zeggen wanneer 

eenzelfde belang tegen hetzelfde risico bij verschillende 

verzekeraars verzekerd is. 

Zo heeft de overeenkomst bijvoorbeeld niet tot doel de 

conflicten tussen Motorrijtuigverzekeraars en BA-

Exploitatieverzekeraars, die onder de overeenkomst BA-

Motorrijtuigen/BA-Exploitatie van Assuralia ressorteren, te 

regelen, noch de hypothese van verhaalsvordering van de 

BA-Motorrijtuigverzekeraar tegen de verzekeraar BA-Gezin 

in het kader van "joyriding." 
 

Principe  De tot de overeenkomst toegetreden partijen moeten de bij 

artikel 2 vermelde verdeelsleutels toepassen voor de 

opgegeven voorbeelden en voor alle andere niet uitdrukkelijk 

vermelde gelijkaardige gevallen. 
 

Indien een hypothese van samenloop onder geen enkele van 

deze categorieën valt, dient het bij artikel 3 vermelde principe 

toegepast te worden: de volgorde van de datums waarop de 

verschillende samenlopende contracten gesloten zijn, zal 

toegepast worden om bepaalde gevallen op te lossen. 
 

Goede trouw Het principe van het beheer te goeder trouw en van de 

wederzijdse informatie wordt als essentieel beschouwd voor 

de toepassing van de overeenkomst. De termijnen en andere 

procedureregels worden als referentie gegeven om ieder 

eventueel conflict te voorkomen. 
 

Uitvoering van de  Bij samenloop van verzekeringen vraagt iedere 

overeenkomst verzekeraar die vindt dat de toepassingsvoorwaarden van de 

overeenkomst vervuld zijn, de toepassing ervan. 
 

Mededeling Ieder verzoek om toepassing van de overeenkomst door een 

verzekeraar moet geformuleerd worden binnen een termijn 

van 30 dagen vanaf de datum waarop hij kennis heeft gehad 

of moest hebben van de mogelijkheid van samenloop van 

verzekeringen. 
 

Op dat ogenblik informeert de aanvragende verzekeraar zijn 

collega-verzekeraar zo volledig mogelijk over de situatie van 

het dossier waarvan hij hem de belangrijke stukken bezorgt. 

Hij moet zijn verzoek eveneens motiveren en draagt de 

bewijslast voor de gegrondheid van de conservatoire 

maatregelen, beheers- en regelingsdaden die hij zelf genomen 

of gesteld zou hebben voorafgaandelijk aan zijn verzoek om 

toepassing van deze overeenkomst. 
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Indien het verzoek om toepassing van de overeenkomst meer 

dan 6 maanden volgt op de dag dat hij kennis heeft gehad of 

had moeten hebben van de mogelijkheid van samenloop van 

verzekering, is het verzoek onontvankelijk en wordt de 

prioritaire verzekeraar of de bijdragende verzekeraar 

vrijgesteld van iedere verplichting m.b.t. het schadegeval.  

 

Weigering om de  De weigering van één van de toegetreden verzekeraars om de 

overeenkomst toe te passen overeenkomst toe te passen, zal aan de 

Toepassingscommissie voorgelegd worden. 

 

Schadebeheer Uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van het verzoek om 

toepassing geeft de prioritaire verzekeraar of de bijdragende 

verzekeraar zijn mening over de toepassing van de 

overeenkomst en brengt hij de aanvrager op de hoogte van de 

gegevens waaruit zou kunnen blijken dat er niet echt 

samenloop van verzekering is of die tot gevolg zouden 

kunnen hebben dat deze overeenkomst niet van toepassing is. 

 

 Indien, bij de ontvangst van het verzoek, de prioritaire 

verzekeraar al van het schadegeval op de hoogte is omdat hij 

door dezelfde verzekerde of dezelfde derde al benaderd is en 

indien hij erkent dat deze overeenkomst toepassing vindt, 

gebeurt het beheer exclusief door de prioritaire verzekeraar. 

  

 In het geval bedoeld in artikel 2, §3bis, wordt het schadegeval 

beheerd door de verzekeraar die als eerste is aangesproken. 

De datum die hiervoor in aanmerking komt, is de datum van 

aangifte van het schadegeval door de verzekerde/ 

verzekeringnemer, hetzij de datum van de rechtstreekse 

vordering van de getroffene. 

 

In alle andere hypothesen gebeurt het beheer door de 

verzekeraar die de schade-aangifte ontvangen heeft. 

 

De verzekeraar-beheerder die de toepassing van de 

overeenkomst vraagt, dient volledige informatie te bezorgen 

aan de prioritaire verzekeraar of de bijdragende verzekeraar, 

die zijn uitdrukkelijke toestemming moet geven voor de 

regeling van alle materiële schade van meer dan 6.200 EUR of 

van ieder lichamelijk letsel dat tot blijvende ongeschiktheid 

kan leiden. Op dat verzoek om toestemming dient de 

prioritaire verzekeraar of de bijdragende verzekeraar binnen 

vijftien dagen te reageren; zoniet zal zijn toestemming 

onweerlegbaar vermoed worden. In geval van 

meningsverschil zal de prioritaire verzekeraar rechtstreeks zijn 

verantwoordelijkheid opnemen in het beheer en de vergoeding 

van het schadegeval. 

 

Indien de aanvragende verzekeraar en de prioritaire 

verzekeraar beiden het schadegeval beheren (omdat ze 

bijvoorbeeld door verschillende verzekerden of derden  
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benaderd zijn), is het noodzakelijk dat ze elkaar informeren en 

het beheer coördineren. 

 

Externe beheerskosten De verzekeraar die prioritair tussenkomt, draagt, vanaf het 

verzoek om toepassing van de overeenkomst, de externe 

beheerskosten die op redelijke wijze of met zijn toestemming 

gemaakt zijn (gerechtskosten, erelonen van advocaten en 

experts, enz.). De terugbetaling van deze kosten aan de 

verzekeraar-beheerder dient in voorkomend geval te gebeuren 

binnen dertig dagen na het verzoek om terugbetaling. 
 

Indien verschillende verzekeraars in het schadegeval moeten 

tussenkomen dienen de externe beheerskosten onder hen 

verdeeld te worden in verhouding tot hun respectieve 

tussenkomst. 

 

In het geval bedoeld in artikel 2, §3bis, worden de externe 

beheerskosten verdeeld onder de verzekeraar-beheerder en de 

bijdragende verzekeraar volgens de verdeelsleutel voorzien in 

voornoemde bepaling. 
 

 

Schaderegeling Het schadegeval dient bij voorkeur rechtstreeks door de 

prioritaire verzekeraar vergoed te worden. Indien het 

schadegeval door de verzekeraar-beheerder geregeld is, betaalt 

de prioritaire verzekeraar hem onmiddellijk zijn uitgaven 

terug, in ieder geval binnen dertig dagen na het verzoek. In het 

geval bedoeld in artikel 2, §3bis, betaalt de bijdragende 

verzekeraar zijn aandeel in de schadeloosstelling onmiddellijk 

aan de verzekeraar-beheerder, in ieder geval binnen dertig 

dagen na het verzoek. 
 

 

Samenloop tussen verschillende 

verzekeraars (minimum 3), van 

wie één of meer de overeen-

komst niet ondertekend hebben 

 Toepassing van de overeenkomst tussen alleen de toegetreden 

maatschappijen, d.w.z. zij die ertoe toegetreden zijn op de 

datum van de eerste schade-aangifte, overeenkomstig artikel 

10. 
 

 

Medeverzekering De hypothesen van medeverzekering worden niet beoogd. 

Iedere georganiseerde medeverzekering is derhalve volledig 

van kracht. 
 

Wanneer een contract in medeverzekering beheerd wordt, 

dienen de gevallen van samenloop met andere contracten die 

bij toegetreden maatschappijen gesloten zijn, volgens deze 

overeenkomst geregeld te worden indien de leidende 

verzekeraar ze onderschreven heeft. De leidende verzekeraar 

doet er dus goed aan de medeverzekeraars op de hoogte te 

brengen vanaf het sluiten ervan. 
 

Rechterlijke beslissing De overeenkomst blijft van toepassing tussen verzekeraars, 

zelfs wanneer een rechterlijke beslissing er anders over 

beslist. 
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Termijnen Op de niet-naleving van één van de bij de Handleiding 

vastgestelde termijnen staat een sanctie van 250 EUR ten laste 

van de in gebreke zijnde verzekeraar en ten bate van de 

schuldeiser van de verplichting, onverminderd de eventuele 

intresten inzake het gemene recht. 
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Bevoegdheid van de 

toepassingscommissie 

  in het algemeen, de werkingsvoorwaarden van de 

overeenkomst volgen; 

 toezien op de naleving van de bepalingen ervan; 

 iedere wijziging bestuderen die ze kan verbeteren; 

 via de Assuralia-Commissie voor Juridische Studies ieder 

voorstel dat ze nuttig acht aan de Afdelingsvergaderingen 

voorleggen; 

 iedere niet-nakoming van de overeenkomst of iedere 

handeling die de goede werking ervan in het gedrang kan 

brengen of het gezag ervan kan schaden, onderzoeken; 

 met strikte toepassing van de overeenkomst, zonder 

echter de verantwoordelijkheid van de toegetreden 

maatschappijen over te nemen, de dialoog tussen de 

betrokken partijen bevorderen en toezien op de naleving 

door deze laatsten van hun wederzijdse verplichtingen 

door hiertoe de maatregelen te nemen die ze noodzakelijk 

en passend acht; 

 de Handleiding bijwerken volgens een periodiciteit die 

bepaald wordt door de goede werking van de 

overeenkomst; 

 de tot deze overeenkomst beperkte conflicten tussen 

toegetreden maatschappijen oplossen; 

 erop toezien dat ruchtbaarheid gegeven wordt aan haar 

beslissingen; 

 een huishoudelijk reglement goedkeuren voor de werking 

ervan. 

 

Aanhangigmaking bij de 

Toepassingscommissie 
 ofwel automatisch, ofwel op eigen initiatief;  

 ofwel op initiatief van een toegetreden maatschappij 

tegenover een andere toegetreden maatschappij. 

 

De aanhangigmaking bij de Commissie is verplicht en 

exclusief voor alle geschillen betreffende de toepassing van 

de overeenkomst. 
 

Indiening van het dossier Elk dossier wordt bij de Toepassingscommissie ingediend 

door een van de verzoeners van de betrokken maatschappij. 
 

Om aan de Toepassingscommissie te kunnen worden 

voorgelegd, moet een dossier aan een voorafgaande 

verzoeningsprocedure zijn onderworpen en door een van de 

aangewezen verzoeners ingediend. 
 

De argumenten die door de verzoeners tijdens de 

verzoeningsfase aangevoerd worden met gebruikmaking van 

het formulier ad hoc, zullen als basis dienen voor het 

onderzoek van het dossier door de Toepassingscommissie. 
 

Indien verweerster tijdens de verzoeningsfase weigert haar 

standpunt te motiveren, wordt zij geacht het standpunt van 

eiseres te aanvaarden. 
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Procedure 1.   De aanhangigmaking bij de Toepassingscommissie gebeurt  

 via het overmaken van het formulier ad hoc aan het 

Assuralia-secretariaat, de Meeûsplantsoen 29, 1000 

Brussel, dat voor rekening van de commissie handelt. 
 

2. Het Assuralia-secretariaat bevestigt de ontvangst van het 

inleidende aanhangigmakingsformulier, brengt de 

betrokken partijen ervan op de hoogte en verzoekt hen hun 

dossiers te bezorgen binnen een maximumtermijn van 

30 dagen vanaf de ontvangst van het inleidende 

aanhangigmakings-formulier, waarvan hun een kopie 

toegestuurd wordt. 
 

3. Na afloop van die termijn bezorgt het secretariaat het 

inleidende aanhangigmakingsformulier, het bericht van 

ontvangst en het dossier van de partijen aan de 

commissievoorzitter, die de commissie samenroept om de 

zaak te onderzoeken. 

 Ingeval een partij haar dossier niet bezorgt (dat wil zeggen 

minstens een kopie van het contract en een brief tot 

rechtvaardiging van haar standpunt) of de verplichte 

voorafgaande verzoeningsprocedure niet toepast binnen de 

in punt 2 bepaalde termijn, zal haar onmiddellijk een 

herinneringsbrief toegestuurd worden. 

 Wanneer de partij binnen de daaropvolgende vijftien dagen 

(d.w.z. 45 dagen vanaf de ontvangst van het inleidende 

aanhangigmakingsformulier) geen volledig antwoord 

bezorgt, zal verondersteld worden dat ze definitief 

aanvaardt het schadegeval op zich te nemen binnen de 

grenzen van de financiële waarborgen van haar contract 

(kapitaal en franchises). 
 

4. De Toepassingscommissie dient de zaak te onderzoeken en 

daarna uitspraak te doen binnen een termijn van 4 maanden 

vanaf de ontvangst van het inleidende aanhangigmakings-

formulier. Deze uitspraak wordt in laatste aanleg gedaan, 

onder voorbehoud van § 6 hieronder. 
 

5. De uitspraak van de Toepassingscommissie wordt met 

redenen omkleed en wordt door het Assuralia-secretariaat 

via een gewone brief aan de partijen meegedeeld. 

De uitspraak legt de verliezende partijen een rechtplegings-

vergoeding op van 250 EUR. 
 

6. Indien de kostprijs van het schadegeval in hoofdsom meer 

dan 125.000 EUR bedraagt, kunnen de partijen in beroep 

gaan tegen de beslissing van de Toepassingscommissie 

binnen 30 dagen na de bij § 5 hierboven bepaalde 

kennisgeving. Het geschil moet hiertoe aan een 

arbitrageprocedure voorgelegd worden overeenkomstig de 

bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Resultaten afdrukken

  Lijst van de toegetreden ondernemingen

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst BA Auto/BA Uitbating

Nr: 490 Met uitwerking op: 1/03/1994

 

NBB: 

Opzeg: 6/06/2011

Vanaf 6/6/2011 zie Baloise Insurance 00096 en voor RDR vanaf 23/09/2017

AG Insurance 
E. Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel
Tel: +32(2)6648111           

NBB: 00079
Toetreding: 1/01/1995

Nieuwe benaming van Fortis Insurance Belgium vanaf 22/06/2009

Allianz Benelux 
Koning Albert II-laan 32 
1000 Brussel
Tel: +32(2)2146111           

NBB: 00097

Nieuwe benaming van All ianz Belgium vanaf 25/11/2013

Alpha Insurance 
Nerviërslaan, 85 
1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32(2)2203211           

NBB: 00124

Nieuwe benaming van Nationale Suisse vanaf 13/11/2015

AMLIN Europe 

 

NBB: 00745
Toetreding: 1/01/2000

Opzeg: 1/03/2016

Zie Amlin Insurance SE onder het nummer 2943

Amlin Insurance SE 

 

NBB: 02943
Toetreding: 1/03/2016

Opzeg: 1/01/2019

Zie MS Amlin Insurance SE onder het nummer 3092

Apra Ongevallen 
c/o Mensura, place du Samedi 1 
1000 Bruxelles
Tel: +32(2)4034111           

NBB: 00164

Opzeg: 1/01/2011

Vanaf 1/1/2011 zie Mensura Verzekeringen (02201)

ASCO Continentale Verzekeringen 
Entrepotkaai 5 
2000 Antwerpen
Tel: +32(3)2337838           

NBB: 00333
Toetreding: 1/02/2008

Association de Prévoyance et d'Assurance 

 

NBB: 00134

Opzeg: 1/04/2010

Athora Belgium 
Marsveldstraat 23 
1050 Brussel (Elsene)
Tel: +32(2)4038111           

NBB: 00145

Opzeg: 31/05/2020

Vanaf 31/05/2020 zie Baloise Insurance (0096).

AXA Belgium 

 

NBB: 00024

Opzeg: 28/05/1999

AXA Belgium 
Troonplein 1 
1000 Brussel
Tel: +32(2)6786111           

NBB: 00039
Toetreding: 28/01/1986
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Baloise Belgium 
Posthofbrug 16 
2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: +32(3)2472111           

NBB: 00096

Nieuwe benaming van Mercator Verzekeringen vanaf 21/01/2013

Belfius Verzekeringen 
Karel Rogierplein 11 
1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noo
Tel: +32(2)2867611           

NBB: 00037

CGU Ins. plc 

 

NBB: 00035

Opzeg: 1/01/2001

CGU nv 

 

NBB: 00059

Opzeg: 1/01/2002

DBV Verzekeringen 

 

NBB: 00747
Toetreding: 1/03/1994

Opzeg: 1/01/2001

De Poperingse Verzekering 

 

NBB: 00960
Toetreding: 1/08/1995

Opzeg: 1/01/2000

Delphi 

 

NBB: 00354

Opzeg: 31/12/1998

Delta Lloyd Life 

 

NBB: 00167

Opzeg: 31/12/2014

Portefeuil le Niet-Leven overgenomen door Fidea per 01/01/2015 Zie NN Insurance Belgium (2550)

DVV Verzekeringen 

 

NBB: 00130

Opzeg: 30/06/2005

Zie Belf ius Insurance (00037)

Ethias 
rue des Croisiers 24 
4000 Luik
Tel: +32(4)2203111           

NBB: 00196

Vroeger Ethias gemeen recht (0165 voor niet-leven) en Ethias Leven AAM (0662 voor Leven)

Euro Insurances Limited 
Jan Olieslagerslaan, 41 
1800 Vilvoorde

NBB: 02152
Toetreding: 1/02/2013

Opzeg: 1/02/2015

Vertegenwoordigd door Broadspire by Crawford

FIDEA 
Delacenseriestraat 1 
2018 Antwerpen
Tel: +32(3)2038511           

NBB: 00033

Opzeg: 4/05/2020

Vanaf 04/05/2020 zie Baloise Insurance (0096).

Greenval Insurance Company Ltd 
c/o Broadspire (Crawford) - Jan Olieslagerslaan, 41 
1800 Vilvoorde

NBB: 02727
Toetreding: 1/08/2011

Vertegenwoordigd door Broadspire voor Crawford

KBC Verzekeringen 
Professor Roger Van Overstraetenplein 2 
3000 Leuven
Tel: +3216 24 33 33           

NBB: 00014

L'Ardenne Prévoyante 
Avenue des Démineurs 5 
4970 Stavelot
Tel: +32(80)853535           

NBB: 00129

Opzeg: 4/01/2021

Vanaf 04/01/2021 zie AXA Belgium (0039)

Le Mans Verzekeringen NBB: 00373
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 Opzeg: 1/02/2002

Mega 

 

NBB: 01001
Toetreding: 15/09/1991

Opzeg: 1/01/2003

Zie Ethias N.V. (00196)

Mensura Verzekeringen NV 

 

NBB: 02201
Toetreding: 1/01/2011

Opzeg: 1/10/2012

Vanaf 1/10/2012 zie All ianz Belgium (0097)

MS Amlin Insurance 
Koning Albert-II laan 37 
1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel: +32 2 894 70 00           

NBB: 03092
Toetreding: 1/01/2019

Nateus 

 

NBB: 02652
Toetreding: 1/12/2003
Opzeg: 21/01/2013

Vanaf 21/01/2013 zie Baloise Insurance 00096, voor RDR vanaf 01/11/2020

Naviga 

 

NBB: 00573

Opzeg: 1/12/2003

Nieuw Rotterdam Assurantie Mij (ex AXA Schade) 

 

NBB: 00579

Opzeg: 1/01/2001

ex UAP-Nieuw Rotterdam/Vertegenwoordigd door Haenecour

NN Insurance Services Belgium 

 

NBB: 02551
Toetreding: 15/06/2007

Opzeg: 1/01/2014

Vanaf 01/01/2017, zie NN non-Life Insurance (1449)

NN Non-Life Insurance 
Fonsnylaan 38 
1060 Brussel
Tel: +32 2 407 70 00           

NBB: 01449
Toetreding: 1/01/2007

Nieuwe benaming van ING Non Life Insurance vanaf 07/04/2015

OHRA Belgium 

 

NBB: 00099
Toetreding: 1/08/1995

Opzeg: 1/11/2014

Stopzetting van de activiteiten

P&V Verzekeringen 
Koningsstraat, 151 
1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noo
Tel: +32(2)2509111           

NBB: 00058

PIETTE & PARTNERS Verzekeringsmaatschappij 

 

NBB: 01037
Toetreding: 1/04/2000

Opzeg: 1/01/2014

Vanaf 1/01/2014 zie P&V Verzekeringen (00058) - voor RDR vanaf 1/07/2014

Royale Belge 

 

NBB: 00060

Opzeg: 28/05/1999

Scottish Insurance Corporation Ltd (SIC) 

 

NBB: 02013
Toetreding: 1/09/1999

Opzeg: 1/01/2001

Servis 

 

NBB: 01396
Toetreding: 1/06/1998
Opzeg: 26/05/2015

Vanaf 26/05/2015 zie AXA (00039)

Sumitomo Marine & Fire Ins Cy (Europe) 
c/o Haenecour - Woluwelaan, 64 
1200 Brussel

NBB: 01013

Opzeg: 1/10/2001
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Sinds 2002 zie Mitsui Sumitomo Insurance Co (00915)

UAB 

 

NBB: 00034

Opzeg: 17/05/2004

Verzekeringen Groep Josi 

 

NBB: 00497
Toetreding: 15/10/1998

Opzeg: 1/01/2005

Vanaf 1/12/2008 zie Axa Belgium (00039)

VIVIUM 

 

NBB: 00051
Toetreding: 20/11/1985

Opzeg: 1/01/2016

Fusie met P&V vanaf 01/01/2016 voor alle overeenkomsten en vanaf 01/06/2016 voor RDR

Vivium 
Koningstraat, 153 
1210 Brussel

NBB: 02314
Toetreding: 1/01/2004

Opzeg: 1/10/2007

Winterthur-Europe Verzekeringen 

 

NBB: 00067
Toetreding: 22/10/1985

Opzeg: 1/12/2008

Vanaf 1/12/2008 zie Axa Belgium (00039)

Yasuda Fire & Marine Ins. Cy. of Europe 

 

NBB: 00725

Opzeg: 1/01/2001

Zurich Insurance plc - Belgium branch 
Corporate Vil lage - Building Caprese 
1930 Zaventem
Tel: +32(2)6395511           

NBB: 02079
Toetreding: 1/01/2007

Zurich International België 

 

NBB: 01010
Toetreding: 1/01/2001
Opzeg: 31/12/2006

1/1/04: Auto+AO=Vivium(02314);1/1/07: Andere=Zurich Ins. Irl.(02079)

Zurich, Verzekeringsmaatschappij 

 

NBB: 00072
Toetreding: 1/01/2001
Opzeg: 31/12/2006

1/1/04: Auto+AO=Vivium(02314);1/1/07: Andere=Zurich Ins. Irl.(02079)
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Inleiding 

 
De overeenkomst « BA Auto/BA-Uitbating » is niet enkel voorbehouden aan de leden van 
Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van Assuralia, die een erkenning 
bezitten om de takken BA Motorrijtuigen en BA-Uitbating op de Belgische markt te beoefenen, 
kunnen toetreden. 
 
Assuralia is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van deze conventie en 
staat in voor het Secretariaat van deze Conventie. Assuralia verwerkt persoonsgegevens in 
overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer (AVG 
of GDPR).  In het kader van deze Conventie verwerkt Assuralia geen enkel persoonsgegeven 
dat onder de bijzondere categorieën valt die in artikel 9 van de AVG worden bedoeld (bijv. 
medische gegevens, ras, religieuze overtuigingen, …).  
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op : 
hhttttppss::////wwwwww..aassssuurraalliiaa..bbee//iimmaaggeess//ddooccss//pprriivvaaccyy//pprriivvaaccyy--nnoottiiccee--nnll..ppddff  
 
Artikel 1: Verbintenis van de toegetreden verzekeraars 
 
Onafgezien van de wettelijke verplichtingen opgelegd aan de verzekeraar « Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen » en rekening houdend met het feit dat de eventuele 
gevolgen, bij niet naleving van deze verplichtingen door de verzekeraar « Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen », in geen enkel geval ten laste kunnen gelegd worden van de 
verzekeraar « Burgerlijk Aansprakelijkheid Uitbating », verbinden de ondergetekende 
ondernemingen er zich toe, in het belang van de schadelijders, onderhavige procedure toe te 
passen bij het beheer en de vereffening van de schadegevallen wanneer er een geschil 
betreffende de tenlasteneming rijst tussen een verzekeraar « Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen » en een verzekeraar « Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 
Uitbating » die hetzelfde risico verzekeren met uitsluiting van iedere discussie met betrekking 
tot de aansprakelijkheden en tot de polisvoorwaarden. 
 
Artikel 2: Toepassingsgebied 
 
a. Voertuig met dubbel karakter 
 

De overeenkomst wordt toegepast ongeacht de omvang van het schadegeval wanneer de 
discussie betrekking heeft op een voertuig met dubbel karakter. Wanneer het schadegeval 
het bedrag van 25.000 € overschrijdt dan kan de BA Autoverzekeraar enkel tot vergoeding 
verder gaan mits akkoord van de verzekeraar BA-Uitbating. 

 
b. Andere situaties 
 

De tussenkomst van de BA Autoverzekeraar wordt beperkt tot 25.000 € per schadegeval 
wanneer het geschil rond de tenlasteneming geen voertuig betreft met dubbel karakter.   
 

 
Artikel 3: Verplichtingen van de verzekeraars 
 
Van zodra een toegetreden verzekeraar gevraagd wordt om tussenkomst te verlenen moet hij 
de andere betrokken toegetreden verzekeraar hiervan verwittigen. 
 
a. Verplichtingen van de BA Autoverzekeraar 
 
Wanneer, vanaf het eerste overleg dat moet plaats hebben binnen de 75 dagen volgend op de 
datum waarop de onderlinge verwittiging bedoeld in alinea 1 van dit artikel plaats heeft 
gevonden, de verzekeraars het niet eens worden omtrent de tenlasteneming, wordt 
overeengekomen dat de verzekeraar « Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen » het 
dossier zal beheren en in voorkomend geval, de schade zal vereffenen. Deze tussenkomst  
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gebeurt voor rekening van wie het behoort en zulks binnen de perken van de waarborgen 
verleend door de betrokken verzekeraars.   

 
De overenkomst is niet van toepassing wanneer de BA Autoverzekeraar de stavingsstukken 
overmaakt aan de verzekeraar BA-Uitbating waarin de niet-verzekering aangetoond wordt. 
Bedragen die de BA Autoverzekeraar nog zou hebben betaald aan de schadelijder nadat de 
niet-verzekering werd gemeld door de verzekeraar BA Uitbating, zullen ten laste blijven van de 
BA Autoverzekeraar. 
 
 
b. Verplichtingen van de verzekeraar BA-Uitbating 
 
De verzekeraar BA-Uitbating dient binnen diezelfde periode van 75 dagen de perken van zijn 
waarborgen mede te delen aan de BA Autoverzekeraar. Hij dient zich tevens uit te spreken 
over de geldigheid van de dekking. In geval van niet verzekering is de overeenkomst niet van 
toepassing. Bij niet naleving zullen de door de BA Autoverzekeraar reeds betaalde bedragen 
verder ten laste worden genomen door de verzekeraar BA-Uitbating conform de 
toepassingsregels van deze overeenkomst. 
 
Zolang het geschil betreffende de tenlasteneming van het schadegeval niet zal geregeld zijn, 
zal de verzekeraar BA-Uitbating aan de BA Autoverzekeraar, naarmate van de voorlegging van 
de stavingstukken, de helft van de uitgekeerde schadevergoedingen of voorschotten, evenals 
de helft van de in het gemeenschappelijk belang gemaakte kosten van advocaten en diverse 
experts terugbetalen. 
 

 
Artikel 4: Schadebegroting 
 
Het resultaat van de schadebegroting, uitgevoerd door de BA Autoverzekeraar, is tegenstelbaar 
aan alle toegetreden betrokken verzekeraars voor zover het schadegeval het bedrag van 
25.000 € niet overschrijdt. Bij overschrijding van dit bedrag is de tegenstelbaarheid enkel 
geldig mits akkoord onder de betrokken verzekeraars rond de schadebegroting. 
 
 
Artkel 5: Verhaalsrecht onder verzekeraars 
 
Alle toegetreden verzekeraars erkennen het eventueel ontstaan van een verhaalsrecht in 
hoofde van de verzekeraar BA-Uitbating ten belope van het bedrag dat hij bij toepassing van 
deze overeenkomst aan de BA Autoverzekeraar heeft moeten betalen, zowel op provisionele 
basis als definitieve regeling. 
 
 
Artikel 6: Verzoening 
 
Verplichte verzoeningsprocedure 
 
Elke betwisting onder verzekeraars betreffende de toepassing van deze overeenkomst dient het 
voorwerp uit te maken van een verzoening.  Deze verzoening houdt in dat de verzoeners 
effectief hun argumenten uitwisselen.  
  
Lijst van verzoeners 
 
De toegetreden ondernemingen verbinden zich ertoe om aan Assuralia de lijst te bezorgen van 
de verzoeners met wie in geval van een betwisting contact kan worden opgenomen. 
 
Assuralia zal een algemene lijst aanleggen en bijhouden, die aan elke verzoener zal 
meegedeeld worden.  
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Artikel 7: Beroep op de Toepassingscommissie 

Slaagt men er tijdens de verzoeningsprocedure niet in om tot een akkoord te komen, dan zal 
de Commissie waarin is voorzien door artikel 8 een uitspraak in laatste instantie doen. 
Betwistingsdossiers moeten worden verstuurd via het secretariaat van de conventie. 

Elke mededeling waarbij persoonsgegevens uitgewisseld worden, met inbegrip van medische 
gegevens, moet als “vertrouwelijk” aangeduid worden.  De afzender zorgt ervoor dat de 
meegedeelde gegevens beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de in het kader van deze 
overeenkomst beschreven doeleinden. De uitwisseling van deze gegevens moet aan de hand 
van beveiligde communicatiemiddelen gebeuren. Deze dossiers moeten gedurende 2 jaar 
bewaard worden nadat het dossier afgesloten is. 

Artikel 8: Samenstelling van de Toepassingscommissie 

De Toepassingscommissie is samengesteld uit zes stemgerechtigde leden, aangewezen uit de 
toegetreden verzekeringsondernemingen. Drie leden zijn aangewezen door de 
Afdelingsvergadering “Motorijtuigen” en drie door de Afdelingsvergadering “Ongevallen 
Gemeen Recht” van Assuralia. Elk lid vertegenwoordigt ofwel de BA Motorrijtuigen-
verzekeraars ofwel de BA Uitbating-verzekeraars en neemt deel aan elke paritaire 
beraadslaging.  

De voorzitter wordt uit de leden verkozen voor een periode van 2 jaar; deze wordt afwisselend 
aangewezen uit elk van de betrokken afdelingen.  

Bij een gelijk stemmenaantal is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel 9: Bevoegdheid van de Toepassingscommissie 

De Toepassingscommissie staat in voor de algemene opvolging van de werkingsvoorwaarden 
van de overeenkomst, zij bewaakt de uitvoering van de beginselen ervan, onderzoekt elke 
mogelijke verbetering en licht elk voorstel dat zij nuttig acht toe aan de 
Afdelingsvergaderingen “Motorijtuigen” en  “Ongevallen Gemeen Recht”. 

Elke inbreuk op de overeenkomst en elke daad die de goede werking ervan in het gedrang kan 
brengen of het vertrouwen erin kan schaden, kan door de Toepassingscommissie in 
behandeling worden genomen of bij haar aanhangig worden gemaakt door een tot de 
overeenkomst toegetreden verzekeraar (en/of een benadeelde persoon of diens 
vertegenwoordiger). 

De Toepassingscommissie zal uitspraak doen in laatste aanleg indien de te vergoeden 
schade 25.000 € niet overschrijdt. Bij betwistingen met betrekking tot voertuigen met dubbel 
karakter en indien het schadebedrag 25.000 € overschrijdt, kan per aangetekend schrijven, 
gericht aan Assuralia binnen de 30 kalenderdagen volgend op de betekening van de uitspraak, 
eventueel beroep ingesteld worden.   
Het geschil zal beslecht worden door een of meer scheidsrechters, aangeduid en handelend 
binnen de door de wet voorgeschreven regels.  De verzekerden en schadelijders kunnnen 
opgeroepen worden voor de Toepassingscommissie en eventueel voor de scheidsrechters, of 
vooraf vrijwillig de te wijzen uitspraak aanvaarden of gewoon, alvorens hun houding te 
bepalen, wachten tot die uitspraak gekend is. 

Artikel 10: Het opstellen van de uitspraak 

Na een uitspraak door de Toepassingscommissie over een betwisting tussen partijen, valt een 
administratieve bijdrage van € 250 ten laste van de verliezende partij. 
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Artikel 11: Gerechtelijke procedure 

Wanneer een schadelijder of een verzekerde het probleem van de tenlasteneming van een 
schadegeval voorlegt aan de rechtbanken, zal de verzoenings- en scheidsrechterlijke 
procedure niet voortgezet worden.  Indien evenwel een verzoeningsprocedure tot een akkoord 
geleid heeft of indien een uitspraak in kracht van gewijsde gegaan is, zullen de verzekeraars 
onderling zich ernaar schikken, welke ook de gerechtelijke uitspraak moge zijn. 

Artikel 12: Leidraad 

Een leidraad die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst, kan door de 
Toepassingscommissie worden herzien en aangepast volgens een frequentie die afhankelijk is 
van de goede werking van de overeenkomst.  

Artikel 13: Opzegging van de toetreding 

De verbintenis om deze overeenkomst na te leven blijft gelden zolang de toegetreden 
onderneming haar toetreding niet heeft opgezegd bij het secretariaat van de conventie. 

Die opzegging moet telkens ten laatste drie maanden voor het einde van het kalenderjaar 
worden betekend, en gaat vervolgens in op de eerstvolgende eerste januari voor de 
schadegevallen die zich vanaf die datum voordoen. 

Artikel 14: Opzegging na wijziging van de overeenkomst 

Elke wijziging die wordt aanvaard door de Afdelingsvergaderingen “Motorijtuigen”, “Ongevallen 
Gemeen Recht” , is van toepassing op de schadegevallen die zich vanaf de datum van de 
wijziging voordoen en geldt voor alle toegetreden verzekeringsondernemingen.   

De toegetreden verzekeringsondernemingen kunnen in dat geval de overeenkomst tegen 
diezelfde datum opzeggen, in afwijking van artikel 13 van de overeenkomst.      

Artikel 15: Beheer data inwerkingtreding 

Deze overeenkomst is in werking getreden op 1ste maart 1994. 

Elke wijziging die aan de overeenkomst wordt aangebracht, treedt in werking op de datum die 
vermeld staat in de rubrieken waarop de wijziging betrekking heeft. 

* * * *  * 
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Verzekeraar BA Motorrijtuigen Is de verzekeraar die de verplichte verzekering 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake (BA-Auto) 
motorrijtuigen dekt overeenkomstig de wet van 
21 november 1989. 

Verzekeraar BA-Uitbating Is de verzekeraar die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt voor de schade aan derden, 
veroorzaakt ingevolge de Uitbating van de verzekerde 
onderneming. 

Verzekerde Onder verzekerde wordt verstaan de natuurlijke- of 
rechtspersoon, desgevallend de natuurlijke- of 
rechtspersonen, gedekt door een overeenkomst BA-Auto 
en/of door een overeenkomst BA-Uitbating en waarvan de 
aansprakelijkheid ingeroepen wordt. 

Schadelijder De schadelijder is elke natuurlijke- of rechts- persoon of 
zijn rechthebbenden die schade geleden heeft (hebben) 
waarvoor schadevergoeding gevorderd wordt door de 
aansprakelijkheid van een verzekerde in te roepen. 

Perken van de waarborgen Onder perken van de waarborg dient te worden verstaan 
diegene die bepaald zijn in de algemene en bijzondere 
voorwaarden van de overeenkomst BA-Uitbating 
(uitsluitingen, vrijstelling, grensbedrag, enz... ). 
De verzekeraar BA-Uitbating is bijgevolg gehouden deze 
inlichtingen dringend mee te delen aan de verzekeraar 
BA-Auto. 

Terugbetaalbare beheerskosten Enkel de gerechtskosten en de kosten van de advocaten 
en diverse experts, in het gemeenschappelijk belang 
gedaan door de verzekeraar BA-Auto, zijn 
terugbetaalbaar door de verzekeraar BA-Uitbating, de 
interne beheerskosten uitgesloten. 

Voertuig die geen dubbel karakter bezit Is een voertuig dat enkel dient om zich te verplaatsen en 
hierbij geen enkel element (werktuig of enig installatie of 
uitrusting) bezit waarmee een professionele activiteit kan 
worden uitgevoerd. 

Voertuig met dubbel karakter Zijn alle andere voertuigen die niet vallen onder de 
hierboven vermelde definitie. 

Gesubrogeerde derden Gesubrogeerde derden, ongeacht de grondslag van hun 
rechtsvordering, zijn derden die uit hoofde van de sociale 
wetgeving, de arbeidsongevallenwetgeving en/of elk 
ander verzekeringscontract aan de schadelijder prestaties 
moeten verstrekken, alsook de OCMW's. 

Begunstigde schadelijder Het voordeel van de overeenkomst wordt toegekend aan 
elke schadelijder, zowel natuurlijke- als rechtspersoon, 
met uitzondering van de « gesubrogeerde » derden voor 
wat betreft de door hen uitgekeerde vergoeding. 
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TOEPASSINGSGEBIED 

 
 Voertuigen met dubbel karakter 

(artikel 2a) 
Andere situaties (artikel 2b) 

Grensbedrag overeenkomst Onbeperkt Schadegeval tot 25.000 € 
Drempel expertise 250 € 
Schadebegroting enkel door de BA 
Autoverzekeraar 

Tot 25.000 € 
> 25.000 € in samenspraak met  
verzekeraar BA Uitbating 

Tot 25.000 € 

Vergoeding door de BA Autoverzekera Schadegeval tot 25.000 €; 
> 25.000 € mits akkoord  
verzekeraar BA-Uitbating 

Schadegeval tot 25.000 € 

Bevoegdheid van de 
Toepassingscommissie 

Onbeperkt. 
Mogelijkheid tot beroep tegen de 
beslissing voor schadegeval  
> 25.000 € 

Schadegeval tot 25.000 € 

 
Algemeen principe Zodra er een betwisting, ongeacht of het al dan niet over 

een voertuig gaat met dubbel karakter, rijst tussen de 
verzekeraar BA-Auto en de verzekeraar BA-Uitbating van 
eenzelfde risico omtrent de tenlasteneming van een 
schadegeval, verbinden de verzekeraars zich ertoe 
onderhavige overeenkomst toe te passen. 
 

Toepassingsvoorwaarden Opdat de overeenkomst van toepassing zou zijn : 
 
 moet de aansprakelijkheid van de verzekerde 

ingeroepen worden; 
 moet er betwisting zijn omtrent de vraag welke van 

de twee verzekeraars zijn waarborg moet 
verlenen.Indien de betwisting handelt over een 
samenloop van dekking dan is deze overeenkomst 
niet van toepassing, maar moet dit worden geregeld 
volgens de overeenkomst artikel 99; 

 moeten alle in het ongeval  betrokken verzekeraars 
tot de overeenkomst toegetreden zijn. 

 
Ongeval dat slechts een enkele 
onderneming aanbelangt 

Wanneer de overeenkomsten BA-Auto en BA-Uitbating bij 
eenzelfde onderneming gesloten zijn is de overeenkomst 
niet van toepassing. 
 

Zusterondernemingen De overeenkomst is van toepassing wanneer zowel de ene 
als de andere onderneming toegelaten is door de NBB en 
ze tot de overeenkomst toegetreden zijn. 
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Vaststelling van de schade De schade van de schadelijder zal onverwijld vastgesteld 
worden op initiatief van de verzekeraar BA-Auto. Indien de 
schade kleiner is dan 250 € is er geen verplichting om tot 
expertise over te gaan. 
 
 

Kenmerk van de tussenkomst tussen 
belang hebbende verzekeraars 

De tussenkomst van de betrokken verzekeraars is tussen 
hen voorlopig; de definitieve verdeling zal gebeuren nadat 
het probleem van de tenlasteneming van het schadegeval 
opgelost is. 
 

Voorlopige betaling van het aandeel van de 
verzekeraar BA-Uitbating 

Naarmate het voorleggen van de stavingsstukken zal de 
verzekeraar BA-Uitbating aan de verzekeraar BA-Auto de 
helft van de gedane uitgaven terugbetalen. 
 
Het aandeel moet binnen 45 dagen na ontvangst van de 
stavingsstukken worden terugbetaald : bij gebrek van 
betaling binnen die termijn worden de verschuldigde 
bedragen ter compensatie met een forfaitair percentage 
van 10 % verhoogd dat definitief ten laste van de 
verzekeraar BA-Uitbating blijft. 

  
Regeling met de schadelijder Bij de regeling met de schadelijder zorgt de BA 

Autoverzekeraar ervoor dat de schadelijder afstand doet 
van elk recht dat voortvloeit uit het ongeval in kwestie, ten 
gunste van alle betrokken verzekeraars en al hun 
respectieve verzekerden en dit ten belope van het bedrag 
betaald bij toepassing van deze overeenkomst. 
 

Provisionele kwitantie In dat geval dient, benevens het gebruikelijke 
voorbehoud betreffende de aansprakelijkheid, de aan het 
slachtoffer voorgelegde kwitantie volgende clausule te 
bevatten : « daar deze betaling gebeurt in uitvoering van 
de overeenkomst BA-Auto/BA-Uitbating, subrogeert de 
begunstigde al de betrokken verzekeraars in zijn rechten 
tot beloop van de betaalde bedragen. » 
 

Minnelijke schikking In geval van regeling door minnelijke schikking met het 
slachtoffer, zal in de tekst van de minnelijke 
overeenkomst vermeld worden dat de onderneming 
schadeloos stelt zowel voor eigen rekening als in naam en 
voor rekening van haar verzekerde en de onderneming 
« X », verzekeraar BA-Uitbating; die tekst zal ook een 
subrogatieclausule bevatten. 

  
Niet verzekering  In geval van niet-verzekering in hoofde van het contract 

van zowel de BA Autoverzekeraar als van de verzekeraar 
BA-Uitbating, is de overeenkomst niet van toepassing. Een 
niet-verzekering kan worden ingeroepen van zodra de 
betrokken verzekeraar geen tussenkomst dient te verlenen 
omwille van bijvoorbeeld verval van de overeenkomst of 
van de dekking, of van uitsluiting of exceptie dat tegenover 
de schadelijder kan tegenstelbaar gemaakt worden. 
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Weigering om de overeenkomst toe te 
passen 

De weigering door een van de betrokken verzekeraars om 
de overeenkomst toe te passen zal voorgelegd worden 
aan de Toepassingscommissie, conform artikel 7. 

Weigering om zijn voorlopig aandeel terug 
te betalen 

De weigering van de verzekeraar BA-Uitbating om zijn 
voorlopig aandeel terug te betalen zal door de 
verzekeraar BA-Auto voorgelegd worden aan de 
Toepassingscommissie conform artikel 7. 
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Overeenkomst 
BA Auto/BA-Uitbating 

Geschillen betreffende de definitieve 
tenlasteneming 

 

490 - G - 1 
januari 2015 

 
Werkwijze De geschillen betreffende de definitieve tenlasteneming 

worden op een van de volgende wijzen opgelost : 
 
 in der minne door de verzoeningsprocedure, 
 in geval van mislukking van de verzoeningsprocedure, 

moet de Toepassingscommissie gevat worden of, in 
geval van beroep, de scheidsrechter(s). In geen geval 
mogen de toegetreden verzekeraars het geschil 
voorleggen aan een rechtbank. 

 
Beheer van het dossier De belanghebbende ondernemingen beschikken over een 

maximumtermijn van 60 dagen vanaf de dag waarop de 
onderlinge verwittiging plaatvond conform artikel 3 om de 
nodige gegevens te verzamelen die de definitieve 
tenlasteneming moeten bepalen. 
 
De onderzoeksmaatregelen genomen door elk van de 
verzekeraars zullen geen enkele nadelige erkenning met 
zich brengen.  Om overlappingen te voorkomen is het 
evenwel wenselijk dat de verzekeraars dienaangaande 
overleg plegen. 
 
Indien er geen betwisting is betreffende de 
tenlasteneming van het schadegeval, zal de verzekeraar 
die toegeeft dat hij verplicht is het schadegeval ten laste 
te nemen, de andere verzekeraar hiervan in kennis stellen 
voor het verstrijken van voormelde termijn. 
 

Minnelijke verzoeningsprocedure Indien na verloop van de termijn van 60 dagen, de 
onderhandelingen geen resultaat hebben opgeleverd, 
wordt het dossier in behandeling genomen door de 
verzoeners van de betrokken ondernemingen, ongeacht of 
de onenigheid al dan niet handelt over een voertuig met 
dubbel karakter. 
 
Deze beschikken over een nieuwe termijn van maximum 
15 dagen om tot een akkoord te komen. 
 
Met dat doel zullen zij hun zienswijzen uitwisselen door 
middel van het formulier « regeling van betwisting » en 
door ze te staven op grond van de onderrichtingen 
vermeld op de pagina's I van onderhavige overeenkomst 
« Verplichte leidraad voor de verzoeningsfase. 
Indien er geen akkoord bereikt is bij het verstrijken van 
die termijn van 15 dagen, zal de verzekeraar BA-Auto 
beginnen het schadegeval in beheer te nemen volgens de 
bepalingen van artikel 3a van de overeenkomst en de 
verzekeraar BA-Uitbating ervan in kennis stellen en, 
indien nodig, deze laatste aanmanen hem, per kerende, 
de eventuele waarborgbeperkingen bepaald in zijn 
contract ter kennis te brengen. 
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Procedure voor de Toepassingscommissie In geval van mislukking van de verzoening, zal het geschil 
voorgelegd worden aan de Toepassingscommissie, 
waarvan sprake in artikel 7, die een met redenen omklede 
beslissing zal uitspreken.  Een verzekerde of een 
schadelijdende partij alsook hun vertegenwoordiger kan 
een betwisting aanhangig maken bij de 
Toepassingscommissie door een dossier in te dienen bij 
Assuralia. 
 
De dossiers die de verweermiddelen van de verzekeraars 
bevatten zullen onverwijld overgemaakt worden aan de 
Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen 
(Assuralia) ter attentie van de Voorzitter van de 
Toepassingscommissie, die er ontvangst van meldt. 
 
De Voorzitter zal het dossier aanhangig maken bij de 
Toepassingscommissie die het dossier zal onderzoeken, 
de belanghebbende partijen eventueel zal vragen 
aanvullende inlichtingen te verstrekken of hen zal 
uitnodigen om te verschijnen en binnen de kortst 
mogelijke termijn uitspraak zal doen. 
 

Hoger beroep Indien het bedrag van de te vergoeden schade meer 
bedraagt dan € 25.000 kan beroep aangetekend worden 
bij middel van een aangetekend schrijven gezonden aan 
de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen 
(Assuralia) binnen 30 dagen na de kennisgeving van de 
uitspraak. 
 
Het geschil zal beslecht worden door één of meer 
scheidsrechters aangesteld en handelend overeenkomstig 
de regels bepaald bij de wet van 4 juli 1972. 
 

Verzekerde of schadelijder die een beroep 
doet op de rechtbanken 

Indien de verzekerde of de schadelijder een beroep doet 
op de rechtbanken alvorens een akkoord bereikt werd 
door verzoening of voor de Toepassingscommissie of het 
Scheidsrechterlijk College, zullen de verzekeraars de bij 
de overeenkomst vastgestelde procedure stopzetten. 
 

Gerechtelijke uitspraak na 
verzoeningsakkoord of nadat de uitspraak 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

In dat geval, zal enkel het akkoord (of de uitspraak) 
uitwerking hebben tussen de verzekeraars, ongeacht de 
uitslag van de gerechtelijke procedure. 
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Definitieve afhandeling tussen verzekeraars De verzekeraar die het geval definitief moet ten laste 
nemen zal het door de andere verzekeraar bijgedragen 
evenredig aandeel, met inbegrip van de op grond van de 
overeenkomst terugvorderbare beheerskosten, 
terugbetalen.  
Tevens zal dit bedrag vermeerderd worden met tegen de 
wettelijke rentevoet berekende interesten vanaf de datum 
van betaling van dit evenredig aandeel tot de datum van 
terugbetaling. 
 
De terugbetaling moet geschieden binnen 45 dagen na de 
kennisgeving van de uitspraak of het definitieve akkoord. 
 
Dit totaal bedrag is tegenstelbaar aan een mogelijke 
aansprakelijke derde partij toegetreden tot deze 
overeenkomst, binnen het verhaalsrecht dat de 
verzekeraar die de vergoeding ten laste heeft moeten 
nemen steeds behoudt. 
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Geschillen/Verzoening Elk geschil onder verzekeraars betreffende de toepassing 
van de overeenkomst of de definitieve tenlasteneming 
moet het voorwerp uitmaken van een verzoening. 
Deze verzoening houdt in dat de daartoe aangewezen 
verzoeners effectief hun argumenten uitwisselen. 

Lijst van de verzoeners De toegetreden ondernemingen verbinden er zich toe aan 
Assuralia de lijst van hun verzoeners mee te delen, alsook 
de hierin aan te brengen wijzigingen. 
Assuralia zal een lijst aanleggen en bijhouden, die aan 
elke verzoener zal meegedeeld worden. 
 

Regeling van de betwisting De verzoener maakt uitsluitend gebruik van het formulier 
« Regeling van Betwisting » - BA-Auto/BA-Uitbating. 
Zie specimen in bijlage. 

 
Secretariaat van de conventie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden van de  
Toepassingscommissie   

 
Op het Secretariaat van de conventie rust een algemene 
geheimhoudingsplicht. Het Secretariaat van de conventie 
verbindt zich ertoe om de gegevens waartoe het in het 
kader van zijn opdracht toegang heeft op een adequate 
manier te verwerken. Zo wil het de vertrouwelijkheid 
waarborgen van persoonsgegevens of vertrouwelijke 
gegevens en in het bijzonder voorkomen dat deze 
worden meegedeeld aan personen die niet gemachtigd 
zijn om ze te ontvangen 
 
Op de leden van de Toepassingscommissie rust een 
algemene geheimhoudingsplicht. De 
toepassingscommissie verbindt zich ertoe om de 
gegevens waartoe het in het kader van zijn opdracht 
toegang heeft op een adequate manier te verwerken. Zo 
wil het de vertrouwelijkheid waarborgen van 
persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens en in het 
bijzonder voorkomen dat deze worden meegedeeld aan 
personen die niet gemachtigd zijn om ze te ontvangen.  
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Verplicht te gebruiken leidraad in de verzoeningsfase bij betwisting tussen de verzekeraar BA-

Auto en de verzekeraar BA-Uitbating. 
 
 
I. Theoretisch zijn de criteria, die naar voren komen uit de rechtspraak, inzake de 

gemotoriseerde werktuigen die zich verplaatsen, vrij eenvoudig : 
 

 wanneer de schade uitsluitend voortvloeit uit het verkeer, d.w.z. dat zij voortvloeit 
uit een fout bij het besturen van het voertuig, valt het schadegeval onder toepassing 
van de waarborg 
BA-Auto; 

 
 wanneer de schade uitsluitend voortvloeit uit de prestaties vereist bij het door het 

werktuig verwezenlijkt of te verwezenlijken werk, d.w.z. dat zij voortvloeit uit een 
fout bij het hanteren van het werktuig als dusdanig, valt het schadegeval onder de 
toepassing van de waarborg 
BA-Uitbating. 

 
Deze criteria maken het mogelijk de volgende gevallen te regelen: 
 

1. Verplaatsing zonder werkprestatie noch activiteit uitgevoerd door middel van het werktuig 
of uitrusting voorzien op het voertuig : BA-Auto. 

 
2. Werkzaamheden die verricht worden zonder verplaatsing door gebruik te maken van het 

werktuig of de uitrusting voorzien op het voertuig : BA-Uitbating. 
  

3. Verplaatsing met gelijktijdig het verrichten van werkzaamheden : 
 

 wanneer de oorzaak uitsluitend voortvloeit uit de verplaatsing van het voertuig : BA-
Auto; 

 
 wanneer de oorzaak uitsluitend toe te schrijven is aan de uitgevoerde 

werkzaamheden : BA-Uitbating.  Dit is onder meer het geval wanneer de uitsluitende 
oorzaak van het schadegeval een gebrek van het deel werktuig is, zelfs wanneer het 
schadegeval zich voordoet terwijl het werktuig zich verplaatst. 
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II. Daarentegen zullen zich moeilijkheden voordoen wanneer het onmogelijk is de oorzaak van
het schadegeval nauwkeurig te bepalen.

Men dient dan het doorslaggevend element op te sporen door eliminerend te werk te gaan
bij het onderzoek van de volgende drie vragen :

1) Had de schade kunnen veroorzaakt worden door om het even welk voertuig gedekt in
Burgerlijke Aansprakelijkheid-Auto ?

 Is het antwoord ontkennend : BA-Uitbating.
 Is het antwoord bevestigend, dan gaat men over naar de volgende vraag.

2) Had de schade kunnen veroorzaakt worden door het schadeverwekkend voertuig enkel
door zich te verplaatsen, zonder dat men het specifieke werk van het werktuig dient in
aanmerking te nemen ?

 Is het antwoord ontkennend : BA-Uitbating.
 Is het antwoord bevestigend, dan gaat men over naar de volgende vraag.

3) Werkte het schadeverwekkend voertuig bij zijn verplaatsing als werktuig, d.w.z. was zijn
verplaatsing onafscheidelijk verbonden met het specifieke uitgevoerde werk ?

 Is het antwoord ontkennend : BA-Auto.
 Is het antwoord bevestigend : BA-Uitbating.

III. De schade veroorzaakt door opeenhoping van slijk op de openbare weg, slijk afkomstig van
de wielen van het voertuig, betreffen in principe verkeersongevallen gedekt door de
overeenkomst BA-Auto en zijn uitgesloten uit de overeenkomst BA-Uitbating.

Het feit de straat niet van slijk vrij te maken of de van het (de) voertuig(en) gevallen
voorwerpen niet op te ruimen, kan in sommige gevallen ten laste vallen van de verzekeraar
BA-Uitbating : de feitelijke omstandigheden en de eventueel door het Openbaar Ministerie
gegeven bestempeling kunnen heel dikwijls die gevallen ophelderen.

In elk geval kan de werkwijze uiteengezet onder cijfer II eveneens tot de oplossing leiden.

IV. Verlies van lading tijdens een verplaatsing is altijd BA Auto.
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REGELING VAN BETWISTING BA AUTO / BA-UITBATING 
 
Eiseres Nr. NBB Verweerster Nr. NBB 
 
 
 
 
Verzekeraar BA Auto/BA Expl. (*) Verzekeraar BA Auto/BA Expl. (*) 
 
 
Verzekerde :  Tegenpartij : 
 
 
Schadegeval nr Schadegeval nr: 
 
 
Schadebeheerder : Schadebeheerder: 
 
 
Datum van ongeval Datum van vergoeding               Datum van betwisting 
 
 
 
ARGUMENTATIE VAN EISERES 
 
 
 
 
 
 
 
DE VERZOENER 
Naam : 
Datum : 
Handtekening : 
 
 
ARGUMENTATIE VAN VERWEERSTER 
 
 
 
 
 
 
 
DE VERZOENER 
Naam : 
Datum : 
Handtekening : 
 
 
(*) Schrappen wat niet van toepassing is. 
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