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Woord vooraf 

 

Toen we vorig jaar te horen kregen dat we een Bachelorproef moesten schrijven, was er bij het 

overlopen van de keuzelijst aan onderwerpen niet onmiddellijk één specifiek onderwerp dat 

eruit sprong. Het was maar toen de woorden “eigen onderwerpen worden sterk aangemoedigd” 

vielen, dat bij ons een lichtje ging branden. Na een korte brainstormsessie omtrent deze 

Bachelorproef, werd al snel duidelijk dat ons onderwerp iets verzekeringsgerelateerd zou gaan 

worden. 

Na een afspraak met onze promotor Gerrit Van Daele werd al snel gekozen voor de verzekering 

BA privé-leven, dit door het grote draagvlak van de polis en het maatschappelijk belang ervan.  

Na het uitwerken van onze Bachelorproef vorig academiejaar hadden we een duidelijke visie 

over hoe onze Masterproef omtrent dit thema er zou moeten uitzien. Hiervoor hebben we 

meerdere (rechts)bronnen gebruikt, maar ook de expertise van verschillende professionelen. Bij 

deze wensen we vooreerst onze promotor Dhr. Gerrit Van Daele te bedanken, die ons niet alleen 

verder op weg hielp via deskundig advies omtrent bepaalde rubrieken, maar ons ook via zijn 

lessen en cursus allerhande basiskennis en structuur heeft bijgebracht.  

Daarnaast willen wij eveneens een groot woord van dank richten tot Luc Meisman, 

afdelingshoofd schade bij maatschappij Piette & Partners, voor zijn juridische expertise omtrent 

de casus in de inleiding, voor zijn herhaaldelijke inspanningen om ons bepaalde dingen bij te 

brengen of de nodige informatie te verschaffen, maar zeker ook voor het ons verstrekken van 

juridisch correcte antwoorden op bepaalde enquêtevragen. 

Verder zou deze Masterproef ook niet geworden zijn tot wat deze nu is zonder de bereidheid tot 

medewerking van de geïnterviewde makelaars en andere professionelen. Vandaar ook een dank 

u wel richting makelaars Tim Breusegem, George en Bart Demeyere, Frank Neirynck, Rowan 

Vanhaecke en Erik Verduyn, lid van het directiecomité Dhr. Wauthier Robyns en sales manager 

AXA BOAR Philippe Van Heuverswyn. 

Als laatste willen wij ook alle vermelde maatschappijen bedanken voor hun bereidwillige 

medewerking om ons informatie omtrent premies en algemene voorwaarden te verschaffen. 
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1 Inleiding 

 

Piet, 26 jaar, beloftevolle jonge ondernemer, steekt op maandagmorgen met een slaperig hoofd de 

straat over. Zoals elke morgen wandelt hij richting parking om zijn wagen te halen voor een drukke 

werkdag. Piet is er zich niet van bewust dat hij hiermee, door het niet gebruik maken van het 

zebrapad gelegen op 20 meter afstand, het Artikel 42.4.1. van het verkeersreglement (KB 1 

december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) overtreedt. 

Ondanks het feit dat dit fenomeen zich reeds maandenlang dagelijks voordoet, slaat op die 

welbepaalde maandagmorgen het noodlot toe. Die dag draait Germaine met haar Fiat Panda 

nietsvermoedend de bocht in die ze quasi dagelijks neemt, op weg naar de school van haar 

kleindochter Julie, die trots op de passagierszetel zit. 

Niettegenstaande Germaine een voorzichtige en defensief rijdende chauffeur is, merkte zij Piet 

slechts op het laatste moment op. Zoals veel chauffeurs reageren in zo’n situatie, maakt Germaine 

een abrupte beweging met haar stuur om Piet te ontwijken. Hiermee verliest ze de controle over 

haar voertuig en komt ze tot stilstand onder een geparkeerde oplegger. 

Piet schrikt op door de hevige klap en schiet Germaine en haar kleindochter te hulp. Door de ernst 

van het ongeval, besluit hij onmiddellijk de hulpdiensten te bellen. De wagen van Germaine is 

namelijk onherkenbaar geworden door de klap. Daarna probeert hij de eerste zorgen toe te dienen, 

maar krijgt het voertuig niet open en probeert dan maar de roepende Julie gerust te stellen van 

buitenaf. 

Even later arriveren de hulpdiensten op de plaats van het ongeval en vervult hij de nodige 

formaliteiten bij de politie, alvorens alsnog te vertrekken naar zijn werk. 

Een jaar later krijgt Piet een deurwaarder aan de deur met een Pro Justitia waarin hij gedagvaard 

wordt voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, met de dood tot gevolg. 

Germaine was namelijk op slag dood, zo bleek uit de autopsie, en Julie werd blijvend invalide 

verklaard door de gerechtsdokter ten gevolge van permanente nek- en rugwervelschade. 

 Kan Piet hier aansprakelijk voor gesteld worden? 

 Moet hij zelf de schade/letsels bekostigen of kan hij deze aansprakelijkheid afwentelen op 

een welbepaalde verzekering?  

 Heeft hij hierbij recht op juridische bijstand? 

 

Aan de hand van bovenstaande casus, willen wij het belang van de familiale verzekering 

onderstrepen. Het antwoord op bovenstaande vragen wordt dan ook gegeven doorheen deze 

Masterproef. 

Het eerste deel van deze Masterproef zal het begrip aansprakelijkheid en al zijn deelaspecten 

verduidelijken. Daarna gaan we op basis van deze theoretische inleiding over naar de BA privé-leven 

in de praktijk. Deze opbouw leidt uiteindelijk tot het zwaartepunt van deze Masterproef, namelijk het 

tweedelige onderzoek omtrent het kennisniveau van de BA privé-leven. Het geheel wordt afgesloten 

door een algemene conclusie. 
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2 Literatuuroverzicht 

2.1  Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekeringen 

2.1.1 Aansprakelijkheid 

 
Het herstel van schade of het plaatsen van de schadelijder in de toestand waarin deze zich bevond 

voor de schade plaatsvond, kan omschreven worden als het uiteindelijk doel van het 

aansprakelijkheidsrecht. Daar aansprakelijkheidsrecht zowel voor particulier als bedrijven en 

rechtspersonen een materie is waar men noodgedwongen steeds meer mee in contact komt, stijgt 

het belang aan kennis hiervan dan ook. 

 

Aansprakelijkheid zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek1, kent twee grote takken. De 

contractuele aansprakelijkheid – waarbij de spelregels vooraf zijn uitgetekend – en de 

buitencontractuele aansprakelijkheid, die enkel en alleen door de wet beheerst  wordt. In deze 

Masterproef wordt resoluut gekozen voor de extracontractuele aansprakelijkheid bij particulieren, 

daar het kennisniveau bij sommigen ontoereikend is om soms te verkrijgen waar men recht op heeft. 

 

Het begrijpen, verstaan en later ook toepassen van de wet omtrent aansprakelijkheid staat of valt bij 

de kennis van de basisbegrippen. Deze worden hierna dan ook zo duidelijk en concreet mogelijk 

uitgelegd en dienen als fundering voor de aansprakelijkheidsverzekering. 

 

2.1.1.1 Aansprakelijkheid 

 

Van Dale 2:   ‘Vervolgbaarheid wegens veroorzaakte schade.’ 
 

De Valks Juridisch woordenboek 3: ‘Verplichting tot vergoeding van de schade die ingevolge een 
foutieve daad of verzuim aan een ander werd berokkend.’ 

 
Bij de burgerlijke aansprakelijkheid is het doel het schadeloos stellen van slachtoffers die benadeeld 

werden door een derde. Hierbij is vereist dat deze derde een fout heeft gemaakt, er duidelijke 

schade is voor het slachtoffer en er een causaal verband is tussen de fout en de schade. 

 

2.1.1.2 Schade 

 

Van Dale:   ‘Nadeel dat voor iemand of voor een bepaald belang uit een 
gebeurtenis, handeling of handelswijze voortvloeit.’ 
 

De Valks Juridisch woordenboek: ‘Krenking van een patrimoniaal of extrapatrimoniaal belang.’ 
 

 
Het uitgangspunt van het privaatrecht is dat wie schade lijdt, deze in beginsel zelf draagt. Valt 

iemand zijn bril bijvoorbeeld door eigen fout op de grond  waardoor de montuur breekt, zal deze 
                                                           
1
 Burgerlijk wetboek artikel 1382 tem 1386 bis, zie bijlage 7.4. Wetsartikels 

2
 (Van Dale, 1999) 

3
 (Dirix, et al., 2010) 
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persoon zelf opdraaien voor de kosten van de herstelling. Als zijn buur daarentegen de bril van zijn 

neus stoot, kan de persoon in kwestie op z’n minst verwachten dat hij dit niet zelf zal moeten 

bekostigen. 

Zoals verderop in deze Masterproef besproken onder paragraaf 2.1.1.3. Fout, ligt in het eerste 

voorbeeld de fout bij het rechtssubject zelf. Men kan immers uit het bestaan van de schade op zich 

niet besluiten dat iemand (anders) hiervoor aansprakelijk moet zijn.4 In het tweede voorbeeld 

daarentegen wordt de schade veroorzaakt door een derde. Bijgevolg dienen, in tegenstelling tot het 

uitgangspunt van het privaatrecht, niet alle verliezen door het slachtoffer zelf te worden gedragen. 

Deze kunnen namelijk onder bepaalde voorwaarden ook worden verhaald op een ander, 

aansprakelijk rechtssubject. 

Om buitencontractueel aansprakelijk gesteld te kunnen worden moet er echter wel schade bestaan. 

Schade kan worden gedefinieerd als het verlies van een patrimoniaal of extrapatrimoniaal voordeel, 

waarbij het slachtoffer een rechtmatig, zeker en persoonlijk belang had bij het behoud ervan.5 

Deze schade bestaat uit het verschil tussen de huidige toestand van het slachtoffer en de 

hypothetische toestand waarin deze zich zou hebben bevonden indien het feit waarop de 

aansprakelijkheid wordt gebaseerd, niet had plaatsgevonden. Dit kan zowel voorkomen onder de 

vorm van geleden verliezen of gederfde winsten, de winst die men door het schadegeval niet heeft 

kunnen verwezenlijken.  

Daarnaast kan schade ook worden onderverdeeld in materiële en morele schade. Schade is materieel 

wanneer zij bestaat uit zuiver patrimoniale of lichamelijke verliezen. Bij morele schade vindt 

daarentegen geen vermogensvermindering plaats, maar wordt het slachtoffer geraakt in zijn fysieke 

gevoeligheid, gevoelens of genegenheid. Deze onderverdeling wordt echter herhaaldelijk onder vuur 

genomen door de rechtsleer.6 Een voorbeeld dat kan aangehaald worden bij het bekritiseren van 

deze opdeling van schade, is het onderscheid tussen schade door het verlies van arbeidsinkomen en 

schade door welzijnsverlies. Arbeidsongeschiktheid valt dan onder de noemer verlies van 

arbeidsinkomen, terwijl schade door verlies van zelfredzaamheid onder de noemer welzijnsverlies 

zou vallen.7 

Verder kan schade ook nog onderscheiden worden op basis van het al dan niet rechtstreeks karakter. 

Schade is rechtstreeks indien het een verlies betreft dat door het slachtoffer zelf is geleden. Men 

spreekt van onrechtstreekse schade, ook wel schade door terugkaatsing genoemd, als anderen dan 

het slachtoffer persoonlijk lijden ondervinden ten gevolge van de rechtstreeks aan het slachtoffer 

berokkende schade. 

Het belangrijkste idee dat hier tot slot bij moet onthouden worden, is dat schade niet automatisch 

leidt tot aansprakelijkheid, maar schade wel een noodzakelijke voorwaarde is voor aansprakelijkheid. 

                                                           
4
 Cursus Privaatrecht 2010-2011 – Prof. Marc Kruithof 

5
 Definitie uit W. VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, BBPR, 2001, 269-273 

6
 M., VANDEWEERDT, De schadeloosstelling van menselijke schade in het regime van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid, R.W. 193-84, 1249-1251; J., VIAENE, D., LAHAYE en J., VAN STEENBERGE, Een 
begrippenkader voor de hervorming van de sociale zekerheid, Soc. Kron. 
7
 (Evaluatie van de schade door aantasting van de zelfredzaamheid, 2001-2002) 
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2.1.1.3 Fout 

 

Van Dale:   ‘Verkeerde of laakbare handeling; misslag’ 
 

De Valks Juridisch woordenboek: 
  
(contractueel)  ‘Schending van een uit het contract voortvloeiende 

verbintenis door een contractspartij.’ 
 
(buitencontractueel –   ‘Elke inbreuk, hetzij op een specifieke regel bv. een wet, hetzij  
zie onrechtmatige daad)   op de algemene zorgvuldigheidsnorm, die schade tot gevolg  
  heeft.’ 
 

 

Schade kan door het slachtoffer juridisch alleen worden verhaald op een ander indien daarvoor een 

rechtsbasis bestaat. Deze rechtsbasis wordt gevormd door een rechtsregel, op basis waarvan een 

andere persoon kan worden ‘aangesproken’. De eigenlijke grond voor de aansprakelijkheid ligt dus 

vervat in de rechtsfeiten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan kwalitatieve 

aansprakelijkheid, of anders gezegd aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedragingen van andere 

personen, zoals bvb. werknemers of kinderen. 

 

De bij de buitencontractuele aansprakelijkheid gebruikte aansprakelijkheidsgronden kunnen worden 

ingedeeld in twee grote categorieën: enerzijds de aansprakelijkheid gebaseerd op een bewezen of 

vermoede fout, en anderzijds de aansprakelijkheid die niet wordt vastgeknoopt aan een foutieve 

gedraging, objectieve aansprakelijkheid genoemd. 

Bij de subjectieve of op een fout gebaseerde aansprakelijkheid is de basisregeling de verschuiving van 

de schade van het slachtoffer naar de persoon door wiens fout de schade werd veroorzaakt. Deze 

aansprakelijkheid wordt ook wel de Aquiliaanse aansprakelijkheid genoemd. In het Belgisch recht ligt 

de basis voor deze aansprakelijkheid vervat in Artikel 1382, B.W.: 

Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene 
door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. 

 en 1383, B.W.: 

 Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook 
voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt. 

 
Onderscheid tussen beide artikels uit het Burgerlijk wetboek wordt gemaakt op basis van het al dan 

niet opzettelijk karakter van de handeling die deze schade heeft veroorzaakt. Artikel 1382, B.W., 

betreft hierbij de schade veroorzaakt door het opzettelijk handelen van de dader (delict), terwijl 

artikel 1383, B.W., gaat over het onopzettelijk handelen van de aansprakelijke (quasi-delict). 

 

De foutvereiste van Artikel 1382, B.W., bestaat uit twee elementen. Enerzijds moet een objectief 

onrechtmatige daad hebben plaatsgevonden, en anderzijds moet deze daad subjectief toerekenbaar 

zijn aan de dader. 
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Deze objectief onrechtmatige daad kan onder twee verschillende vormen voorkomen. Naast een 

overtreding van een specifiek wettelijk gebod of verbod kan ook een schending van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm onderscheiden worden. De soevereine beslissingsbevoegdheid omtrent een 

eventuele overtreding van deze norm ligt bij de feitenrechter, die belast is met het onderzoeken van 

alle eventuele fouten die eventueel kunnen hebben geleid tot de hierboven besproken schade. 

 

Wat het subjectief schuldelement daarnaast betreft, gaat het Belgisch recht uit van een vermoeden 

van toerekenbaarheid. Slechts enkele categorieën van personen worden hier bij voorbaat van 

uitgesloten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan infantes, kinderen die op hun welbepaalde 

leeftijd nog geen ‘oordeel des onderscheids’ bereikt hebben.  

 

Daarnaast kunnen ook geesteszieken niet aansprakelijk gesteld worden op basis van Art. 1382, B.W. 

daar zij van hun verstandelijke vermogens zijn beroofd. Echter is ter bescherming van de slachtoffers 

van daden van krankzinnigen Art. 1386, B.W., in het leven geroepen. Deze bepaling geeft het 

slachtoffer het recht een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen zo een geesteszieke die een 

objectief onrechtmatige daad heeft begaan, zonder als voorwaarde te stellen dat hij of zij hiervoor 

toerekeningsvatbaar is. Dit betreft dus, in tegenstelling tot Art. 1382, een vorm van schuldloze 

aansprakelijkheid. 

 

Ook personen die door een plots en onverwacht ziekteverschijnsel de controle over hun handelen 

verliezen, zijn op dat ogenblik niet toerekeningsvatbaar. Hieraan moet echter toegevoegd worden 

dat deze bepaling niet van kracht is wanneer deze toestand door de schadeverwekker zelf is 

uitgelokt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dronkenschap. 

 

2.1.1.4 Causaal verband 

 

Van Dale:   ‘Oorzakelijk verband, het verband van oorzaak en gevolg; de 
reden, oorzaak.’ 
 

De Valks Juridisch woordenboek: ‘Geldigheidsvereiste voor de totstandkoming van een 
verbintenis of van een contract die de doorslaggevende reden 
betreft waarom iemand zich tot iets verbonden heeft.’ 

 
 

Voor het ontstaan van buitencontractuele aansprakelijkheid is, naast schade en fout, het causaal of 

oorzakelijk verband tussen beide een derde voorwaarde. Dit impliceert dat schade slechts wordt 

toegerekend aan een persoon als zijn fout in causaal verband staat met de veroorzaakte schade. 

 

Om het vaststaan van dit causaal verband vast te stellen, gaat men in België 8 uit van de 

equivalentieleer. Hierbij gaat men ervan uit dat een gebeurtenis oorzaak is van schade indien deze 

gebeurtenis een noodzakelijke voorwaarde was voor het ontstaan van die schade. Concreet kan dus 

gesteld worden dat indien de schade zich niet had voorgedaan wanneer het betreffende rechtsfeit 

niet had plaatsgevonden, er sprake is van een duidelijk causaal verband. Daarentegen is er 
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 Er is ook toepassing van de equivalentietheorie in buurland Frankrijk, (Claeys, 2010). 
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logischerwijze geen sprake van een causaal verband wanneer de schade zich ook had voorgedaan 

zonder de desbetreffende gebeurtenis. 

 

Indien daarenboven meerdere feiten geleid hebben tot de schade, dan kan elk feit beschouwd 

worden als een oorzaak. De verschillende personen die instaan voor deze feiten zijn dan in solidum 

(of hoofdelijk) aansprakelijk voor de gehele schade. Het relatieve belang van het gestelde feit door 

elke potentiële aansprakelijke is hierbij irrelevant, zodat elkeen voor éénzelfde deel zal moeten 

instaan bij de schadeloosstelling. 

 

2.1.1.5 Casus ongeval Piet  

 
In de inleiding valt deze volledige casus te lezen. Na het uitleggen van bovenstaande begrippen 

kunnen deze nu worden toegepast op deze casus. 

 

 Schade:    
Lichamelijke schade, tijdelijke en blijvende invaliditeit bij Julie en het 
overlijden van Germaine. 
Stoffelijke schade, schade aan voertuig Germaine en aan oplegger. 
Immateriële schade, schade die veroorzaakt wordt door verdriet, smart of 
geestelijk gemis. 

  

 Fout:   
Het overtreden van de verkeerswetgeving, in casu het niet verlenen van 
voorrang bij het oversteken van de rijbaan en het niet gebruik maken van het 
zebrapad. 

 

 Causaal verband:  
De schade worden als een direct gevolg van de verkeersinbreuken die Piet 
begaat gezien.  

 

 Conclusie met betrekking tot aansprakelijkheid:  
Piet zal hier effectief aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte 
schade.9 

 

2.1.2 Aansprakelijkheidsverzekeringen 

 
 “De aansprakelijkheidsverzekering laat de aansprakelijke toe de financiële last van zijn 

aansprakelijkheid te spreiden en beschermt de benadeelde tegen de insolvabiliteit van de 

aansprakelijke.” 10 

 

 

 

                                                           
9
 Volgens Luc Meisman, diensthoofd schade PNP: “De verzekeraar van Piet zal proberen een stuk van de 

aansprakelijkheid in de schoenen Germaine te schuiven. Men zal wellicht proberen aan te tonen dat Germaine 
een ongepaste reactie maakte en dus “haar voertuig niet voordurend goed in de hand had” (inbreuk op art. 8.3 
van de wegcode).” 
10

 (Bernauw, et al., 2007) 
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2.1.2.1 Voorwerp en belang van de aansprakelijkheidsverzekering 

 
Bij de aansprakelijkheidsverzekering is het verzekerde risico de kans dat men, op grond van het 

contractueel of buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, ertoe gehouden wordt de schade te 

vergoeden die een ander lijdt. Volgens Artikel 77 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst 

strekt de aansprakelijkheidsverzekering ertoe “de verzekerde dekking te geven tegen alle 

vorderingen tot vergoeding wegens het voorvallen van de schade die in de overeenkomst is 

beschreven en zijn vermogen binnen de grenzen van de dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit 

een aansprakelijkheid.” 11 

We kunnen hieruit dus afleiden dat deze vorm van verzekering de verzekeringnemer niet beschermt 

tegen de gevolgen van eigen geleden schade - onder eender welke vorm dan ook -, maar tegen de 

eigen berokkende schade, toegebracht aan derden. In het Engels spreekt men bijgevolg van een third 

party Insurance.  

De aansprakelijkheidsverzekering schuift de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht niet terzijde. 

De aansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt de schade immers enkel indien vastgesteld is dat zijn 

verzekerde aansprakelijk is. De aansprakelijke naar wie de schade verschoven wordt op grond van 

het aansprakelijkheidsrecht, moet deze aansprakelijkheid niet langer zelf dragen: door het 

onderschrijven van een aansprakelijkheidsverzekering, wordt deze aansprakelijkheid nu gedragen 

door de verzekeraar. Buiten de premies lijdt de aansprakelijke bijgevolg, op een eventuele vrijstelling 
12 na, geen persoonlijk verlies meer. Hierbij moet echter genuanceerd worden dat de verzekeraar in 

bepaalde gevallen een verhaalrecht heeft op de aansprakelijke, en er tevens verzekerde limieten 

aanwezig zijn. Deze laatste zijn echter zodanig hoog dat de kans dat deze limieten onvoldoende zijn, 

uiterst minimaal is. 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor kan bijgevolg geconcludeerd worden dat het – vooral maatschappelijk – belang van de 

aansprakelijkheidsverzekering in de praktijk vrij groot is, vooral in de gevallen waar zij wettelijk 

verplicht is. Deze verplichtingen zijn vaak niet in het belang van de (potentiële) aansprakelijke, maar 

veeleer met de bedoeling om de belangen van (potentiële) slachtoffers te beschermen. 
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 (Boone, et al., 2010) 
12

 Wat deze vrijstelling inhoudt bij verschillende maatschappijen, kan verder in deze scriptie gelezen worden 
onder 3.6. Franchise 

Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering 

B     A    AV   

B     Benadeelde 

A     Aansprakelijke 

AV  Aansprakelijkheidsverzekering 

  

Figuur 1 - Werking aansprakelijkheidsverzekering (Boone, et al., 2010) 
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2.1.2.2 Het verzekerd risico 

 

De werking van een verzekeringsmaatschappij lijkt op het eerste zicht vrij simpel: polissen, waarin 

een bepaald risico staat omschreven, worden door verzekeringnemers onderschreven. Men ontvangt 

een premie voor het overnemen van dat risico. Indien dat risico zich voordoet, wordt de klant 

schadeloos gesteld door middel van een schadevergoeding. 13 In elk deelaspect van het verzekeren 

nemen we dus de aanwezigheid van het ‘verzekerd risico’ waar. 

 

Dat verzekerd risico, dat uiteindelijk wordt overgenomen door verzekeringsmaatschappijen, moet 

aan verschillende voorwaarden voldoen. Het moet vooreerst een aleatoir karakter bezitten. Dit 

impliceert dat er een kans moet zijn op het zich voordoen van dat welbepaald risico, zonder dat het 

vaststaat dat dit risico zich ooit zal voordoen.14 Tevens moet effectief een bepaald risico bestaan en 

moeten zowel de verzekeringnemer als de verzekerde er belang bij hebben dat dit risico zich niet 

voordoet.  

 

Verder kan worden gesteld dat opzettelijk veroorzaakte schade en schade veroorzaakt door bepaalde 

grove fouten ook niet gedekt worden (art 8. Wet Landverzekeringsovereenkomst). Een logisch gevolg 

uit de definitie van “risico”, waar een element van onzekerheid wordt verondersteld. 

 

Schuld en grove schuld van de verzekerde is echter wel gedekt, daar dit net het doel van deze 

aansprakelijkheidsverzekering omhelst. De verzekeraar kan echter wel bepaalde gevallen van grove 

schuld uitsluiten. Deze moeten uitdrukkelijk en op beperkende wijze zijn opgesomd in de polis, een 

algemene uitsluiting van grove schuld is ongeldig.15 

 

In de praktijk tenslotte kunnen we in een multi-risk polis als de BA privé-leven een onderscheid 

maken tussen het verzekerd risico van alleenstaanden, gezinnen en gepensioneerden. Hoewel de 

dekkingen voor al deze categorieën gelijk zijn 16, bestaat er een premieverschil 17 omwille van een 

verschil in het aantal permanent gedekte personen en de bijhorende schadefrequentie. Met andere 

woorden, maatschappijen gaan uit van een groter verzekerd risico bij gezinnen dan bij 

alleenstaanden en gepensioneerden. 

 

2.1.2.3 Enkele belangrijke soorten aansprakelijkheidsverzekeringen 

 

Er kunnen meerdere soorten aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten worden tussen een 

verzekeraar en een verzekeringnemer, die zowel een particulier als een rechtspersoon kan zijn. 

Hierbij worden dekkingen gedetailleerd omschreven in de polissen die onderschreven worden door 

de contractanten.  Op deze algemene polisvoorwaarden werd lange tijd van nabij toegezien door de 

                                                           
13

 Wederom met uitzondering van de mogelijke vrijstelling zoals vastgesteld in de polis. 
14

 Art. 24 Wet Landverzekeringsovereenkomst 
15

 Bij Art. 6 KB 12 januari 1984 kunnen evenwel bepaalde uitsluitingen verboden worden, zie 2.2.1. KB 12 

januari 1984. 
16

 Cfr. 3.4. Dekkingen 
17

 Cfr. 3.7. Prijszetting 
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Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Vandaag de dag is het echter de 

Autoriteit voor Financiële markten en Diensten (FSMA) die belast is met dit toezicht.  

Een belangrijk onderscheid binnen dit verzekeringsdomein kan gemaakt worden tussen verplichte 18 

en niet-verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze basis wordt hieronder gebruikt om de 

belangrijkste soorten aansprakelijkheidsverzekeringen in te delen. 

Onder de verplichte verzekeringen kunnen onder andere gecatalogeerd worden: de 

motorrijtuigenverzekering, de BA Beroep 19 en de arbeidsongevallenverzekering. Aangezien de focus 

in deze Masterproef vooral ligt op de familiale verzekering, wijden we niet verder uit over de inhoud 

en omvang van deze voorgenoemde polissen. 

Naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen, kunnen ook enkele niet-verplichte 

onderscheiden worden. Hierbij zijn onder andere de BA Gebouw en de BA privé-leven een specifieke 

vermelding waard. 20 

Gezien de BA privé-leven hierna uitvoerig besproken wordt, ligt de focus hier vooral op de BA 

Gebouw. Ook deze laatste bekijken we even van naderbij, gezien er in uitzonderlijke gevallen een 

overlappingsgebied bestaat met de BA privé-leven.  

De BA Gebouw bestaat zowel voor particulieren als voor KMO’s en bedrijven. Voor die laatste betreft 

het een verplichte verzekering, de objectieve BA Brand, voor sommige types inrichtingen die voor het 

publiek vrij toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA van de uitbater, zoals ingesteld 

door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing 21. 

Opmerkelijker is echter de niet-verplichting van de brandverzekering voor particulieren. Ondanks het 

feit dat deze wel contractueel kan verplicht worden voor bijvoorbeeld huurders en bewoners van een 

appartement dat deel uitmaakt van een groter geheel van wooneenheden, is deze verzekering tot op 

heden nog steeds niet wettelijk verplicht. Het opmerkelijk karakter van deze niet-verplichting ligt 

voornamelijk in het feit dat het voorvallen van het risico gedekt door de brandverzekering, ook de 

naaste omgeving daar schade kan door ondervinden. Hierdoor wordt in de gewone brandverzekering 

ook een onderdeel BA Gebouw toegevoegd, hetgeen de particulier dekt tegen schadeclaims van 

andere slachtoffers dan zichzelf. Hierbij kan deze dekking belangrijk zijn bij brand en waterschade, 

maar eveneens bij nalatigheden zoals het niet-sneeuwvrij maken van het voetpad gelegen voor uw 

eigendom. 

 

2.2 Wetgeving BA privé-leven 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid Privé-Leven of burgerlijke aansprakelijkheid gezin - in de volksmond 

beter gekend onder de naam familiale verzekering - mag dan wel geen verplichte verzekering zijn, 

                                                           
18

 Enkel aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen verplicht worden, ter bescherming van het slachtoffer, denk 
maar aan de polis BA motorrijtuigen. 
19

 Verplicht voor onder andere aannemers van overheidsopdrachten, architecten, boekhouders, landmeters, 
reisorganisatoren, maar bijvoorbeeld niet verplicht voor medische beroepen 
20

 Visie omtrent een eventuele verplichting van de BA privé-leven wordt besproken in 2.2.3. BA privé-leven: 
verplicht in de toekomst? 
21

 www.assuralia.be 
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toch is ze van onmiskenbaar belang. Deze polis is er namelijk op gericht om ondraagbare financiële 

lasten over te nemen van verzekerden wanneer deze aansprakelijk worden gesteld voor fouten 

begaan binnen hun privé-leven. Wij verwijzen ter illustratie graag naar de inleidende casus, die een 

realistisch voorbeeld vormt van een mogelijke situatie uit de praktijk. 

De inhoud van de polis BA privé-leven moet daarom ook voldoen aan bepaalde wettelijke 

voorwaarden. Deze zijn gestipuleerd in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 

1992 en in het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden inzake deze verzekering. 

 

Deze polis waarborgt de Burgerlijke Aansprakelijkheid die de verzekerden ten laste kan worden 

gelegd op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en van gelijkaardige 

bepalingen van buitenlands recht voor schade veroorzaakt aan derden in het kader van het privé-

leven. 

De waarborguitbreidingen, die praktisch alle maatschappijen onder hun eigen specifieke vormen 

aanbieden, vallen onder de gebruikelijke regels betreffende het contractenrecht zoals vastgelegd in 

het Burgerlijk Wetboek.22 

 

Een voorbeeld van een dergelijke waarborguitbreiding is die van de maatschappij Piette & Partners : 

“De maatschappij waarborgt eveneens de Burgerlijke Aansprakelijkheid die de verzekerden in geval 

van ‘burenhinder’ ten laste kan gelegd worden in het kader van het privéleven, op basis van artikel 

544 van het Burgerlijk Wetboek of van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, voor de 

schade die het rechtstreekse gevolg is van een plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis in 

hoofde van een verzekerde.” 23 

 

Daar het zwaartepunt van de wetgeving omtrent de polis BA privé-leven gelegen is in het Koninklijk 

Besluit van 12 januari 1984, bespreken wij dit KB hieronder uitvoerig. 

 

2.2.1 KB 12 januari 1984  24 

 
Artikel 1. 
 
Uit het eerste artikel kunnen we duidelijk verstaan dat de dekking van de polis BA privé-leven zich 

enkel beperkt tot aansprakelijkheden 25 die buitencontractueel zijn en betrekking hebben op het 

privé-leven. Deze aansprakelijkheid wordt geregeld door de artikelen 1382 tot en met 1386bis van 

het Burgerlijk Wetboek. 

 
 
 
 

                                                           
22

 Burgerlijk Wetboek – Boek III – Titel III – Art. 1108 Voorwaarden die tot de geldigheid van de 
overeenkomsten vereist zijn 
23

 (Piette & Partners, 2011) 
24

 (Kruispuntbank Wetgeving, 2011) 
25

 Zie subtitels onder 2.1.1. Aansprakelijkheid. 
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Artikel 2. 
 
Artikel 2 vermeldt duidelijk dat onder eender welke omstandigheden moet voldaan worden aan de 

minimumgarantievoorwaarden opgesomd in dit KB. Maatschappijen mogen hiervan afwijken door 

extra dekkingen te omschrijven in hun polis. Dit artikel schrijft echter wel voor dat deze dekkingen op 

geen enkele manier de voorgenoemde minimumvoorwaarden mogen omzeilen of beperken. 

 
Wat het verschil tussen de dekkingen van verschillende maatschappijen precies inhoudt in de praktijk 

voor de BA privé-leven, kan teruggevonden worden onder subtitel 3.4. Dekkingen. 

Artikel 3. 

 

Artikel 3 stipuleert dan weer welke personen verplicht als verzekerden moeten gedekt worden bij 

het onderschrijven van de polis door de verzekeringnemer. Verplichte verzekerden volgens dit artikel 

zijn:  

- De verzekeringnemer en zijn samenwonende echtgenoot 

- Alle bij de verzekeringnemer inwonende personen, zelfs indien kinderen om studieredenen  

buiten het hoofdverblijf van deze verzekeringnemer verblijven 

- Huispersoneel en de gezinshelp(st)er als zij handelen in privé-dienst van de verzekerde 

- Diegene die, kosteloos of onbezoldigd, belast is met de bewaking van de inwonende 

kinderen of de aan de verzekeringnemer toebehorende dieren. 

Hier wordt nog iets verder op ingegaan bij de vergelijking tussen verschillende voorwaarden tussen 

maatschappijen 26. Uit deze vergelijking zal eveneens blijken dat sommige maatschappijen uit 

commerciële overwegingen extra verzekerden toevoegen in hun dekkingen. 

Artikel 4. 

De dekkingen bedoeld in Artikel 2 zijn volgens dit artikel geldig in alle landen van geografisch Europa 

en andere landen die aan de Middellandse Zee grenzen. 

Zoals we echter verder zullen bespreken, stellen we in de praktijk vast dat maatschappijen in het 

algemeen wereldwijde dekkingen aanbieden aan hun verzekeringnemers. 

Artikel 5. 

In artikel 5 wordt bepaald welke waarborgen minimaal moeten verleend worden binnen een polis BA 

privé-leven. Deze worden als volgt gedefinieerd: 

- 12.394.676,24 euro per schadegeval voor lichamelijke letsels 

- 619.733,81 euro per schadegeval voor stoffelijke schade 

Deze bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van de consumptieprijsindex waarbij als 

basisindexcijfer wordt genomen “het indexcijfer dat geldt tijdens de maand die voorafgaat aan de 

bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.” In dit geval betreft het dus het indexcijfer 

van de maand juni ’04, daar dit artikel een laatste aanpassing heeft gekend, waarvan de publicatie in 
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Zie infra 3.3. Verzekerde personen. 
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het Belgisch Staatsblad plaatsvond, op 22/07/’04.27 Op deze bedragen kunnen verzekeraars trouwens 

ook een vrijstelling bedingen. Omtrent deze waarborgen en franchise wordt eveneens nog verder 

uitgeweid in de vergelijking tussen de maatschappijen. 

 

Artikel 6. 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de dekkingen die bij wet mogen uitgesloten worden 

door de maatschappijen in hun polis. Enkele belangrijke dekkingen worden hieronder kort 

opgesomd: 

- Schade die voortvloeit uit buitencontractuele aansprakelijkheid en die onderworpen is aan 

een wettelijk verplichte verzekering. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan schade 

veroorzaakt door het beoefenen van de jacht. Deze uitsluiting is echter niet van toepassing 

voor minderjarigen, die buiten medeweten van hun ouders of toezichthouders, een motor- 

of spoorvoertuig besturen zonder reeds de wettelijk vereiste leeftijd hiervoor te hebben 

bereikt. 

- Schade veroorzaakt door grove schuld, wanneer de aansprakelijke de jaren van onderscheid 

heeft bereikt. 

- Schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van opbouw, wederopbouw of 

aanpassingswerken (gedekt door verplichte dekking in BA Brand), personen- of 

goederenliften of stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen. 

- Schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg, motorboten en 

luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt worden 

- Schade aan roerende en onroerende goederen die een verzekerde onder zijn bewaking 

heeft, met uitzondering van de schade in hotels of andere logementshuizen die door de 

verzekerde(n) worden betrokken in het kader van een tijdelijk en/of toevallig verblijf. 

 

Artikel 7. 

In het geval de verzekeraar een verhaalrecht kan uitoefenen tegen een verzekerde die minderjarig 

was op het ogenblik van de gebeurtenis, heeft dit verhaalrecht voor de verzekeraar betrekking op de 

netto-uitgaven die gemaakt zijn om de schade te vergoeden. Onder deze netto-uitgaven kan 

begrepen worden: 

De in hoofdsom betaalde schadevergoeding, vermeerderd met gerechtskosten en intresten en 

verminderd met de reeds gerecupereerde bedragen. 

Het maximumbedrag van de subrogatie bedraagt de volledige netto-uitgaven indien deze niet hoger 

uitvallen dan 11.000 euro, eventueel vermeerderd met de helft van de netto-uitgaven boven de 

11.000 euro, met een absoluut maximum van 31.000 euro. 
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 Maart 2012: 233,16; basisjaar 1981. 
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Artikel 8. 

Artikel 8 stelt dat verzekeringsmaatschappijen ten allen tijde moet voldoen aan de 

minimumgarantievoorwaarden, ook na wijziging van de dekkingen of verlenging van de 

overeenkomst. 

Deze voorstellen tot wijziging van de dekking moeten trouwens aan de FSMA worden voorgelegd 

volgens Artikel 10 van dit Koninklijk Besluit. 

 

2.2.2 Visie op KB 

 
Voor de dekking van de burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid met betrekking tot 

het privé-leven kan bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tegen een geringe premie 28 een 

verzekeringsovereenkomst worden gesloten. De minimumgarantievoorwaarden zijn in het hierboven 

beschreven KB vastgelegd. 

 

Het is echter opmerkelijk dat deze verzekering tot op heden nog steeds niet verplicht is. Hoe 

voorzichtig men ook is gedurende zijn privé-leven, toch loopt elkeen het risico op een dag 

aansprakelijk te worden gesteld voor schade die wordt toegebracht aan derden. Hierbij leeft 

algemeen het idee dat deze polis enkel nuttig is gedurende de periode waarin men kinderen onder 

zijn hoede heeft. Hieruit blijkt dat velen zich er niet ten gronde bewust zijn van de mogelijke 

voordelen die deze polis biedt. 

 

Nochtans kan deze polis in veel gevallen nuttiger zijn dan de potentiële verzekeringnemer van een 

polis BA privé-leven verwacht. Tegenover elke aansprakelijke staat een slachtoffer, die recht heeft op 

een vergoeding voor de geleden schade of anders gesteld een schadeloosstelling. Echter kan dit 

slachtoffer in bepaalde situaties op een onvermogende aansprakelijke stuiten. Deze verzekering 

beschermt dus niet enkel het vermogen van de aansprakelijke, maar staat tevens ook borg voor de 

solvabiliteit van de aansprakelijke persoon, zodat de schade van het slachtoffer steeds wordt 

vergoed. 

 

2.2.3 BA privé-leven: verplicht in de toekomst? 

 

Op basis van bovenstaande redenering lijkt het ons dan ook opportuun dat, ondanks de niet-

weerhouden wetsvoorstellen uit het verleden, deze verzekering in de toekomst verplicht wordt om 

zowel slachtoffers als aansprakelijke een minimale zekerheid te bieden ten opzichte van de 

wisselvalligheden doorheen hun privé-leven 29. 

 

 

                                                           
28

 Zie 3.7. Prijszetting 
29

 Niettegenstaande de verzekering op heden niet verplicht is, denkt bijna 10% van de respondenten in ons 
onderzoek dat dit wel het geval is. Zie figuur bijlage 7.8. Is de BA privé-leven wettelijk verplicht? 
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Dhr. Cheffert stelt het als volgt 30: 

“Hoe voorzichtig men ook is, toch loopt ieder van ons dagelijks het risico dat hijzelf, een 

gezinslid of iemand waar hij verantwoordelijk voor is, een ander schade toebrengt. De 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 1382 tot 1386bis van het 

Burgerlijk Wetboek heeft betrekking op een steeds breder wordende waaier van situaties en 

er kunnen grote bedragen mee gemoeid zijn. Toch blijft het idee bestaan dat zo'n 

verzekeringsovereenkomst pas echt nodig wordt wanneer er kinderen in het gezin zijn. 

Hieruit blijkt dat het grote publiek de vele voordelen van een burgerrechtelijke 

gezinsaansprakelijkheidsverzekering - ook voor een alleenstaande of een kinderloos koppel -, 

niet kent. 

 

De indieners van het voorstel vinden het dus nodig om de verzekering tot dekking van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven 

verplicht te maken. Dit biedt de mensen immers een minimale zekerheid ten aanzien van de 

wisselvalligheden van het leven : hun vermogen wordt beschermd tegen risico's die zij vaak 

niet eens kennen, en het slachtoffer van een ongeluk is verzekerd van de solvabiliteit van de 

aansprakelijke.” 

 

Een laatste denkpiste in de richting van een eventuele verplichting vinden we in het wetsvoorstel van 

21 april 2010, het Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 teneinde het aangaan van bepaalde verzekeringen te verplichten. Dit voorstel werd ingediend 

door Dhr. Joseph George (cdH). 

Dit is in praktijk echter niet evident volgens Dhr. Robyns 31, die uitdrukkelijk verwijst naar zowel de 

voor- als nadelen van het verplichten van een dergelijke verzekering.  

Als voordeel van een eventuele verplichting daarentegen sluit Dhr. Robyns zich grotendeels aan bij 

het betoog van Dhr. Cheffert, zoals hierboven geciteerd. 

Wat de nadelen betreft, stelt hij vooreerst dat iets dat wordt verplicht door officiële instanties, ook 

moet kunnen gecontroleerd worden. Volgens hem worden reeds moeilijkheden ondervonden om het 

bezitten van een verplichte autoverzekering te controleren, en zou de controle op een familiale 

verzekering nog moeilijker uit te voeren zijn in de praktijk. Tevens zou er bij een eventuele 

verplichting ook een tariferingsbureau opgericht moeten worden. Op die manier kunnen 

bijvoorbeeld mensen met een agressieve rottweiler, die reeds meerdere schadegevallen veroorzaakt 

heeft, ook nog steeds toegang verleend worden tot een dergelijke polis. 

Daarnaast is het volgens hem niet eenvoudig om elke verzekerde een bewijs van verzekering toe te 

kennen. Hij denkt hierbij aan kinderen onder tijdelijk toezicht van een derde, of huisdieren gedekt in 

de polis van hun eigenaar. 

 

                                                           
30 

Wetsvoorstel 8 februari 2006 - Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte verzekering tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven 
31

 Dhr. Wauthier Robyns – lid directiecomité Assuralia, directeur Pers & Communicatie – interview afgenomen 
op 25 februari 2013 
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Tenslotte vraagt hij zich af hoe we die verplichting kunnen doorvoeren naar buitenlanders die in 

België resideren, of er op zijn minst tijdelijk verblijven. In het kader van vrij verkeer van personen 

binnen Europa is men op vandaag niet meer in de mogelijkheid om aan de landsgrenzen controle uit 

te voeren op het bezitten van een dergelijke verplichte verzekering. De vraag stelt zich tevens ook of 

deze verzekering in alle Europese landen dezelfde lading dekt. Een uniforme minimumdekking dringt 

zich in dat geval dan ook op. 

Ter conclusie sluit Dhr. Robyns af met de stelling dat de verzekeringssector zelf alvast geen vragende 

partij is voor een verplichting van de BA privé-leven. Hijzelf is alvast een grotere voorstander van 

sensibilisering in plaats van verplichting. 

 

2.2.4 Andere relevante wetgeving 

2.2.4.1 Wet Cauwenberghs 

 

De wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de 

distributie van verzekering32, of in de verzekeringswereld ook wel de wet Cauwenberghs genaamd, is 

in het leven geroepen - zoals zovele wetten in de verzekeringen - om de consument33 beter te 

beschermen. Het doel was meer bepaald om de verzekeringsdistributie concreter te reguleren.  

Deze wet bepaalt namelijk de voorwaarden betreffende de toegang tot, de uitoefening van de 

werkzaamheid van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van 

verzekeringen34 – aan welk opleidingsniveau , beroepskennis, geschiktheid en professionele 

betrouwbaarheid men moet voldoen alvorens men mag verzekeringen verkopen35.  

Daarnaast bepaalt deze wet tevens de regels betreffende de informatieverstrekking aan het publiek 

en organiseert deze de controle op de naleving van die voorwaarden en regels. Concreet wordt 

opgelijst welke informatie de verzekeringstussenpersoon moet voorleggen aan de cliënt, op welke 

drager deze informatie moet beschikbaar zijn,…36 

In het kader van deze Masterproef vonden wij deze rubriek alvast het vermelden waard, daar een 

blijk van een te beperkte productkennis mogelijk kan te wijten zijn aan een te beknopte, onvolledige 

of incorrecte informatieverstrekking door de tussenpersoon. Mocht dit het geval blijken, zijn 

mogelijke wijzigingen aan het huidig systeem van opleidingen en/of bijscholingen van 

verzekeringstussenpersonen noodzakelijk. 

 

                                                           
32

 B.S. 14 juni 1995 
33

 Hier wordt niet alleen de verzekeringnemer mee bedoeld, maar ook de verzekerden en derden. 
34

 Voorheen art. 1. Vernummerd als art. 1bis bij W 2006-02-22/37, art. 5; Inwerkingtreding : 15-03-2006 
35

 In de wet vermeld als VVD: verantwoordelijke voor de distributie 
36

  Art. 12bis. <Ingevoegd bij W 2006-02-22/37, art. 20; Inwerkingtreding : 15-03-2006>, Art. 12quater. 
<Ingevoegd bij W 2006-02-22/37, art. 20; Inwerkingtreding : 15-03-2006> 
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2.2.4.2 Informatieplicht 

 

“Krachtens de informatieplicht dient een contractant zijn medecontractant in te lichten over de 

draagwijdte van zijn genomen of te nemen verbintenissen en bekomen of te bekomen rechten.”37 

Deze informatieverstrekking is nodig teneinde de mogelijke informatieasymmetrie tussen beide 

partijen op te heffen.  

In een verzekeringscontract is het wenselijk om zoveel mogelijk informatie over de medecontractant 

in te winnen. Zo hoopt de verzekeraar aan de hand van een vragenlijst zoveel mogelijk informatie te 

verzamelen over de verzekeringnemer en de verzekerden. Deze informatie dient vooral als basis om 

een correcte premie te berekenen. Deze informatieverstrekking door de consument maakt bij de BA 

privé-leven echter niet veel verschil, daar waar dat bij andere polissen wel het geval is. Dit is het 

gevolg van het feit dat er bij deze aansprakelijkheidsverzekering slechts een zeer beperkte 

risicoanalyse dient plaats te vinden en enkel moet gekozen worden voor één van de drie bestaande 

formules. 

Daarnaast is ook de verzekeringnemer gebaat bij het krijgen van voldoende informatie, en dit via zijn 

tussenpersoon en de ontvangen documenten, zoals de algemene en bijzondere voorwaarden. Voor 

de verzekeringnemer is dit immers van cruciaal belang om bijvoorbeeld zijn verzekeraar of 

verzekeringstussenpersoon te kunnen aanspreken bij een schadegeval38 of om een duidelijke 

inschatting te kunnen maken van hetgeen waarop men recht heeft bij een schadegeval, hetzij onder 

de vorm van een schadevergoeding, hetzij onder de vorm van rechtsbijstand. 

De normale gang van zaken hoort dus in de praktijk als volgt te zijn: bij het opstellen van het 

verzekeringsvoorstel verstrekt de verzekeringstussenpersoon alle gevraagde informatie aan zijn 

prospect of klant. Bij het overhandigen van de eigenlijke polis worden de documenten 

“informatieplicht”39 afgegeven, ingevuld en getekend. Ook bij vragen op een later tijdstip dient de 

verzekeringstussenpersoon gehoor te geven aan eventuele vragen van de verzekeringnemer. 

De vraag die zich dan stelt, luidt als volgt: vervult deze verstrekking van informatie effectief aan de 

noden van de contractpartijen of kan wel degelijk van een informatieprobleem gesproken worden? 

Om dit informatieprobleem zo veel mogelijk te vermijden, heeft de wetgever de verzekeringssector 

wederom bijzondere voorwaarden opgelegd hieromtrent40. Zo zijn er in de praktijk verschillende 

maatschappijen die via hun tussenpersonen documenten aan hun cliënten verstrekken conform de 

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 11 juni 1874 houdende de 

titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel, en de Wet van 27 maart 1995 betreffende  

de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen41, teneinde de 

verplichte informatie mee te delen aan de verzekeringnemer. 

                                                           
37

 (Rogge, et al., 2010) 
38

 Zo zullen de contactgegevens van de verzekeringstussenpersoon altijd op alle documenten vermeld staan. 
Denk maar aan het belang van de vermelding van het telefoonnummer van de makelaar op de groene kaart. 
39

 Zie bijlage 7.3. Document informatieplicht DAS 
40

 Deze zijn vooral uit het oogpunt van klantenbescherming geschreven. 
41

 Zie document 7.3 in bijlage. 
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Uiteraard zijn er nog meer en recentere42 wetsvoorstellen ontstaan omtrent informatieplicht voor 

verzekeringsbemiddelaars in België, hiervoor verwijzen we graag naar het boek “Informatieplicht in 

de verzekeringen”43 daar dit een (te) uitgebreide materie is en dit te ver zou afwijken van het 

kernonderwerp van deze Masterproef. 

Als conclusie kan gesteld worden dat de verplichting tot transparantie op niveau van de producten, 

en een verstrekking van precontractuele informatie niet altijd even succesvol is. In de praktijk kan 

immers vastgesteld worden dat veel tussenpersonen de verplichtingen met de voeten treden en dat 

klanten heel zelden uit eigen beweging hun vraag naar informatie uiten. Dit staat in sterk contrast 

met de toenemende informatieplichten en de grotere economische bewustwording van de huidige 

maatschappij. De verzekeringskost is tenslotte een grote uitgave voor een gemiddeld huishouden, 

iets waar velen zich niet altijd van bewust zijn.44 

 

  

                                                           
42

 In de nasleep van de economische crisis is er een nieuw debat over de inhoud van de informatieplicht van de 
verzekeringstussenpersoon. 
43

 (Rogge, et al., 2010) 
44

 De gemiddelde uitgave aan verzekeringen in België volgens “Huishoudbudgetonderzoek 2010”FOD economie 
bedroeg 1950 euro. 
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3 BA privé-leven in de praktijk 

3.1 Algemene voorwaarden BA privé-leven 

 
Als we kijken naar de Belgische markt op vlak van verzekeringsmaatschappijen kunnen we duidelijk 

stellen dat er een ruime keuze is aan familiale polissen45. Al deze verzekeraars vergelijken zou niet 

alleen een monnikenwerk zijn, het zou bijgevolg ook te uitgebreide en onnodige data opleveren. Om 

de essentie aan informatie uit de beschikbare data omtrent de algemene voorwaarden BA privé-

leven van verschillende verzekeraars te halen, hebben wij een selectie gemaakt. Deze selectie van 

verzekeringsmaatschappijen omvat: 

 

 één directe verzekeraar 

o Ethias 

 één bankverzekeraar 

o KBC 

 de twee verzekeraars met het grootste marktaandeel 46 

o AXA (grootste totaal niet-leven marktaandeel 47) 

o AG Insurance (grootste totale marktaandeel) 

 twee middelgrote verzekeraars 

o Baloise (top 10 niet-leven marktaandeel) 

o De Federale (top 10 niet-leven marktaandeel) 

 twee kleine verzekeraars 

o Optimco (een jonge, kleine onafhankelijke verzekeraar waarbij de focus ligt op zeer 

concurrentiële premies) 

o PNP - Piette en Partners (onderdeel van de P&V groep, actief in West- en Oost-

Vlaanderen) 

 

Het voordeel van deze selectie is dat hierbij een groot spectrum van de markt wordt bekeken en 

bijhorende verschillen in dekkingen en premies kunnen worden vergeleken. Indien we kunnen 

veronderstellen dat BA privé-leven dezelfde marktspreiding vertoont als andere polissen niet-leven, 

behelst de omvang van onderstaande vergelijking meer dan zestig procent van de huidige, Belgische 

verzekeringsmarkt.48 

 

3.2 Bijzondere voorwaarden 

 

Daar waar de algemene voorwaarden dezelfde zijn voor alle onderschreven polissen van een 

bepaalde categorie binnen één verzekeringsmaatschappij, zijn de bijzondere voorwaarden de 

gepersonaliseerde verzekeringsvoorwaarden voor iedere onderschrijver van een 

verzekeringscontract. Deze bijzondere voorwaarden omvatten als dusdanig de datum van de 

                                                           
45

 De grootste spelers zijn weergegeven met hun marktaandeel van 2010, zie bijlage 7.1. 
46

 Zie bijlage 7.1. Marktaandeel Belgische verzekeringsmaatschappijen. 
47

 Onder niet-leven verstaan we alle varia verzekeringen; BA privéleven, brand, BA motorrijtuigen… 
48

 De marktaandelen van alle vergeleken maatschappijen in 2010 en 2011 liggen ruim boven 50%. Gezien het 
feit dat er weinig schommeling is in de stabiliteit van deze marktaandelen, kunnen we concluderen dat deze 
voor 2012 ook minstens 50% bedraagt. 



 
20 

aanvang van de overeenkomst, de looptijd van het contract, de identiteit van de verzekeringnemer, 

eventuele vrijstellingen of verhaalmogelijkheden en de premie, om er maar enkele op te noemen. 

 

3.2.1 Onderschrijven van een verzekeringspolis 

 

“In 2010 werd het aantal polissen in België op bijna 4,1 miljoen geschat, zo’n 90 % 

van de huishoudens beschikken over een polis BA familiale. De gemiddelde premie 

(exclusief taksen) bedraagt 41,7 euro” 49 

 

Het onderschrijven van een polis BA privé-leven is echter niet wettelijk verplicht. Bijgevolg dient de 

verzekeringnemer in principe zelf initiatief te nemen om deze polis af te sluiten. Vanzelfsprekend 

kunnen diverse andere partijen en oorzaken aanleiding vormen tot het onderschrijven van deze 

polis. Een veel voorkomende oorzaak is bijvoorbeeld het permanent verlaten van het ouderlijk huis, 

waardoor de dekking, verleend door de polis van de ouders, eindigt 50.  

Voor het aangaan van een polis BA privé-leven kan men beroep doen op verschillende 

distributiekanalen. Om de essentie van deze Masterproef niet te overstijgen, worden enkel diegene 

aangehaald die bij de doorsnee consument het best gekend zijn51. Zo is er de verzekeringsagent, die 

enkel verzekeringen van een welbepaalde verzekeringsmaatschappij/verzekeraar kan aanbieden. Een 

praktijkvoorbeeld hierbij zijn bijvoorbeeld de KBC-agenten die exclusief verzekeringen verkopen van 

één en dezelfde verzekeringsmaatschappij. 

Daarnaast kunnen we ook de directe verzekeraars onderscheiden, waarvan Ethias wellicht het 

bekendste voorbeeld is. Deze zijn vaak iets goedkoper en zijn vlot toegankelijk via telefoon of 

internet voor consumenten. Vragen en problemen rijzen echter vooral bij het aangeven van 

schadegevallen. Mensen die verzekerd zijn bij een dergelijke verzekeraar hebben geen 

aanspreekpunt in hun buurt waarbij ze terecht kunnen voor advies of bemiddeling. 

Verder kunnen we ook de verzekeringsmakelaar onderscheiden, die in principe aan geen enkele 

maatschappij gebonden is (niet-exclusief) en bijgevolg polissen van verschillende maatschappijen kan 

aanbieden. Het voordeel van een makelaar is dat hij dekkingen en tarieven van die verschillende 

maatschappijen kan vergelijken en zo specifiek kan inspelen op de noden en wensen van de klant.  

Alhoewel de keuze van de verzekeringstussenpersoon volledig vrij is, blijkt uit cijfers dat voor de polis 

BA privé-leven (geklasseerd onder schadeverzekeringen) het vaakst beroep wordt gedaan op de niet-

exclusieve netwerken en in het bijzonder op een verzekeringsmakelaar 52.  

 

 

                                                           
49

 (Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010, 2012) 
50

 Dit kan enkele maanden duren zie tabel in paragraaf 3.4. Dekkingen. 
51

 Voor de correcte en volledige classificatie zie bijlage 7.2. (Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 
2010, 2012). 
52

 Cijfers Assuralia: (Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010, 2012), bijlage 5.2. 
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3.2.2 Opzeg van een verzekeringspolis 

 

Het opzeggen van een polis is een van rechtswege gecontroleerde zaak. Bijgevolg moet bij het 

opzeggen van een polis een bepaalde procedure worden gevolgd.  

Standaard wordt de verzekeringspolis namelijk stilzwijgend verlengd, tenzij de polis wordt opgezegd 

onder twee wettelijk correcte scenario’s. 

De eerste en ook algemene regel voor de verzekeringnemer om zijn polis op te zeggen is het 

respecteren van de normale opzegtermijn van drie maanden. Concreet houdt dit in dat een polis 

dient opgezegd te worden voor één februari wanneer deze een vervaldag heeft op één mei van 

datzelfde jaar. 

Van deze algemene regel kan echter afgeweken worden in geval van premieverhoging. In dat geval 

moet de verzekeringnemer binnen de drie maanden na de vervaldag schriftelijk melden aan de 

verzekeraar dat hij zijn polis wenst op te zeggen. Ook deze optie is perfect legaal en niet altijd 

bekend bij de verzekeringsconsument. 

 

3.3 Verzekerde personen 

 
Zoals uit de verplichtingen geformuleerd in het hierboven beschreven KB kan worden verwacht, 

voldoen alle verzekeraars aan de minimumvereisten inzake verzekerde personen zoals omschreven 

in artikel 3 van datzelfde KB. 

Opvallend daarnaast is dat extra dekkingen bij de verschillende maatschappijen vrij uiteenlopend 

zijn. Hierbij kan worden vastgesteld dat bepaalde verzekeraars deze vermelden onder een zeer 

specifieke omschrijving, zoals bijvoorbeeld kan gelezen worden in de Algemene Voorwaarden BA 

privé-leven PNP als zijnde ‘de studenten die, in het kader van een uitwisselingsprogramma, tijdelijk in 

het gezin van de verzekeringnemer verblijven’. Bij andere verzekeraars daarentegen kan ook voor 

deze personen een dekking verleend worden, zij het onder een ruimere omschrijving. Hierbij kan als 

voorbeeld aangehaald worden ‘de personen die, naar aanleiding van een tijdelijk verblijf bij de 

verzekeringnemer, schade veroorzaken in de onmiddellijke omgeving van uw verblijfplaats’ zoals te 

lezen valt in de Algemene Voorwaarden BA privé-leven AXA.  

Een concreet voorbeeld van een schadegeval dat gedekt zou zijn onder voorgaande ruimere 

omschrijving zou als volgt kunnen luiden. “Oma Mathilda heeft haar huis verkocht en gaat tijdelijk 

inwonen bij haar dochter, terwijl ze wacht op een plaats in het rusthuis. Oma besluit op een avond 

de vuilniszak van haar vergeetachtige dochter buiten te plaatsen. Bij het verlaten van de woning, 

dient zij eerst een fietspad te kruisen alvorens de plaats te bereiken waar de vuilniszak mag geplaatst 

worden. Op die avond slaat echter het noodlot toe, als oma onvoorzichtig een fietser aanloopt bij het 

kruisen van het bewuste fietspad. Omdat oma hier gezien wordt als een persoon met een tijdelijk 

verblijf bij de verzekeringnemer en zij op geen enkele andere verzekering beroep kan doen, zal de 

toegebrachte schade aan de fietser geregeld worden door de verzekeraar BA privé-leven van de 

dochter.” 53 

                                                           
53

 Voorbeeld werd door Luc Meisman, diensthoofd schade PNP, verbeterd en getoetst aan de realiteit. 
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Een overzicht van verzekerde personen bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen wordt 

gegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 1 - Verplichte verzekerden 
54

 

 

Tabel 2 - Aanvullende verzekerden 
35

 
 
 

3.4 Dekkingen 

 
Het verzekeringscontract dat in België is afgesloten tot dekking van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, geeft aan de verzekerden 

ten minste een dekking overeenkomstig de minimumgarantievoorwaarden bepaald in het KB van 

1984. Het verzekeringscontract dat op bijkomende of aanvullende wijze dezelfde risico's dekt, moet 

aan de verzekerde een dekking verlenen die ten minste gelijk is aan de minimale dekking 

overeenkomstig de voorwaarden gespecificeerd in het KB zoals hierboven besproken.55 

In de vergelijking tussen geselecteerde maatschappijen kan vastgesteld worden dat de belangrijkste 

dekkingen voor de doorsnee consument steevast door (bijna) alle maatschappijen al dan niet gedekt 

of uitgesloten worden.  

 

                                                           
54 

Eigen werk op basis van algemene voorwaarden opgevraagd bij de verschillende maatschappijen 
55

 Zie Artikel 2 – 2.2.1. KB 12 januari 1984. 
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 Eigen werk, op basis van algemene voorwaarden bij de diverse verzekeringsmaatschappijen. 

Dekkingen (belangrijkste) Ethias KBC AXA AG Baloise De Federale Optimco PNP 

- schade die door het gebouw veroorzaakt wordt naar            
aanleiding van bouw-, wederopbouw- of 
verbouwingswerken, voor zover de stabiliteit niet in het 
gedrang komt 

V (enkel indien 
hoofd- of tweede 

verblijf vzkd.) 
V V V V V V V 

- schade veroorzaakt door gebouwen waarvan 
verzekeringnemer voor eigen gebruik eigenaar/huurder 
is 

V V V V V V V V 

- schade veroorzaakt door dieren die onder uw bewaking 
staan buiten elke beroepsactiviteit 

V V 
V (enkel indien 
eigendom vzn.) 

V V V V V 

- schade veroorzaakt door de rijpaarden, pony's of een 
gespan waarvan u eigenaar, houder of bewaker bent 

V 
V (pony’s ≤ 

1,48m) 
X (paard) 

V (max. 2) +  
pony’s ≤ 1,48m 

V (onbeperkt, ook 
tijdens 

wedstrijden) 

V (pony’s en ezels 
onbeperkt, 

rijpaard max. 2) 
V (max. 2) 

V (enkel indien 
eigendom) 

V (pony’s en ezels 
onbeperkt, 

rijpaard max. 2) 

- schade die u veroorzaakt (ook als passagier), tijdens 
privé of beroepsverplaatsingen 

V V V V V V V V 

- schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van 
sportactiviteiten 

V GV GV V V V V GV 

- schade geleden door derde bij vrijwillige hulpverlening V 
V (tot 65.000 

euro) 
V (tot 25.000 

euro) 
V (tot 250.000 

euro) 
V (tot 50.000 

euro) 

Aanvullende 
dekking (vrijwillige 

bijstand) 

V (tot 25.000 euro 
per schadegeval) 

V (tot 50.000 
euro) 

- lichamelijke schade door brand, vuur of rook GV X V GV GV GV GV GV 

- gemotoriseerd speelgoed V V (max. 8 km/u) GV GV V (max. 8 km/u) GV V V (max. 8 km/u) 

 
V = gedekt ; X = niet gedekt ; GV = geen vermelding 

Uitgesloten van dekking (belangrijkste)   
      

- motorrijtuigen onderworpen aan de WAM, tenzij hun 
max.snelheid minder bedraagt dan 15 km/uur 

V V (max. 8 km/u) V V V (max. 18 km/u) V X V (max. 18 km/u) 

- schade veroorzaakt door luchtvaartuigen en jetski's 
V (luchtvaart 
uitgesloten) 

X (jetski gedekt) 

V 
(luchtvaartuigen 

uitgesloten, jetski 
< 10pk gedekt) 

V V V 
V (luchtvaartuigen 
uitgesloten, jetski < 

7,36 kw gedekt) 
V V 

- schade veroorzaakt tijdens de jacht V V V V V V V V 

- materiële schade door brand, vuur of rook 

V (vaste 
verblijfplaats), 

X (tijdelijk 
verblijf) 

V 

V (vaste 
verblijfplaats), 

X (tijdelijk 
verblijf) 

V 

V (vaste 
verblijfplaats), 

X (tijdelijke 
verblijf max. 90d) 

V 

V (vaste 
verblijfplaats), 

X (tijdelijk 
verblijf) 

V (vaste 
verblijfplaats), 

X (tijdelijk 
verblijf) 

 
V = uitgesloten van dekking ; X = niet uitgesloten van dekking en dus gedekt ; GV = geen vermelding 

Tabel 3 - Overzicht dekkingen per verzekeraar 
56
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Uit voorgaande tabel blijkt dat de overgrote meerderheid van de dekkingen onderling slechts in 

beperkte mate verschillen. Hieronder worden echter nog enkele bijkomstige verschillen 

weergegeven teneinde een totaalbeeld te kunnen vormen. 

De extra, of uitgebreidere, dekkingen die sommige maatschappijen opnemen in hun polis zullen 

wellicht ook aanleiding geven tot duurdere premies. Dit wordt hieronder echter nog verder 

vergeleken.57 

 

3.5 Bedragen dekkingen 

 
Volgens de wet worden maatschappijen verplicht om minstens bepaalde kapitalen te verzekeren.58 

Volgens de index van maart 2013 zijn deze bedragen: 24.155.321,9 euro per schadegeval met 

lichamelijke letsels en 1.207.766,09 euro per schadegeval met stoffelijke schade. Onderstaande 

grafiek geeft de bedragen weer die werkelijk worden gedekt door de verzekeringsmaatschappijen59.  

 

 
 

Figuur 2 - Verzekerde bedragen per verzekeraar
60
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 AG is bijvoorbeeld de enige maatschappij die toevertrouwd goed meeverzekert in deze polis. 
58

 Zie Artikel 5 – 2.2.1. KB 12 januari 1984. 
59

 Eveneens berekend volgens de index van maart 2013. 
60

 Eigen werk, op basis van algemene voorwaarden bij de diverse verzekeringsmaatschappijen. 
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Tabel 4 - Overzicht uitzonderlijke dekkingen per verzekeraar 
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Uit de grafiek kunnen we afleiden dat de vergeleken maatschappijen allen voldoen aan de wettelijk 

opgelegde minimumverplichtingen. 

Opmerkelijk is wel dat voor de waarborg lichamelijke letsels de maatschappijen onderling hoogstens 

ruim 200.000 euro verschillen, hetgeen verhoudingsgewijs neerkomt op amper 1%. Het is eveneens 

opmerkelijk dat een directe verzekeraar als Ethias voor deze lichamelijke letsels de kleinste waarborg 

voorziet. Na rondvraag bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen blijkt de hoofdreden 

hiervoor van commerciële aard te zijn. Meerdere verzekeraars nemen bij het opmaken van de 

algemene voorwaarden van een nieuwe polis bedragen die gelijkwaardig zijn aan die van de directe 

concurrentie, tenzij men zich uitdrukkelijk wil onderscheiden. 

Wat de voorziene waarborgen voor stoffelijke schade betreft, kunnen we grotere verschillen 

vaststellen. Allereerst zien we dat de grootste maatschappijen alweer een zeer gelijklopend bedrag 

voorzien. De maatschappij Optimco, die algemeen genomen een vrij gelijkwaardige polis heeft in 

vergelijking met Baloise en andere marktleiders, wijkt hier duidelijk af met een bedrag dat zo’n 75% 

lager ligt in vergelijking met hun concurrenten. Dit is hoogstwaarschijnlijk om kostenbesparend te 

werken, hetgeen strookt met hun zeer concurrentiële premies 61. 

PNP, een andere kleine maatschappij, verhoogt zijn bedrag met zo’n 30% tegen over de marktleiders. 

De gehanteerde filosofie hierachter is om een quasi onbeperkte dekking aan te bieden. Deze 

onbeperkte dekking is echter niet mogelijk indien men de herverzekeringsmarkt op wil. Daarom 

wordt alsnog een, weliswaar heel ruim, maximaal verzekerd kapitaal vastgesteld voor deze stoffelijke 

schade. 

 

 

Figuur 3 - Verzekerde bedragen stoffelijke schade per verzekeraar
62
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 Zie 3.7. Prijszetting. 
62

 Eigen werk, op basis van algemene voorwaarden bij de diverse verzekeringsmaatschappijen. 
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Als we beide bedragen samen vergelijken valt nog een laatste bijzonderheid vast te stellen, namelijk 

dat de bedragen van AG en Mercator identiek zijn. Beide maatschappijen gebruiken dezelfde 

basisbedragen en basisindex. 

De vraag die kan rijzen na het vergelijken van deze verzekerde kapitalen, is of deze kapitalen 

voldoende zijn om alle mogelijke schadegevallen te dekken. Na telefonisch contact met Optimco 63, 

AXA 64 en PNP 65, wisten zij ons allen te melden dat zij nog nooit een schadegeval hebben 

meegemaakt waarvan bij afhandeling deze kapitalen ook maar dreigden ontoereikend te zijn. Verder 

werd ons meegegeven dat er echter wel enkele praktijkvoorbeelden bestaan waarbij het volstaan 

van deze kapitalen in het gedrang zou kunnen komen. Zo zijn er uit het verleden gevallen gekend 

waarbij kinderen onder de zestien jaar 66 een trein lieten ontsporen die de bovenleiding van het net 

afrukte, met zware stoffelijke schade tot gevolg. 

 

3.6 Franchise 

 
Bij het vergelijken van verzekeringen wordt vaak gekeken naar de vrijstelling of franchise die wordt 

gehanteerd. Het is echter belangrijk niet alleen te kijken naar het bedrag van de vrijstelling, maar ook 

naar het type. Hierbij kunnen de gewone franchise, de variabele franchise en de “Engelse” franchise 

onderscheiden worden. 

Bij de gewone vrijstelling of franchise wordt een vast bedrag afgetrokken van het schadebedrag. 

Gesteld dat de schade gedekt door de BA privé-leven bijvoorbeeld 500 of 1000 euro bedraagt, zal 

steeds de eerste 241,56 euro67 zelf moeten betaald worden, dit ongeacht de hoogte van het 

schadebedrag. Bij de vergelijking van de vrijstellingen tussen maatschappijen onderling, stellen we 

vast dat – op enkele eurocenten na – elke maatschappij dezelfde grootte van vrijstelling hanteert. Dit 

is het resultaat van een vroegere verplichting 68, waarbij de vrijstelling wettelijk vastgelegd werd op 

5.000 BEF en gekoppeld werd aan de consumptieprijsindex van 198169. Omgerekend volgens de 

index van maart 2013 zou dit aldus een geïndexeerd bedrag van 241,56 euro opleveren. 

Bij de variabele franchise daarentegen, wordt het bedrag dat in mindering wordt gebracht uitgedrukt 

als een percentage van het schadebedrag. Meestal wordt hierbij zowel een onder- als een 

bovengrens vastgelegd. Deze franchise is echter minder belangrijk in het kader van deze 

Masterproef, aangezien deze vrijstelling eerder voorkomt in bedrijfspolissen. 

                                                           
63

 Als maatschappij met de laagste verzekerde kapitalen stoffelijke schade – telefonisch contact met 
medewerker dienst Schade, 21 mei 2013 
64

 Telefonisch contact met medewerker dienst Schade AXA (als één van de grootste op de markt), 22 mei 2013 
65

 Als maatschappij met één van de hoogste verzekerde kapitalen stoffelijke schade, maar met een langere 
bestaansgeschiedenis dan Optimco – telefonisch contact met hoofd Schade, 21 mei 2013 
66

 Die dus gedekt zijn door de familiale verzekering. 
67

 Bedrag verrekend volgens index maart 2013. 
68

 Afschaffing wettelijke verplichting van vrijstelling door wijziging KB op 4 juli 2004. 
69

 Basisindex december 1983 = 119,64 ; basis = 100 (1981) 
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Figuur 4 - Bedrag vrijstelling per verzekeraar 
70

 

 

De “Engelse” franchise tot slot is een speciale vorm van vrijstelling. Bij deze vorm van franchise wordt 

een bepaald drempelbedrag ingesteld. Wanneer het schadebedrag onder deze drempel ligt, wordt er 

geen vergoeding uitgekeerd. Als de vastgestelde drempel echter overschreden wordt, wordt de 

schade integraal vanaf de eerste euro vergoed. 

In de praktijk kan deze “Engelse” franchise enkel waargenomen worden bij verzekeraar AG. Wellicht 

kan onder andere door deze vaststelling verklaard worden waarom de prijs bij deze verzekeraar toch 

wel bovengemiddeld is in vergelijking met andere maatschappijen, daar deze vorm van vrijstelling 

toch wel extra ‘value’ creëert voor potentiële verzekeringnemers. 

Op de huidige verzekeringsmarkt wordt tot slot ook door sommige maatschappijen de mogelijkheid 

geboden een BA privé-leven af te sluiten zonder vrijstelling, en dit tegen een geringe meerprijs. Op 

die manier poogt onder andere Optimco nieuwe consumenten aan te trekken, om zich daarna op 

cross-selling te kunnen toeleggen. Echter, Optimco werkt exclusief via makelaars die minder snel 

geneigd zijn om dergelijke polissen aan te bieden. De reden hiervoor is dat zij bevreesd zijn voor een 

hoger aantal schadeaangiftes, die tegenover de beperkte verdienste op een dergelijke polis een te 

hoge werklast zou opleveren. Het uiteindelijk succes van een familiale polis zonder vrijstelling valt 

bijgevolg moeilijk in te schatten.71 

 

3.7 Prijszetting 

 
Wanneer de prijzen tot slot geobserveerd worden, kunnen verschillende vaststellingen gedaan 

worden. 

Vooreerst kan gesteld worden dat elke maatschappij een duidelijk onderscheid maakt tussen de prijs 

voor een ‘modale’ consument die wordt verondersteld met minstens twee mensen onder één dak te 
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 Eigen werk, op basis van algemene voorwaarden bij de diverse verzekeringsmaatschappijen. 
71

 Voor verdere inzichten met betrekking tot de vrijstelling, verwijzen wij graag naar 4.3.4. Belang van de 
vrijstelling 
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leven enerzijds, en alleenstaanden en mensen van de derde leeftijd anderzijds. Bij die eerste groep 

gezinnen valt de premie steevast hoger uit dan voor de laatste twee onderscheiden groepen. Dit is 

logisch te verklaren gezien het feit dat het aantal verzekerden bij de gezinnen hoger ligt.72 De premie 

voor alleenstaanden en senioren daarentegen is bij alle maatschappijen die in beschouwing werden 

genomen dezelfde, met uitzondering van Ethias die op het eerste zicht geen aparte premie hanteert 

voor mensen van de derde leeftijd. Zij konden ons echter na telefonisch contact 73 melden dat er toch 

een apart tarief bestaat voor 50-plussers, doch enkel wanneer deze personen minstens twee andere, 

actieve polissen hebben bij Ethias. In dat geval verkrijgen zij hetzelfde tarief als een alleenstaande. 

Enkel KBC vult het onderscheid tussen bovenstaande consumentengroepen in op een alternatieve 

manier. Zij splitsen deze groepen op in de leeftijdscategorieën <31 jaar, 31-49 jaar en >49 jaar, 

waarbij in de eerste twee categorieën nog een bijkomend onderscheid wordt gemaakt in prijs tussen 

alleenstaanden en gezinnen 74. 

Voor elk van bovenstaande drie consumentengroepen die voor deze verzekering worden 

onderscheiden, wordt tevens de mogelijkheid geboden om de BA privé-leven af te sluiten met of 

zonder rechtsbijstand, en dit tegen een beperkte meerprijs. 

Naast de differentiatie in prijs tussen consumentengroepen, kan eveneens een onderscheid gemaakt 

worden tussen de tarieven die maatschappijen hanteren. Dit lijkt alvast een interessantere 

vergelijkingsbasis, gezien de hierboven besproken verschillen in dekkingen tussen maatschappijen 

onderling.  

Alle belangrijke dekkingen in beschouwing genomen 75, kan gesteld worden dat AG een goede 

prijs/kwaliteit-verhouding aanbiedt. Deze conclusie kan eens te meer bevestigd worden door de 

vaststelling dat zij als enige maatschappij een ‘Engelse’ franchise aanbieden, waarbij schadebedragen 

boven 241,55 euro volledig worden terugbetaald aan hun verzekeringnemers. 

Tot slot spelen voor sommige consumenten niet enkel de dekkingen een cruciale rol bij de keuze van 

een familiale polis. Ook de afwezigheid van de franchise – zoals in vorige paragraaf reeds besproken 

– kan aanleiding geven tot een hogere premie, die mensen soms geneigd zijn te betalen om totale 

financiële gemoedsrust te bekomen voor zaken gedekt door de familiale verzekering 76. 

Omwille van de alternatieve tariferingbasis die KBC hanteert, zoals hierboven reeds vermeld, laten 

we hun tarieven uit de algemene prijsvergelijking  en vermelden we deze hieronder kort in een kleine 

tabel: 

Tarieven KBC * < 31 jaar 31 - 49 jaar > 49 jaar 

Alleenstaanden € 67,03 € 75,42 
€ 75,42 

Gezinnen € 75,42 € 83,78 
* in alle tarieven is de rechtsbijstand inbegrepen 

Tabel 5 - Tarieven KBC
77
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 Zie paragraaf 3.3. Verzekerde personen 
73

 Ze bevestigden echter wel dat daaromtrent geen informatie vermeld stond op hun website. 
74

 Ook alleenstaanden met minstens één kind onder hun hoede worden beschouwd als een gezin. 
75

 Zie tabel in paragraaf 3.4. Dekkingen 
76

 Vergelijk echter met opmerking makelaars omtrent dit type polis, zie 3.6 Franchise 
77

 Tabel met tarieven op basis van eigen onderzoek 
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Figuur 5 - Prijsvergelijking tussen verzekeraars 
78
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 Eigen werk, op basis van opgevraagde prijsoffertes bij de diverse verzekeringsmaatschappijen. 
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3.8 BA privé-leven en vrijwilligers 79,80 

 

Niet alle vrijwilligersorganisaties beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor hun 

medewerkers. Om aan deze situatie te verhelpen, sloten ministers Verwilghen en Demotte namens 

de federale overheid een collectief akkoord met enkele verzekeringsondernemingen. Dit akkoord 

leidde tot verplichte aanpassingen in drie verschillende verzekeringspolissen met betrekking tot het 

vrijwilligerswerk: de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie, de BA privé-leven van de 

vrijwilliger en de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van de vrijwilliger. Omdat deze laatste 

verzekering buiten het bestek van deze Masterproef valt, laten we deze hier dan ook buiten 

beschouwing.  

Daarentegen is het wel belangrijk om de aanpassingen in de aansprakelijkheidspolissen eens kort te 

belichten. In principe geldt voor vrijwilligerswerk het immuniteitsprincipe. Dit betekent dat de 

vrijwilliger in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade 

toegebracht aan derden, maar de organisatie waarvoor hij het vrijwilligerswerk uitvoert 

burgerrechtelijk aansprakelijk is voor dit nadeel.  

Echter, bij herhaaldelijke lichte fout of bij grove fout bestaat alsnog een mogelijkheid dat de 

vrijwilliger persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor deze daad.  Daarom wordt aan de BA privé-

leven verplicht een bepaling toegevoegd, waarin wordt gestipuleerd dat vrijwilligerswerk steeds 

geacht wordt deel uit te maken van het privé leven van de vrijwilliger. Dit impliceert dat, indien de 

vrijwilliger toch aansprakelijk zou worden gesteld voor die zaken die uitgesloten zijn in de 

aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie waarvoor hij werkzaam is, hij steeds beroep kan 

doen op zijn persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de toegebrachte schade aan derden. 

Enkel bij die grove fouten, die expliciet zijn omschreven in deze familiale polis, bestaat de 

mogelijkheid dat de schade door de vrijwilliger zelf zal moeten worden bekostigd. 

 

3.9 Casus ongeval Piet  

 

Uiteindelijk moet het op basis van bovenstaande informatie mogelijk zijn om enkele vragen omtrent 

de inleidende casus te beantwoorden: 

 

 Moet hij zelf de schade/letsels bekostigen of kan hij deze aansprakelijkheid afwentelen op een 

welbepaalde verzekering? 

 

Ervan uitgaande dat Piet op het moment van het ongeval over een actieve polis BA privé-leven 

beschikt kan het volgende gesteld worden: zijn verzekeraar zal de volledige schade betalen (voor 

zover deze de verzekerde bedragen stoffelijke en lichamelijke schade niet overschrijdt), echter 

verminderd met de vrijstelling.81 Voor de beoordeling van de claim van Germaine zal zijn 

verzekeraar een advocaat gelasten en hiervoor de kosten dragen. 

                                                           
79

 (Prof. Claassens). Schadevergoeding, aansprakelijkheid en verzekeringen ten behoeve van vrijwilligers. 
80

 Zie Wet betreffende de rechten van vrijwilligers, Wet 3 juli 2005 
81

 Indien de polis BA privéleven bijvoorbeeld is onderschreven bij AG Insurance dan zal de vrijstelling wegvallen 
daar AG een Engelse franchise opneemt in zijn polis. 
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 Heeft hij hierbij recht op juridische bijstand? 

 

Wanneer Piet de waarborg rechtsbijstand onderschreven heeft, kan hij hierdoor beroep doen op 

een advocaat naar zijn keuze, voor zijn strafrechtelijke verdediging. 

 

3.10 Problemen met huidige polissen 

 

Gezien de technische- en rechtstermen die hierboven ter sprake komen voor ons reeds de 

complexiteit van het vergelijken van de dekkingen tussen verschillende maatschappijen sterk 

verhogen, lijkt het ons voor de gemiddelde verzekeringsconsument al helemaal onmogelijk om een 

volledige en goede analyse te maken van de verschillende verzekeringsvoorwaarden alvorens een 

weloverwogen keuze te kunnen vormen wat betreft een polis BA privé-leven. 

Wij vroegen ons bijgevolg af in hoeverre de verzekeringsconsument zelf zijn keuzes maakt, dan wel 

afgaat op de kennis van professionelen, of hij enkel uitkijkt naar de goedkoopste 

verzekeringsproducten. 

Daarnaast ging onze interesse vooral uit naar het kennisniveau van de basisbeginselen van een polis 

BA privé-leven. Dit kennisniveau wordt verder uitgediept in wat volgt, meer bepaald in de resultaten 

van ons onderzoek met betrekking tot dit thema. 
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksvragen 

 
o Wat is het algemene verwachtingspatroon betreffende het kennisniveau van de gemiddelde 

Vlaamse verzekeringsconsument volgens verschillende ondervraagde professionelen?  

 Welke gemiddelde score wordt op de voorgelegde onderzoeksenquête verwacht 

door deze professionelen? 

 Welke gemiddelde score beschouwen deze deskundigen als ‘voldoende’ op deze 

onderzoeksenquête? 

 

o Hoe is het gesteld met het kennisniveau betreffende de polis BA privé-leven van de 

gemiddelde Vlaamse verzekeringsconsument ? 

 Wat is het gemiddelde kennisniveau van de Vlaamse verzekeringnemer die een BA 

privé-leven onderschrijft? 

 Wat is het gemiddelde kennisniveau van een verzekerde, niet-verzekeringnemer, in 

een polis BA privé-leven? 

 Acht de gemiddelde verzekeringsconsument zichzelf voldoende ingelicht over deze 

verzekeringspolis? 

 

o Strookt het bekomen gemiddeld kennisniveau van de Vlaamse verzekeringsconsument met 

de verwachtingen die professionelen stellen gebaseerd op eigen ondervinding? 

 

4.2 Aanpak 

 

Vandaag de dag zijn de verwachtingen en inspanningen omtrent aansprakelijkheidsrecht, en in zijn 

kielzog ook van aansprakelijkheidsverzekeringen, niet van een kleine omvang.82 Aangezien hieruit 

blijkt dat de aansprakelijkheidsverzekeringen in de toekomst zeker niet aan belang zullen moeten 

inboeten, hebben wij ervoor geopteerd ons onderzoek in deze richting te voeren. Het is de bedoeling 

dat hierbij nagegaan wordt hoe het gesteld is met het kennisniveau van de gemiddelde Vlaamse 

verzekeringsconsument betreffende de polis BA privé-leven 83. 

Om dit onderzoek zo concreet en correct mogelijk te voeren, hebben we eerst de bestaande 

wetgeving en het huidige aanbod op de verzekeringsmarkt van naderbij bekeken. Op die manier 

hebben we getracht zelf inzicht te verwerven in de materie, teneinde correcte en gerichte vragen te 

kunnen stellen aan de consumenten. 

Gezien we vergelijkingspunten zochten voor de maatstaf ‘voldoende’ betreffende het kennisniveau 

en om tegelijk nog een beter zicht te krijgen op de inhoud van deze BA privé-leven, besloten we ons 

onderzoek te starten aan de hand van een reeks diepte-interviews met verzekeringsprofessionelen. 

Deze reeks van geïnterviewden bestond uit een vijftal makelaars, één sales manager BOAR, één 
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 (lc, 2012) 
83

 Na telefonisch contact met de documentatiedienst van Assuralia blijkt dat hieromtrent nog geen onderzoek 
is gedaan. 
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diensthoofd schade en een directielid van Assuralia. Spijtig genoeg zijn we er niet in geslaagd deze 

lijst aan te vullen met een schade-expert, ondanks herhaaldelijke inspanningen bij een drietal 

experts. 

De algemene tendens die naar voor kwam uit deze interviews, was dat de vooraf opgestelde 

vragenlijst die zou voorgelegd worden aan de gemiddelde consument te complex was. Tevens 

temperden zij onze verwachtingen met betrekking tot de gemiddelde score die een consument zou 

halen op een dergelijke test. Aan de hand van deze gesprekken hebben wij deze dan ook 

‘gefinetuned’ teneinde de uiteindelijke enquête te bekomen. 

Om het finaal doel van dit onderzoek niet uit het oog te verliezen, hebben wij deze uiteindelijke 

enquête opnieuw voorgelegd aan de geïnterviewden. Op die manier hebben we getracht om 

bruikbare verwachtingscijfers te bekomen betreffende de gemiddelde score die een consument naar 

hun ondervinding zou behalen. Daarnaast vroegen we ook wat volgens hen een ‘voldoende’ 

gemiddelde score zou zijn. 

Uiteindelijk werd de volledige enquête, zoals bijgevoegd in bijlage 7.9. Consumentenenquête, 

voorgelegd aan de consument. Om een maximale diversiteit aan respondenten te bereiken, hebben 

wij deze verspreid via diverse elektronische platformen. Zo hebben we willekeurig mensen 

toegevoegd aan een gesloten Facebook-groep met betrekking tot onze enquête, hebben we 

willekeurig docenten en medewerkers van de Hogeschool geselecteerd en aangeschreven via mail en 

hebben we onze enquête verspreid via diverse internetfora 84. Wij beseffen echter wel dat het 

rechtstreeks aanschrijven van docenten onze resultaten positief zou kunnen beïnvloeden 85, daar 

deze respondenten stuk voor stuk hoger opgeleide profielen betreffen.  

Binnen de enquête kozen we voor een opeenvolging van algemene vragen met betrekking tot de 

respondent zelf, voor een paar algemene kennis- en inhoudsvragen en voor een korte test van een 

tiental juist-fout vragen. Bij deze test meldden wij bewust dat er sprake zou zijn van een 

giscorrectiemechanisme, om zo te vermijden dat mensen al te gemakkelijk zouden gokken tussen 

slechts twee mogelijke antwoorden. Naar alle waarschijnlijkheid zou dit een vrij grote, potentiële 

impact gehad hebben op onze resultaten, hetgeen we ten allen prijze wensten te vermijden. Echter 

wordt bij de interpretatie van de resultaten eveneens gevolg gegeven aan de uitkomsten zonder 

toepassing van het giscorrectiemechanisme. 
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 Zo konden lezers en lezeressen van onder andere het forum van ‘Flair’, voetbalclub KRC Genk, Test-Aankoop 
en Zita onze enquête vrij invullen. Deze selectie werd gemaakt om een zo groot mogelijke diversiteit aan 
respondenten te bekomen. 
85

 Gemiddelde scores kunnen hoger uitvallen dan werkelijk het geval is, echter kunnen we niet met zekerheid 
stellen of docenten van bijvoorbeeld Kunst-, Muziek-, en Wetenschapsrichtingen over een grotere basiskennis 
beschikken met betrekking tot dit onderwerp. 
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4.3 Diepte-interviews 

4.3.1 Perceptie BA privé-leven 

 

Vooreerst stelden we alle geïnterviewden de vraag wat zij verstonden onder de BA privé-leven. Via 

deze weg wilden wij peilen naar de manier waarop deze professionelen de inhoud van een dergelijke 

polis kunnen overbrengen naar de gemiddelde verzekeringsconsument, en dit op een voor hen 

duidelijk te verstane wijze.  

Een eenduidige, samenvattende definitie komt als volgt naar voor: ‘De BA privé-leven, in de 

volksmond beter gekend als de familiale verzekering, is een aansprakelijkheidsverzekering die 

extracontractuele schade aan derden dekt in het kader van hun privé-leven.’ De meeste makelaars 

bouwen op deze definitie verder met het omschrijven van derden, het afbakenen van het privé-leven 

– met andere woorden alles wat niet behoort tot de beroepssfeer – en het bespreken van de gedekte 

personen in een dergelijke polis. Tot slot sluit men het verhaal af met het onderstrepen van het groot 

belang van het onderschrijven van een dergelijke polis. Eén makelaar vermeldde zelfs dat klanten 

zonder familiale niet langer konden verzekerd zijn in hun kantoor. 

Tevens stelden wij aan de geïnterviewde makelaars de vraag wat zij denken dat de consument – hun 

klant – verstaat onder de familiale verzekering. Daaruit blijkt dat makelaars zich heel goed bewust 

zijn van misvattingen van verzekeringnemers, hetgeen vooral naar voor komt door de aangifte van 

niet-gedekte schadegevallen. Dit zou volgens hen te wijten zijn aan het feit dat consumenten geen 

notie hebben van het begrip ‘derden’ met betrekking tot deze polis. In dit geval rekenen dergelijke 

verzekeringnemers volgens één bepaalde makelaar heel duidelijk op de expertise van de 

tussenpersoon waarbij zij verzekerd zijn. 

Daarnaast wordt de polis op eigen initiatief vooral onderschreven bij de geboorte van kinderen of bij 

het aankopen van huisdieren. Opvallend hierbij is dat makelaars duidelijk vermelden dat de meeste 

schadegevallen echter voortvloeien uit aansprakelijkheid van volwassenen. Het doelpubliek is 

volgens alle geïnterviewden zeer eenduidig: deze polis is essentieel voor iedereen. Zelfs een 

alleenstaande die op een appartement woont, kan door een banale verstrooidheid ernstige schade 

berokkenen aan derden. 

Een eerste conclusie kan dus zijn dat consumenten deze polis afsluiten om verkeerde redenen en 

tevens duidelijke misvattingen hebben omtrent de dekkingen. Opmerkelijk hierbij is de 

contradictorische opvatting dat dekkingen tegelijk overschat en onderschat worden. Overschatting 

van dekkingen met betrekking tot deze verzekering blijkt uit de aangifte van niet-gedekte 

schadegevallen.  Volgens geïnterviewde makelaars onderschatten consumenten echter tegelijk de 

omvang van de dekkingen aanwezig in hun familiale polis door een gebrek aan kennis van de 

algemene voorwaarden. Een mogelijke oplossing die door één bepaalde makelaar naar voor gebracht 

wordt, is het maken van een vergelijking van premie en waarborgen tussen brandverzekering en 

familiale verzekering. Hierbij wijst hij de klant op gelimiteerde kapitalen voor een hogere premie in 

de brandverzekering, daar waar de waarborgen in de familiale verzekering quasi als onbeperkt 

mogen beschouwd worden en dit voor een veel lagere premie. Een andere makelaar haalde tevens 

ook aan dat ‘hij liever had dat klanten hun brandpremie niet betaalden dan hun familiale polis 

onbetaald lieten’. 
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4.3.2 Perceptie luik rechtsbijstand 

 

Hoewel de klant wel vertrouwd is met de term rechtsbijstand daar deze term in feite zelfverklarend 

is, is ook hier de consument zich algemeen genomen niet bewust van de aanwezigheid van een 

dergelijk luik in zijn familiale verzekering. Tevens heerst ook de misperceptie dat dit luik enkel de 

erelonen van advocaten vergoedt, terwijl de dekking in de praktijk veel verder reikt. Ook de kosten 

verbonden aan raadsdokters, experts worden door de maatschappij vergoed onder deze noemer.  

Eén makelaar maakt zijn cliënt duidelijk hoe belangrijk een dergelijk luik is via een actualiteitsgerichte 

benadering. Zo stelt hij zijn klanten de vraag hoe het mogelijk was dat jonge ouders van de 

kindermoord te Dendermonde in staat zijn om bekende advocaten onder de arm te nemen zoals 

Meester Vermassen, daar waar andere koppels in financiële moeilijkheden geraken na een dergelijk 

voorval.  

Het antwoord van de makelaar op deze vraag is tweeledig. Vooreerst worden de erelonen  van de 

advocaten van eerstgenoemden volledig vergoed  door de waarborg rechtsbijstand in hun familiale 

polis. Dat ze daarnaast gereputeerde advocaten konden kiezen, is het gevolg van de  wettelijke 

verplichting die verzekeringsmaatschappijen hebben om de cliënt vrije keuze van advocaten aan te 

bieden.86 Spijtig genoeg werden volgens hem de andere koppels niet op een dergelijke manier 

geadviseerd door hun verzekeringstussenpersoon. 

Verder gaven meerdere geïnterviewde makelaars nog mee dat zij de laatste jaren steeds meer 

opteren voor rechtsbijstandpolissen bij onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraars. 

 

4.3.3 Perceptie omtrent de premie 

 

De algemene overtuiging van de geïnterviewden was dat de consument niet afhaakt voor een polis 

BA privé-leven omdat de premie te hoog zou liggen. Deze bedraagt per jaar namelijk slechts 70 à 90 

euro 87 en staat niet in verhouding tot de dekkingen die verzekerden daarvoor in ruil ontvangen. Alle 

geïnterviewden zijn er echter wel van overtuigd dat door de psychologische kant van het verhaal 88 

en het gebrek aan kennis omtrent de inhoud van de polis, een inspanning vanwege de tussenpersoon 

nodig is om consumenten er attent op te maken welke risico’s zij lopen in geval van het niet 

onderschrijven van een dergelijke polis. 

Sommige makelaars halen echter aan dat bepaalde mensen, ondanks een krachtig verhaal, niet 

overtuigd zijn van het belang van deze polis omwille van de lage frequentiegraad van schadegevallen 

met betrekking tot deze polis. Eén van de geïnterviewde makelaars probeert dan ook een dergelijke 

gedachtegang te ontkrachten met een praktisch voorbeeld als zijnde ‘Als je met je fiets per ongeluk 

een auto raakt, kan deze schade snel oplopen tot duizend euro. Dit komt overeen met twaalf jaar 

premiebetaling voor het ganse gezin, waarvan ieder lid dergelijke schadegevallen kan veroorzaken 

gedurende deze twaalf jaar.’ 
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 Art. 92 WLVO – Vrije keuze van raadslieden 
87

 Zie supra 3.7. Prijszetting 
88

 Nòg maar eens extra verzekering naast de wettelijk verplichte autoverzekering en de brandverzekering, die 
quasi iedereen afsluit  ter bescherming van zijn verblijfplaats (sociaal of contractueel verplicht). 
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4.3.4 Belang van de vrijstelling 

 

Wat betreft de vrijstelling, kunnen we drie visies onderscheiden: die van de 

verzekeringsmaatschappij, die van de verzekeringstussenpersoon en tot slot die van de consument. 

De meeste verzekeringsmaatschappijen lijken te vertrekken vanuit de filosofie dat ‘mensen zich 

verzekeren voor veroorzaakte schade die zij zelf financieel niet aankunnen, en dit tegen een 

betaalbare prijs’. Hierdoor voert men bij deze verzekeringsmaatschappijen vooreerst een vrijstelling 

in om deze verzekering betaalbaar te houden voor de consument. Daarnaast vermijden ze op die 

manier een overmaat aan aangiftes van modale huis-, tuin- en keukenongevallen die gepaard gaan 

met bijhorende beheers- en eventuele expertisekosten. Maatschappijen kiezen hierbij veelal voor 

een uniforme vrijstelling, die financieel redelijk is voor hun gemiddelde consument. 89 

Vanuit de visie van de tussenpersoon wordt het idee van een vrijstelling ook breed gesteund. Door 

de geringe premie die voor deze tussenpersoon een beperkte commissionering inhoudt, is het voor 

deze professioneel niet interessant om overstelpt te worden met schadeaangiftes die ook voor hen 

grote beheerskosten met zich meebrengen. Daar dit veelomvattend schadebeheer in schril contrast 

staat met de beperkte verdiensten, zegt niemand nog geneigd te zouden zijn om veel familiale 

polissen te onderschrijven tenzij in kader van cross-selling of van pakketpolissen. Tenslotte melden 

sommige geïnterviewde tussenpersonen soms problemen te ondervinden met ontevreden klanten 

bij uitbetaling van schade, niettegenstaande de meeste mensen vertrouwd zijn met  het bestaan van 

deze vrijstelling. 

Veel consumenten verwachten namelijk dat de schade die de tegenpartij lijdt volledig door de 

maatschappij zal vergoed worden indien een schadegeval gedekt is. Ondanks het feit dat men weet 

heeft van het bestaan van de vrijstelling, houdt men hier niet altijd rekening mee bij de aangifte en is 

men vaak verrast bij de melding dat de eigen tussenkomst nu reeds ongeveer 241 euro bedraagt.90 

 

4.3.5 Korte test 

 

Op het einde van elk vraaggesprek hebben we uiteindelijk elke geïnterviewde persoon een korte test 

voorgelegd met tien juist-fout vragen. Deze tien vragen hadden betrekking op praktijkgerichte 

schadegevallen en hadden allen als doel de kennis omtrent de wetgeving betreffende de BA privé-

leven 91 en de inhoud van de algemene voorwaarden bij verschillende maatschappijen te evalueren. 

Dit liet ons toe te peilen naar hun kennisniveau. 

Wij vroegen hen nadien wat een aanvaardbare score zou kunnen zijn voor elke 

verzekeringsprofessioneel, om daarna de vergelijking te kunnen maken met de door hen behaalde 

scores. De meesten haalden aan dat een score van zes tot zeven correcte antwoorden in hun ogen 

volstond wanneer het over praktijkgerichte kennis ging.  
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 Zie supra 3.6. Franchise 
90

 Zie supra 3.6. Franchise 
91

 Zie supra 2.2.1. KB 12 januari 1984 
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Eén van hen haalde echter duidelijk het verschil aan tussen het bezitten van parate kennis en het 

kunnen beschikken over en interpreteren van andere informatiebronnen, zoals de algemene 

voorwaarden en desbetreffende wetgeving, om zo een maximale score te behalen. In zijn ogen 

volstond dan een score van vijf correcte antwoorden, maar moest hij wel in staat zijn om met 

beperkte zoektijd zijn klanten van een correct antwoord te kunnen voorzien. 

Tenslotte vroegen wij na de test ook welke resultaten zij dachten dat de gemiddelde 

verzekeringsconsument zou behalen bij het invullen van een dergelijke test. Op die manier trachtten 

we te peilen naar hun verwachtingen omtrent het kennisniveau van hun gemiddelde klant, om zo de 

vergelijking te kunnen maken met de resultaten die wij zouden bekomen op het einde van onze 

consumentenenquête. Quasi alle geïnterviewden waren redelijk nuchter in hun antwoorden en 

achtten de kennis van hun klanten of andere verzekeringsconsument heel beperkt. Echter vonden zij 

het niet noodzakelijk om hun klant van extra voorlichting te voorzien, daar bepaalde wettelijke 

materie niet altijd even rechtlijnig is en tevens voor veel consumenten een brug te ver is. Een 

gemiddelde score van twee à drie correcte antwoorden zou hen dus zeker niet verbazen. 

Daar dit aantal correct beantwoorde vragen voor ons niet representatief leek en ons mogelijk minder 

inzicht zou verschaffen in het werkelijk kennisniveau, hebben wij bijgevolg wijselijk besloten de 

enquête voor de consument aan te passen en deze te vervolledigen met meer dagdagelijkse 

schadegevallen en/of voorbeelden waarbij de consument toch kan verondersteld worden meer dan 

twee à drie correcte antwoorden te leveren. 
 

4.4 Enquête 

 

Het waarom en de concrete aanpak van onze enquête werd hierboven reeds besproken. Echter 

vormt de inhoudelijke respons het hoofddoel van deze enquête. 

Op de volgende pagina vindt u alvast een overzicht van de enquête onder de vorm van een 

flowchart. Het biedt een overzicht van het geheel en maakt onderstaande uiteenzetting 

gemakkelijker om volgen. Tevens zal hiermee duidelijk worden welke respondent op bepaalde 

specifieke vragen diende te antwoorden, gezien het feit dat een vraag als ‘Waarom heeft u deze 

verzekering afgesloten?’ bijvoorbeeld niet hoefde voorgelegd te worden aan mensen die ‘Nee’ 

antwoordden op de vraag of zij verzekerde waren in een polis BA privé-leven. 92 
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 Een overzicht van alle vragen met antwoordmogelijkheden vindt u in bijlage 7.9. Consumentenenquête. 

Tabel 6 - Score professionelen op test voorgelegd bij diepte-interview 
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Figuur 7 - Verdeling leeftijdscategorieën binnen enquête 

Daarnaast hadden we vooraf bepaald dat we resultaten wensten te interpreteren met de Vlaamse 

bevolking 93 als zijnde de populatie, en dit met een foutmarge van 5%. Na berekeningen met 

betrekking tot de omvang van de steekproef, kwamen we met deze gehanteerde foutmarge en een 

betrouwbaarheidsinterval van 95% uit op een steekproef van minstens 385 respondenten 94. 

Uiteindelijk bekomen wij bij afsluiting van deze enquête een voldoende aantal van 422 

respondenten. 

 

4.4.1 Start: indicatie diversiteit respondenten 

o Man / Vrouw 

Binnen onze groep van 422 respondenten, kunnen we 

258 mannen en 164 vrouwen onderscheiden. Dit ligt 

niet in lijn met de verdeling man-vrouw binnen de 

Vlaamse populatie die op ongeveer 49-51% ligt. Dit is 

wellicht te wijten aan een te gerichte distributie van 

deze enquête. Echter hebben wij het vermoeden dat de 

resultaten hierdoor niet drastisch zullen vertekend zijn.  

o Leeftijd 

 

Binnen elke leeftijdscategorie hebben we een 

representatief aantal respondenten bereikt. Enkel in 

de categorie van 65+’ers bekomen we maar een 

kleiner aandeel in verhouding met hun aanwezigheid 

binnen de Vlaamse bevolking. Dit is wellicht te wijten 

aan het verlaagd internetgebruik binnen deze 

leeftijdsgroep, niettegenstaande de inhaalbeweging 

waaraan senioren bezig zijn op dit vlak. 

o Beroepscategorie 

Wanneer we de vergelijking maken met de verspreiding tussen diverse beroepscategorieën zoals 

aangetoond door de Enquête naar arbeidskrachten, uitgevoerd door de Algemene directie 

Statistiek en Economische informatie uit 2011, bekomen wij min of meer gelijkaardige 

verhoudingen. Enkel wat arbeiders betreft zitten wij ruim onder deze verhoudingen. Dit kan 

mogelijk een impact hebben op onze resultaten. Verder is het feit dat het overgrote deel van 

diegene die kozen voor de categorie ‘Andere’ opgaven in een tekstvak ambtenaren te zijn, zeker 

nog het vermelden waard. 
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 Vlaanderen telt op 1 januari 2013 6.376.425 inwoners volgens officiële cijfers van de federale overheid. 
(Bevolking) 
94

 Steekproefomvang berekend met behulp van (Burns, et al., mei 2006) – Hoofdstuk 13 

Figuur 6 - Verdeling man-vrouw binnen enquête 
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Figuur 8 - Verdeling volgens beroep binnen enquête 
 

4.4.2 Verzekerde in polis 

 

De meerderheid van de respondenten haalt aan dat zij een polis BA privé-leven hebben afgesloten 

op hun eigen naam. Dit is positief, daar dit de mensen zijn die verondersteld worden het meest 

kennis te hebben omtrent een product waarvoor zij jaarlijks een bepaald bedrag neertellen. 

Eveneens frappant is het feit dat het gros van de ondervraagden het belang van een dergelijke 

verzekering lijkt in te kunnen schatten, gezien er slechts vijf procent meldt geen verzekerde te zijn in 

een dergelijke verzekering. Of zijn er andere drijfveren voor deze onderschrijving? 

 

 

Figuur 9 - Verdeling verzekerde/verzekeringnemer in enquête 
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4.4.3 Drijfveren voor onderschrijven polis BA privé-leven95 

 

De voorgaande, voorbarige veronderstelling dat mensen het belang van een dergelijke polis lijken in 

te kunnen schatten, blijkt grotendeels te kloppen. Er zijn echter +- 30% anderen die het moeten 

hebben van het advies van een verzekeringstussenpersoon of ouders en andere naasten, als drijfveer 

om een dergelijke verzekering te onderschrijven. Enkele individuele respondenten sloten de 

verzekering slechts af wanneer hun kind werd geboren, of bij de aankoop van een huisdier. We 

kunnen dus concluderen dat niet iedereen vanuit een eigen visie overtuigd is van het belang van 

deze aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Figuur 10 - Drijfveren respondenten 
 

4.4.4 Kostprijs verzekering 

 

Hoewel het belang van een BA privé-leven hoog wordt ingeschat, lijkt ongeveer 40% van de 

respondenten 96 geen idee te hebben omtrent de kostprijs van een dergelijke verzekering. Dit strookt 

met de algemene perceptie van bepaalde geïnterviewde makelaars dat veel mensen zich niet bewust 

zijn van wat hun verzekeringsuitgaven per kalenderjaar omvatten. Daartegenover staat wel +- 50% 

van de respondenten die correct antwoorden op de vraag met betrekking tot hun jaarlijkse premie 97. 
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 Vraag enkel beantwoord door mensen die verzekeringnemer zijn in polis BA privé-leven. 
96

 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat ook verzekerden in een dergelijke polis deze vraag voorgeschoteld 
kregen. 
97

 Zie supra 3.7. Prijszetting 
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Figuur 11 - Wat geënquêteerden denken dat een polis BA privé-leven jaarlijks kost 
 

4.4.5 Doorslaggevende argumenten bij de keuze van de polis 98 

 

o Hoe verhouden dekkingen bij verschillende maatschappijen zich ten opzichte van elkaar? 

Deze vraag werd gesteld met als doel een eerste inzicht te verwerven in de inhoudelijke kennis 

van de verzekeringnemer omtrent de algemene voorwaarden bij verschillende maatschappijen. 

Hieruit blijkt vooral dat wat deze inhoudelijke poliskenmerken betreft, bijna 50% van de 

respondenten aangeeft geen idee te hebben over eventuele verhoudingen tussen 

maatschappijen wat dekkingen in de BA privé-leven betreft. Daarnaast zijn er eveneens nog een 

kleine 14% die deze vraag foutief beantwoorden, waardoor we kunnen veronderstellen dat er 

voor de gemiddelde verzekeringnemer weinig transparantie bestaat betreffende de algemene 

voorwaarden op de verzekeringsmarkt en hij tevens geen of weinig kennis heeft omtrent de 

wettelijke minimumgarantievoorwaarden zoals gestipuleerd in het KB 99.  

 

Figuur 12 - Verhouding dekkingen volgens respondenten 
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 Onderstaande vragen zijn enkel beantwoord door mensen die verzekeringnemer zijn in polis BA privé-leven. 
99

 Zie supra 2.2.1. KB 12 januari 1984 
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o Wat bedraagt de vrijstelling in uw familiale polis? 

Uit het antwoord op deze vraag kunnen we afleiden dat slechts 37% van de respondenten 100 

een realistisch beeld heeft van de vrijstelling in hun onderschreven polis. De realistische 

antwoorden betreffen 0 euro – gezien er op de huidige markt polissen bestaan zonder 

vrijstelling –, ongeveer 240 euro – huidig geïndexeerd bedrag van de vroeger gebruikelijk 

gehanteerde vrijstelling –, en de Engelse franchise – zoals deze bestaat in de gezinspolis van AG. 

Daarnaast kunnen we opmerken dat 43% stelt geen idee te hebben omtrent de grootte van een 

eventuele vrijstelling, ondanks het feit dit vrij cruciaal kan zijn bij een eventuele (kleine) schade. 

Tenslotte zijn er nog +- 20% die een compleet foutief antwoord formuleren. Wanneer we deze 

laatste twee categorieën samen in beschouwing nemen, kunnen we bijgevolg concluderen dat 

er toch een ruime meerderheid aan verzekeringnemers absoluut niet of fout is ingelicht omtrent 

deze vrijstelling. Dit is naar onze persoonlijke mening toch een pijnlijke vaststelling bij een polis 

die door ongeveer 90% van alle Vlaamse gezinnen onderschreven wordt 101. 

 

o Wat is het doorslaggevend argument bij de keuze van uw polis? 

Op de vraag wat het doorslaggevend argument was voor verzekeringnemers bij de keuze van 

een polis BA privé-leven, kregen we vrij diverse antwoorden. 

Ruim 37% vermeldde dat zij hun keuze lieten afhangen van het advies van hun 

verzekeringsmakelaar. Dit kan opnieuw wijzen op een te beperkte kennis van de algemene 

voorwaarden, waardoor mensen bereid zijn iets meer te betalen dan bij een directe verzekeraar 

voor het professioneel advies van een tussenpersoon. We kunnen dit dan ook terugkoppelen 

naar het feit dat ongeveer 80% van de verzekeringen niet-leven onderschreven worden via een 

verzekeringstussenpersoon, hetzij onder de vorm van een (bank-)agent of een makelaar 102. 
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 Die tevens allen verzekeringnemers zijn. 
101

 Zie supra 3.2.1. Onderschrijven van een verzekeringspolis 
102

 Zie bijlage 7.2. Distributiekanalen van de verzekering 
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Figuur 14 - Doorslaggevend argument bij keuze polis 

 

Ongeveer 30% van de resterende respondenten stelde dat zij hun keuze lieten afhangen van de 

omvang van de dekkingen. Daarmee gaven zij indirect aan zelf algemene voorwaarden te 

vergelijken en daaruit de beste prijs/kwaliteit-verhouding of de beste dekking te kiezen, 

afhankelijk van hun persoonlijke voorkeur. Dit valt niet in het minst opmerkelijk te noemen, 

waardoor we de link hebben gelegd met de vraag hoe de dekkingen zich verhouden ten opzichte 

van elkaar. Opvallend bij het maken van deze vergelijking is dat ongeveer 42% van de 

geënquêteerden die de keuze van hun polis liet afhangen van de omvang van de dekkingen, 

antwoordt niet te weten hoe de dekkingen van verschillende maatschappijen zich verhouden 

ten opzichte van elkaar, hetgeen op zijn minst bedenkelijk kan genoemd worden. 

 

Verder is ook nog de respons met betrekking tot de vrijstelling het vermelden waard. Slechts 2 

respondenten bepalen hun voorkeur op basis van een verschil in vrijstellingen. Dit strookt met 

bovenstaande uiteenzetting dat het overgrote deel van de consumenten eigenlijk weinig tot 

geen notie hebben van de aanwezigheid noch de hoogte van de vrijstelling in een dergelijke 

polis. 
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4.4.6 Resultaten testvragen 

 

Bij het bespreken van de resultaten op de test zullen we duidelijk het onderscheid maken tussen 

deze gecorrigeerd door middel van het toepassing van een giscorrectie 103 en de werkelijk behaalde 

scores. 

 

4.4.6.1 Individuele analyse stellingen 

 

Vooreerst overlopen we kort alle vragen uit de test met een korte duiding waarom deze werden 

opgenomen. Tevens zal voor elke vraag individueel grafisch weergegeven worden wat de verhouding 

correcte/foutieve antwoorden betreft. Correcte antwoorden worden aangeduid door middel van een 

groene balk, foutieve door middel van een rode. 

o Stelling 1 

Uw hond Fifi bijt de voorbijwandelende postbode. Uw familiale verzekering zal de schade, die 

deze postbode ondervindt, vergoeden. 

 

Deze stelling werd toegevoegd aan de test teneinde te kunnen peilen naar de kennis omtrent 

één van de basisbeginselen van de BA privé-leven, namelijk het verzekerd zijn van huisdieren 

in een dergelijke polis. 

 

 

Figuur 15 - Stelling 1 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 2 

Uw kind wandelt over straat zonder te kijken,een auto wijkt uit en raakt een paal. Uw 

familiale verzekering zal de schade aan de wagen vergoeden. 

 

Stelling 2 werd opgenomen omwille van een dubbele reden: vooreerst willen we testen of 

mensen weten dat kinderen per definitie meeverzekerd zijn in een familiale verzekering 104, 

ten tweede trachtten we te peilen of de respondenten beseffen dat er zelfs zonder contact 

aansprakelijkheid kan bestaan. 

 

                                                           
103

 Wij verwijzen graag naar 4.2. Aanpak voor de redenering achter het toepassen van de giscorrectie. 
104

 Indien het een polis ‘Gezin’ betreft logischerwijze. 
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Figuur 16 - Stelling 2 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 3 

U stoot tijdens het achteruitschuiven van uw stoel een vaas om bij uw schoonzus. Uw 

familiale verzekering zal deze vaas niet bekostigen omdat uw schoonzus tot uw familie 

behoort. 

 

Door het bijvoegen van deze stelling, wilden we onderzoeken in hoeverre de consument 

vertrouwd is met het begrip ‘derde’ in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering. 

Door het toevoegen van de schoonzus als eventueel verwarrende factor in dit verhaal, kon 

deze kennis duidelijk getest worden. 

 

 

Figuur 17 - Stelling 3 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 4 

Al voetballend trapt uw zoon een bal door uw keukenruit. Uw familiale verzekering zal deze 

schade vergoeden. 

 

Deze stelling werd toegevoegd aan de test om een eventuele misvatting, aangehaald door 

verzekeringsprofessionelen, betreffende de familiale verzekering te testen. Volgens hen 

krijgen ze regelmatig aangiftes binnen van schadegevallen waarbij een verzekerde schade 

veroorzaakt aan een andere verzekerde binnen dezelfde polis. Bijgevolg kan de schadelijder 

niet als ‘derde’ beschouwd worden en wordt er dus geen dekking verleend. 
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Figuur 18 - Stelling 4 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 5 

U wordt aangereden door een wagen. Het luik rechtsbijstand in uw familiale verzekering zal u 

helpen om een schadevergoeding te proberen verkrijgen van de tegenpartij. 

 

Door het toevoegen van deze stelling, kunnen we testen of consumenten voldoende 

vertrouwd zijn met het begrip ‘rechtsbijstand’, de omvang en het nut ervan. 

 

 

Figuur 19 - Stelling 5 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 6 

U leent de ladder van uw buurman die enkele huizen verder woont. Bij het snoeien van uw 

beukenhaag valt deze ladder om en breekt deze in twee stukken. Uw familiale verzekering zal 

de schade aan de ladder sowieso vergoeden. 

 

Via deze stelling wensten we te onderzoeken of consumenten kennis hebben betreffende de 

term ‘toevertrouwd goed’. Dit is lang niet overal opgenomen in polissen BA privé-leven105, 

maar het betreft wel steevast schade toegebracht aan derden. Door het toevoegen van het 

woord sowieso, kan de stelling per definitie als fout beschouwd worden. 

 

                                                           
105

 Zie supra 3.4. Dekkingen, voor verdere specificaties omtrent deze dekkingen 
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Figuur 20 - Stelling 6 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 7 

Uw oudste zoon vertoeft zijn eerste maand op kot (studentenkamer), waar hij per ongeluk de 

laptop van zijn buurman laat vallen na het bekijken van een film. De schade aan de laptop 

wordt door uw familiale verzekering niet vergoed omdat uw zoon het grootste deel van de 

week niet meer thuis verblijft en dus niet meer onder uw familiale verzekering valt. 

 

Deze stelling opnemen in de test liet ons toe na te gaan of de consument weet heeft van het 

feit dat verzekerden die tijdelijk buitenshuis verblijven in het kader van hun studies, nog 

steeds verzekerd zijn voor schade toegebracht aan derden. 

 

 

Figuur 21 - Stelling 7 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 8 

In Frankrijk breng ik schade toe aan goederen van derden. Deze schade zal echter niet 

vergoed worden door uw familiale verzekering omdat dit niet binnen de Belgische 

landsgrenzen plaats heeft gevonden. 

 

In de minimumgarantievoorwaarden, zoals besproken in paragraaf 2.2.1. KB 12 januari 1984, 

wordt gestipuleerd dat de wettelijke, minimale dekkingen geldig moeten zijn in alle landen 

van geografisch Europa en andere landen die aan de Middellandse Zee grenzen. Alle 

maatschappijen breiden deze verplichting echter uit naar een wereldwijde dekking. Door 

middel van deze stelling trachten we te peilen of de consument weet heeft van het feit dat 

deze polis ook buiten de Belgische landsgrenzen dekking verleent. 
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Figuur 22 - Stelling 8 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 9 

Uw 14-jarige puberende zoon gooit een steen van de brug. Deze belandt echter op een 

voorbijrijdende trein, met catastrofale gevolgen. Mijn familiale verzekering zal deze schade 

vergoeden, ondanks het feit dat een 14-jarige zou moeten weten dat dit niet kan. 

 

Deze iets ingewikkeldere vraag is gebaseerd op een vrij actueel voorbeeld en heeft de 

bedoeling na te gaan of de consument weet vanaf welke leeftijd opzettelijk veroorzaakte 

schade buiten de dekking van zijn polis BA privé-leven valt. 

 

 

Figuur 23 - Stelling 9 enquête - eigen onderzoek 

 

o Stelling 10 

Een kind passeert met zijn fiets langs uw auto en raakt met zijn stuur de zijkant van uw 

wagen. De familiale verzekering van de ouders van het kind zal deze schade vergoeden. 

Bijgevolg bent u verplicht de herstelling uit te voeren. 

 

Deze stelling polst naar de kennis omtrent een algemeen beginsel met betrekking tot de BA 

privé-leven. Een schadelijder kan namelijk niet verplicht worden de schade te herstellen 

wanneer hij door middel van een vergoeding schadeloos gesteld wordt. 
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Figuur 24 - Stelling 10 enquête - eigen onderzoek 
 

4.4.6.2 Algemene analyse 

 

Zoals voorheen reeds aangehaald zullen scores met en zonder giscorrectie individueel benaderd 

worden. 

Vooreerst bespreken we de bekomen resultaten zonder giscorrectie. Wanneer we de scores 

bekijken, zien we een vrij normale verdeling. De gemiddelde score van alle 422 respondenten 

bedraagt 6,42 op 10, de mediaan is zes en aangeduid in een groene kleur op onderstaande grafiek. 

Opvallend is wel de score die zelfstandigen gemiddeld verwerven in onze enquête. Zij behalen 

namelijk een opvallend hoge, gemiddelde score van 7,6 op 10 106. Dit kan echter te wijten zijn aan het 

feit dat zij veelal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschrijven en zij tevens meer in 

contact komen met hun verzekeringstussenpersoon. 

 

Figuur 25 - Scores enquête zonder giscorrectie 

Deze resultaten liggen behoorlijk hoger dan hetgeen wij verwachtten bij aanvang van ons onderzoek. 

Echter moet hierbij vermeld wordt dat deze test behoorlijk vereenvoudigd werd na diverse 

gesprekken met makelaars. Desondanks zijn we tevreden te kunnen vaststellen dat er algemeen 

beschouwd toch wel een zekere kennis bestaat omtrent een polis met een dergelijke 

onderschrijvingsgraad. Hierbij moet echter genuanceerd worden dat het aanschrijven van docenten 

en mensen uit de kennisenkring van een verzekeringsprofessioneel als onze promotor, de resultaten 
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positief kan vertekenen. Hierdoor kan de werkelijke gemiddelde score mogelijk iets lager ingeschat 

worden 107. 

Hoewel deze cijfers hoger liggen dan onze verwachtingen, oordeelden veel makelaars bij het 

aanschouwen van de hernieuwde stellingen dat slechts een score van minstens 7 op 10 als 

voldoende kon worden aanvaard, gezien de moeilijkheidsgraad van de vraagstelling. Hieruit kunnen 

we concluderen dat verdere informatieverstrekking en educatie richting de consument aangewezen 

blijft. 

Uit de resultaten van de gemiddelde scores met giscorrectie, waarbij negatieve resultaten 

gelijkgesteld worden aan nul, kunnen we weliswaar toch concluderen dat een bepaald aantal 

mensen alsnog vrij veel vragen beantwoord hebben zonder een ruime kennis van zaken. De 

gemiddelde score bij deze berekeningswijze bedraagt namelijk 4,23 op 10 108 en ligt beduidend lager 

dan de gemiddelde score zonder toepassing van het correctiemechanisme.  

 

Figuur 26 - Scores enquête met giscorrectie 

 

4.4.7 Slotvraag enquête 

 

Ter afsluiting van de enquête werd gevraagd of de respondent vond, na het invullen van de volledige 

vragenlijst, voldoende geïnformeerd te zijn door zijn verzekeringstussenpersoon. Hierbij valt op dat 

velen niet overtuigd zijn van hun eigen, actuele kennis. Zo antwoorden respectievelijk 27 en 46% 

‘totaal niet voldoende’ en ‘slechts tussen de twee, het kan beter maar ook slechter’ geïnformeerd te 

zijn. We bekomen aldus slechts een percentage van 21% van de respondenten die uitdrukkelijk 

vermelden voldoende geïnformeerd te zijn.  

 

Wanneer we de categorie ‘andere’ naderbij beschouwen, komen twee verschillende tendensen naar 
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 Gemiddelde score na correctie voor alle respondenten die alle 10 stellingen correct beantwoordden 
bedraagt 6,09 op 10. 
108

 Gemiddelde score met giscorrectie, na correctie voor alle respondenten die alle 10 stellingen correct 
beantwoordden, bedraagt 3,69 op 10. 
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voor. De ene melden zelf niet voldoende geïnformeerd te zijn, maar kunnen wel steunen op de 

kennis en de bereikbaarheid van hun tussenpersoon. Andere melden nog thuis te wonen (studenten) 

en zijn dus nog niet rechtstreeks in contact gekomen met de verzekering en/of de tussenpersoon. 

 

Figuur 27 - Beoordeling eigen kennis 
 

Wanneer we de inschatting van de respondent omtrent zijn eigen kennis tegenover zijn persoonlijk 

behaalde score 109 plaatsen, valt op dat algemeen gesteld kan worden dat mensen een vrij goed 

oordeel kunnen vellen omtrent hun eigen kennisniveau. Daar waar bij de ‘niet voldoende 

geïnformeerden’ het zwaartepunt bij een score van 5 op 10 ligt, ligt dat punt bij de ‘matig 

geïnformeerden’ reeds tussen 5 tot 8 op 10 en bij de ‘goed geïnformeerden’ op 9 tot 10 op 10. 

 

Respondenten Ingelicht 
    

Score op 10 
Niet 
voldoende 

Tussen de 
twee Voldoende Andere Eindtotaal 

0 1     3 4 

1 4 1 1 1 7 

2 4 1 1   6 

3 11 9     20 

4 14 18   2 34 

5 24 36 7 3 70 

6 23 34 8 7 72 

7 23 38 8 6 75 

8 7 32 14 2 55 

9 1 16 23 3 43 

10 1 8 27   36 

Eindtotaal 113 193 89 27 422 
Tabel 8 - Vergelijking inschatting kennis en werkelijke score 

Wanneer we deze vergelijking maken voor de scores die gecorrigeerd zijn voor gissingen, is deze 

conclusie echter veel minder duidelijk. 
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 Voor het maken van deze vergelijking worden telkens de scores zonder giscorrectie gehanteerd. 
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5 Conclusie 

 

In de diepte-interviews met makelaars wensten we te peilen naar het algemene 

verwachtingspatroon betreffende het kennisniveau van de gemiddelde Vlaamse 

verzekeringsconsument. Nadat hen de testvragen werden voorgelegd ter inschatting van een 

eventuele score van hun consumenten, was de algemene teneur dat de score heel bedroevend zou 

zijn gezien de complexiteit van de vragen. 

De aangepaste enquête daarentegen zou volgens hen een betere score opleveren. Het betroffen 

basisprincipes met betrekking tot de BA privé-leven, die volgens makelaars minstens een score van 7 

op 10 zouden moeten opleveren om als ‘voldoende’ beschouwd te kunnen worden. Echter 

nuanceerden zij dat een dergelijke score wellicht niet zou bereikt worden en een gemiddelde score 

van ongeveer 6 op 10 realistischer zou zijn. 

Als conclusie van ons consumentenonderzoek kunnen we toch stellen dat er ergens een zekere 

kennis aanwezig is bij de gemiddelde consument omtrent hun polis BA privé-leven. Dit kunnen we 

staven via verschillende vaststellingen. Vooreerst kunnen we constateren dat 91% van de van de 

Vlaamse bevolking op de hoogte is van het feit dat deze verzekering niet wettelijk verplicht is. 

Daarnaast moet zeker opgemerkt worden dat de consument een heel goed inzicht heeft betreffende 

zijn eigen kennis 110 omtrent de polis. Tenslotte kunnen we stellen dat de gemiddelde scores hoger 

uitvallen dan vooraf verwacht. De gemiddelde Vlaming scoorde 6,42 op 10 111, hetgeen ook licht de 

verwachtingen van de makelaars overtreft. 

Dit betreffen alle respondenten, daar waar wij in ons onderzoek vooral geïnteresseerd waren in 

zowel verzekeringnemers als verzekerden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er een 

noemenswaardig verschil bestaat tussen de scores van deze deelgroepen. De gemiddelde score van 

een verzekerde, niet-verzekeringnemer, in een polis BA privé-leven bedraagt 6,03 op 10 met een 

mediaan van 5. Het gemiddeld cijfer van een verzekeringnemer daarentegen bedraagt 6,73 op 10 

met een mediaan van 7. Het lijkt er dus sterk op dat de kennis vooral opgedaan wordt bij het 

onderschrijven van de polis en dus de verzekeringstussenpersoon een grote rol lijkt te spelen in de 

educatie van zijn consument gezien +- 80% van de polissen niet-leven onderschreven worden via zo’n 

tussenpersoon. 

Hierbij moet echter genuanceerd worden dat deze enquête sterk vereenvoudigd werd ten opzichte 

van de aanvankelijke enquête op aanraden van de verzekeringsprofessioneel. Tevens moet hierbij 

ook vermeld worden dat resultaten positief vertekend 112 kunnen zijn door het aanschrijven van 

docenten en verzekeringsprofessionelen uit de kennissenkring van onze promotor. 

Niettegenstaande de kennis omtrent de basisbeginselen betreffende de BA privé-leven die blijkt uit 

scores behaald bij het invullen van de test, dient gesteld te worden dat bepaalde hoofdelementen 

van een verzekeringspolis veel minder gekend zijn. Wanneer we de Vlaming vroegen naar de prijs 

van zijn polis, de vrijstelling opgenomen in zijn polis en de verhouding van dekkingen tussen 
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 Zie grafiek bijlage 7.11. Score volgens gepercipieerd kennisniveau. 
111

 In de beoordeling waarbij abstractie werd gemaakt van de giscorrectie. 
112

 Dit slechts in beperkte mate daar wij niet kunnen verwachten dat bijvoorbeeld een docent Kunst-, Muziek-, 
Wetenschapsvakken een verhoogde kennis heeft ten opzichte van de gemiddelde Vlaming.  
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maatschappijen onderling, wist een groot deel van de respondenten deze vragen niet correct te 

beantwoorden. Hierdoor kunnen we vermoeden dat een consument hiervoor steunt op zijn 

verzekeringstussenpersoon. Anderzijds zouden we ook kunnen veronderstellen dat er met 

betrekking tot deze poliselementen een zekere ondoorzichtigheid in de markt bestaat. Verder 

onderzoek is noodzakelijk om hierover verder uitsluitsel te bieden. 

Algemeen kunnen we toch concluderen dat, hoewel de gemiddeld behaalde score door de Vlaamse 

consument licht de verwachting van makelaars overtreft, het kennisniveau dat als ‘voldoende’ kan 

beschouwd worden niet bereikt wordt. Daarom kunnen we stellen dat verdere educatie van, en 

verdere informatieverstrekking richting de verzekeringsconsument zeker aangewezen blijft in de 

toekomst. 
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7 Bijlagen 

7.1 Marktaandeel Belgische verzekeringsmaatschappijen (Assuralia, cijfers 

2010 en 2011) 
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7.2 (Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010, 2012) 
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7.3 Document informatieplicht DAS 
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7.4 Wetsartikels113 

 

Artikel 1382 BW 

“Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door 

wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” 

Artikel 1383 BW 

“Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke 

hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.” 

De artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek bepalen dat hij die door zijn fout, nalatigheid 

of onvoorzichtigheid aan een ander schade veroorzaakt heeft , die schade moet vergoeden. 

Het is noodzakelijk dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze fout, nalatigheid of 

onvoorzichtigheid, en de toegebrachte of veroorzaakte schade. 

Artikel 1384 BW 

“Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar 

ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van 

zaken die men onder zijn bewaring heeft. 

De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige 

kinderen. 

De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden 

veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben. 

De onderwijzers en de ambachtslieden, voor de schade door hun leerlingen en leerjongens 

veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan. 

De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op indien de ouders, onderwijzers en 

ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet 

hebben kunnen beletten.” 

Artikel 1385 BW 

“De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is 

aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, 

dan wel verdwaald of ontsnapt was.” 

Artikel 1386 BW 

“De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, 

wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.” 
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Artikel 1386 bis BW: “Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt.” 

“Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon die zich in staat van 

krankzinnigheid bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor 

de controle van zijn daden ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele 

vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de 

controle van zijn daden had.  

De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de omstandigheden en met de 

toestand van de partijen.” 

 

7.5 Leidraad diepte-interview verzekeringsprofessionelen 

 

1. Naam en functie (+ mpij) 

2. Wat verstaat u onder BA privé-leven / familiale (+ gebied dat gedekt wordt, persoon + huis + 

situatie?) 

3. Wat denkt u dat de consument onder de BA privé-leven verstaat? 

4. Doelpubliek van de familiale verzekering. (enkel ouders met kinderen en/of houders van 

dieren of lijkt het u nuttig om deze verzekering te behouden eens kinderen de deur uit zijn?) 

5. Wat willen mensen daar voor betalen (verwachte dekkingen, voor zover ze kennis hebben 

van de polis) + wat is de prijs van een familiale verzekering bij AXA (mensen die afhaken 

volgens u als ze de prijs horen omdat hij bvb. te hoog is of de vrijstelling te hoog is?) 

a. Deelvraag: is deze polis winstgevend? Evolutie winstgevendheid doorheen de jaren? 

Meer aangiftes dan vroeger? (aangiftefrequentie) 

6. a. Waarvoor denkt u dat mensen familiale voornamelijk afsluiten? (redenen/drijfveren)  

b. Waarvoor wordt de familiale in de praktijk voornamelijk gebruikt? (schadegevallen) 

7. Wat denkt u dat mensen weten over 2 verschillende deelaspecten van de familiale? => vnl 

verschil tussen de twee delen.. 

8. Test familiale verzekering: 

a. Hoeveel zouden professionelen op dergelijke tests volgens u moeten behalen 

(kennisniveau)? En hoeveel zou er gemiddeld behaald worden in werkelijkheid? 

b. Hoeveel zouden consumenten op dergelijke tests volgens u moeten behalen 

(kennisniveau)? En hoeveel denkt u zou er gemiddeld moeten behaald worden in 

werkelijkheid? 
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7.6 Aanvankelijke test voorgelegd aan makelaars 

 

 Tijdens het voetbalspel krijgt speler A een bal tegen zijn bril. De tegenspeler en tevens 

‘dader’ van dit feit is zonder meer aansprakelijk.  

 Burenhinder wordt ongeacht wat door de polis BA privé-leven gedekt. 

 Een toerist vraagt in het voorbijwandelen of ik een foto wil nemen van hem en zijn vriendin. 

Uit pure onhandigheid laat ik zijn fototoestel op de grond vallen. De BA privé-leven komt 

tussen.  

 Ik leen een fiets van mijn buurman om snel een brood te gaan halen. Ik negeer een rood licht 

en veroorzaak een ongeval. Mijn verzekering BA privé-leven komt tussen.  

 Met mijn modelvliegtuig ga ik op een zomerse dag wat vliegen boven een akker. Het belandt 

echter tegen een voorbijrijdende auto. De schade aan het voertuig wordt gedekt door mijn 

BA privé-leven.  

 Op een gewone dag valt een dakpan van mijn woning op de auto van de buren, mijn familiale 

vergoedt de schade aan de wagen. 

 Tijdens het uitstappen uit zijn auto is persoon X verstrooid en brengt door het openen van 

zijn portier een fietser ten val. Gelukkig heeft hij een BA privé-leven die deze schade zal 

vergoeden. 

 Het KB dat het wettelijk kader van de BA privé-leven regelt, bepaalt dat de verzekering 

verplicht geldig is in alle landen van de wereld.  

 Mijn kind breekt mijn mooiste vaas, gelukkig kan ik mijn BA privé-leven hiervoor aanspreken. 

 Op een zeer winderige dag (rukwinden tot 180km/u) valt een dakpan van mijn woning op 

een geparkeerde wagen, mijn familiale vergoedt de schade aan de wagen. 
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7.7 Behaalde score zelfstandigen114 

 

 

 

7.8 Is de BA privé-leven wettelijk verplicht115? 
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7.9 Consumentenenquête 
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Inleiding 
Beste,  
 
Als laatstejaars-studenten Handelswetenschappen willen wij graag peilen naar het algemeen kennisniveau van 
de Vlaamse bevolking wat de BA privé-leven betreft, in de volksmond ook wel familiale verzekering genoemd.  
 
Deze enquête bestaat uit twee delen: een eerste deel bestaat uit enkele algemene vragen, gevolgd door een 
tweede deel dat een korte test omtrent de inhoud van deze verzekering bevat. De enquête neemt maximaal 
zo'n 5 à 6 minuten van uw tijd, en u bewijst ons alvast een grote dienst met het invullen van deze bevraging. 
Antwoorden worden bovendien strikt anoniem verwerkt.  
 
Succes! 
 
Michel Ciers - Joachim Neirynck 
 
V1 
Geslacht 
 
Man 
Vrouw 
 
V2 
Leeftijdscategorie 
 
20 -35 
36-50 
51-65 
65+ 
 
V3 
Beroepscategorie 
 
Student 
Arbeider 
Bediende 
Zelfstandige 
Gepensioneerde 
Andere 
 
V4 
Bent u verzekerde in een polis BA privé-leven (familiale verzekering)? 
 
Ja, de verzekeringspolis is afgesloten op mijn naam 
Ja, maar de verzekeringspolis is afgesloten op naam van mijn echtgeno(o)te / ouder(s) / kind(eren) 
Nee 
 

V5 
Waarom heeft u deze polis afgesloten? 
 
Op aanraden van mijn verzekeringsmakelaar / -agent 
Op aanraden van mijn bankier 
Op aanraden van mijn ouders / vrienden 
Ik vind deze polis essentieel 
Deze polis is gekoppeld aan mijn brandverzekering 
Andere 
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V6 
Hoeveel kost deze verzekering? 
 
0 - 25 euro 
25 - 50 euro 
50 - 75 euro 
75 - 100 euro 
Ik heb geen idee 
 
V7 
Wat was het doorslaggevend argument bij de keuze van de polis? 
 
De prijs 
De omvang van de dekkingen 
Het advies van mijn verzekeringsmakelaar 
De imago van de verzekeringsmaatschappij 
De verhouding prijs-kwaliteit 
De vrijstelling 
 
V8 
Wat bedraagt de vrijstelling in uw familiale polis? 
 
0 euro 
ongeveer 80 euro 
ongeveer 160 euro 
ongeveer 240 euro 
ongeveer 320 euro 
Engelse vrijstelling: boven een bepaald bedrag wordt er vanaf de eerste euro terugbetaald 
Ik heb geen idee 
 
V9 
Hoe verhouden de dekkingen van verschillende maatschappijen zich ten opzichte van elkaar? 
 
De dekkingen zijn door wettelijke bepalingen bij alle maatschappijen gelijk. 
Er is een zelfde basisdekking bij alle maatschappijen, met maatschappij-afhankelijke uitbreidingen. 
De dekkingen zijn bij alle maatschappijen totaal verschillend. 
Ik weet het niet. 
 
V10 
Is de verzekering BA privé-leven (familiale verzekering) wettelijk verplicht? 
 
Ja 
Nee 
Geen idee 
 
V11 
U krijgt nu tien stellingen voorgeschoteld. Indien u de vraag correct beantwoordt, wordt er één punt toegekend 
aan uw totaal (+1). Beantwoordt u de vraag foutief, gaat er één punt af van het totaal (-1). Antwoordt u 'geen 
idee' worden er noch punten opgeteld, noch afgetrokken (0). Succes ! 
 
Stelling 1: Uw hond Fifi bijt de voorbijwandelende postbode. Uw familiale verzekering zal de schade, die deze 
postbode ondervindt, vergoeden. 
 
Stelling 2: Uw kind wandelt over straat zonder kijken, een auto wijkt uit en raakt een paal. Uw familiale 
verzekering zal de schade aan de wagen vergoeden. 
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Stelling 3: U stoot tijdens het achteruitschuiven van uw stoel een vaas om bij uw schoonzus. Uw familiale 
verzekering zal deze vaas niet bekostigen omdat uw schoonzus tot uw familie behoort. 
 
Stelling 4: Al voetballend trapt uw zoon een bal door uw keukenruit. Uw familiale verzekering zal deze schade 
vergoeden. 
 
Stelling 5: U wordt aangereden door een wagen. Het luik rechtsbijstand in uw familiale verzekering zal u helpen 
om een schadevergoeding te proberen verkrijgen van de tegenpartij. 
 
Stelling 6: U leent de ladder van uw buurman die enkele huizen verder woont. Bij het snoeien van uw 
beukenhaag valt deze ladder om en breekt deze in twee stukken. Uw familiale verzekering zal de schade aan de 
ladder sowieso vergoeden. 
 
Stelling 7: Uw oudste zoon vertoeft zijn eerste maand op kot (studentenkamer), waar hij per ongeluk de laptop 
van zijn buurman laat vallen na het bekijken van een film. De schade aan de laptop wordt door uw familiale 
verzekering niet vergoed omdat uw zoon het grootste deel van de week niet meer thuis verblijft en dus niet 
meer onder uw familiale verzekering valt. 
 
Stelling 8: In Frankrijk breng ik schade toe aan goederen van derden. Deze schade zal echter niet vergoed 
worden door uw familiale verzekering omdat dit niet binnen de Belgische landsgrenzen plaats heeft gevonden. 
 
Stelling 9: Uw 14-jarige puberende zoon gooit een steen van de brug. Deze belandt echter op een 
voorbijrijdende trein, met catastrofale gevolgen. Mijn familiale verzekering zal deze schade vergoeden, 
ondanks het feit dat een 14-jarige zou moeten weten dat dit niet kan. 
 
Stelling 10: Een kind passeert met zijn fiets langs uw auto en raakt met zijn stuur de zijkant van uw wagen. De 
familiale verzekering van de ouders van het kind zal deze schade vergoeden. Bijgevolg bent u verplicht de 
herstelling uit te voeren. 
 
V11 
Denkt u, na het invullen van voorgaande vragenlijst, dat u voldoende bent geïnformeerd over deze familiale 
polis door uw verzekeringsagent/-makelaar/-tussenpersoon? 
 
Nee, ik ben totaal niet voldoende ingelicht over deze polis 
Tussen de twee, het kan beter maar ook slechter 
Ja, ik denk voldoende ingelicht te zijn alvorens deze polis af te sluiten 
Andere 
 
Slot 
Bedankt voor uw tijd en de medewerking aan dit onderzoek! Wij hopen hiermee een inzicht te verwerven in de 
kennis van Vlaamse gezinnen met betrekking tot de familiale verzekering, en een eventuele bewustwording te 
creëren in de verzekeringswereld als deze kennis al dan niet te beperkt zou blijken. 
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7.10 Score volgens hoedanigheid 

 

 

  

7.11 Score volgens gepercipieerd kennisniveau 
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