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V O O RW O O RD

D e federale overheid heeft de jongste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om  België ais 
m aritieme natie op de internationale kaart te zetten. D e succesrijke herinvlagging van de 
Belgische koopvaardij en de profilering in de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie 
zijn o.m. gepaard gegaan m et diverse ingrepen to t m odernisering van de maritieme wetgeving 
(nieuwe W rakkenwet, nieuwe Scheepsarbeidsovereenkomstwetten voor de zeevisserij en de 
koopvaardij, toetreding to t he t LLM C-Protocol en het Bunkerolieverdrag, nieuwe Maritieme 
Beveiligingswet, ...) en m et een erkenning van het Noordzeebeleid ais een afzonderlijk 
beleidsdomein. Samen m et het aanhoudende succes van en de investeringen in de zee- en 
binnenhavens duidt dit op een grote dynamiek en vitaliteit, zowel in de publieke ais de private 
haven- en scheepvaartsector. D eze sector is en blijft de m oto r van de Belgische economie.

Sinds enkele jaren is een volledige herziening van de Belgische scheepvaartwetgeving in 
voorbereiding. D e in 2007 opgerichte Koninklijke Commissie voor de Herziening van het 
Zeerecht werkt aan een volledig nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek. M et de medewerking van 
talrijke binnen- en buitenlandse experten w ordt een nieuwe wettelijke regeling uitgedokterd die de 
competitiviteit van de Belgische scheepvaart- en havenbedrijven en van de maritiem-juridische 
dienstverleners nog  verder kan versterken. Dergelijke herziening is dringend nodig  om dat de 
huidige Zeewet, waarvan de basisversie dateert uit 1879, sterk verouderd is.

In  de eerste jaarhelft van 2011 w ordt een Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek gelanceerd, 
die m eteen w ordt onderw orpen aan een publieke consultatie. Voorliggend Blauwboek is het 
negende in een reeks van een twaalftal verslagen van de herzieningscommissie. D eze verslagen 
bevatten een kritische analyse van de huidige Belgische wetgeving, die werd uitgewerkt m ede in 
het licht van internationale verdragen, buitenlandse wetgeving en de betrokken belangen. O p 
basis van deze onderbouw de kritiek worden in de verslagen concrete tekstvoorstellen m et 
bijhorende toelichting gepresenteerd. Ik  feliciteer de herzieningscommissie m et de grondigheid 
en de indrukwekkende resultaten van haar werkzaamheden.

M eteen doe ik een warme oproep aan alle betrokkenen uit de scheepvaart- en havensector en uit 
de juridische wereld om  actief aan de consultatie deel te nem en en bij te dragen to t de opstelling 
van een wettelijke regeling die maximaal aan de noden beantw oordt. O p basis van de resultaten 
van de consultatie en een publiekrechtelijk com plem ent zal een voorontw erp van w et worden 
opgesteld dat w ordt onderw orpen aan h et formele wetgevende proces.

Brussel, 27 juni 2011

Etienne Schouppe 
Staatssecretaris voor Mobiliteit
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TEN  G E L EID E

De Belgische scheepvaart- en havensector behoort to t de wereldtop. De zeehaven van 
Antwerpen is de tweede van E uropa en in vele opzichten, w aaronder haar oppervlakte, de 
grootste ter wereld. Zeebrugge, Gent, O ostende, Brussel en Luik vervullen, elk w at hun 
activiteiten betreft, in E uropa eveneens een leidinggevende rol. W at betreft tonnage behoort de 
Belgische koopvaardij al jaren to t de twintig grootste ter wereld, vóór deze van verschillende 
grote Europese maritieme naties. D e Belgische transportverzekeringsmarkt hoort bij de vijftien 
belangrijkste van de wereld. Maritiem België beschikt over een internationaal erkende know-how 
op bouwkundig, nautisch, economisch en juridisch gebied. In een tijd van globalisering is de 
maritieme sector m eer dan ooit het kroonjuweel van de Belgische economie.

Met het oog op de verdere uitbouw van de Belgische scheepvaartsector — o f  de 
'scheepvaartcluster' — is de herziening van het Belgische zeerecht een prioriteit. D e huidige 
Belgische Zeewet — in het W etboek van Koophandel opgenom en ais Boek II — is volledig 
voorbijgestreefd door de hedendaagse praktijk van het zeevaart- en zeehandelsbedrijf en door 
buitenlandse wetgevingen.

Tijdens een druk bijgewoonde studiedag te Antwerpen op 16 mei 2006 kondigde toenmalig 
Minister van M obiliteit en de N oordzee Renaat Landuyt een grootscheepse herziening van het 
zeerecht aan. O nder zijn impuls en m et steun van de Koninklijke Belgische Redersvereniging is 
eind 2006 een beperkt Expertenteam  Zeewet van start gegaan m et de voorbereiding van een 
Nieuwe Belgische Zeewet. D it team  heeft een G roenboek gepubliceerd waarmee een aantal 
eerste ideeën en suggesties w erden onderw orpen aan een succesrijke eerste publieke consultatie.

Bij Koninklijk Besluit van 27 april 2007 werd een Commissie Maritiem Recht opgericht die de 
redactie van een nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek voorbereidt. M inister van M obiliteit Yves 
Leterme en vervolgens Staatssecretaris Etienne Schouppe verleenden dit project volle steun. De 
herzieningscommissie treedt onafhankelijk op en tracht m et alle in het geding zijnde publieke en 
commerciële belangen rekening te houden, zodat een goed evenwicht w ordt bereikt. H et 
hoofdobjectief is het versterken van de internationale uitstraling en aantrekkingskracht van de 
Belgische scheepvaartcluster ais geheel.

N a een grondige voorbereiding en overleg m et talrijke deskundigen kan de Commissie Maritiem 
Recht thans, in een reeks van een twaalftal verslagen, ‘Blauwboeken’ genoemd, haar bevindingen 
en concrete voorstellen om trent het privaatrechtelijk scheepvaartrecht ontvouwen. Deze 
Blauwboeken maken m eteen het voorwerp uit van een (tweede) publieke consultatie.

Voorliggend Blauwboek bevat de nieuwe bepalingen betreffende de vervoerverzekering, die niet 
in de Proeve van het Belgisch Scheepvaartwetboek zijn opgenomen, m aar er wel een essentieel 
com plem ent van vormen.
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Nam ens de Commissie druk ik de hoop uit dat de scheepvaart-, haven- en rechtswereld de 
verslagen grondig zal bestuderen en constructieve voorstellen zal form uleren om  de teksten waar 
nodig te verbeteren vooraleer ze aan de formele wetgevende procedure worden onderworpen. D e 
Commissie dankt alle deelnemers aan deze consultatie bij voorbaat en van harte voor hun 
bijdrage.

A ntwerpen, 27 juni 2011 

Eric Yan H ooydonk
V oorzitter van de Commissie M aritiem Recht
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KRACHTLIJNEN VAN D E  PR O EV E VAN W ETSBEPALINGEN 
B E TR E FFE N D E  D E  V ERV O ERV ERZEK ERIN G

Uit een kritische analyse van de vigerende Belgische vervoerverzekeringswetgeving blijkt dat deze 
wetgevingstechnisch ondermaats en verouderd is. D e wetgeving ligt verspreid over de 
Zeeverzekeringswet uit 1879, de Algemene Verzekeringswet uit 1874 en de Landverzekeringswet 
uit 1992 (zoals gewijzigd in 1994), welke, naargelang de situatie, in steeds w eer andere 
combinaties m oeten w orden samengelezen, en waarvan de onderscheiden toepassingsgebieden 
onduidelijk zijn afgebakend. Inz. de Zeeverzekeringswet is getekend door de tijd, w ant vele 
bepalingen zijn typisch voor het pre-industriële scheepvaartbedrijf. V oor multimodale 
vervoeroperaties bestaat geen adequaat regime. De Belgische wetgeving is ook ten achter 
gebleven bij de realiteit van het transportverzekeringsbedrijf, dat zijn polisvoorwaarden heeft 
geactualiseerd.

V oortbouw end op de besluiten van de W erkgroep Transportverzekering van de Commissie voor 
Verzekeringen uit 1996 en rekening houdend m et de standpunten geúit tijdens de eerste 
consultatie op basis van het G roenboek Nieuwe Belgische Zeewet kom t de noodzaak naar voren 
om  voor de vervoerverzekering een nieuwe wettelijke regeling in te voeren, die in de plaats kom t 
van de Algemene Verzekeringswet van 1874 en de Zeeverzekeringswet van 1879. Deze nieuwe 
wetgeving dient (1) nieuw, (2) autonoom , (3) actueel, (4) intermodaal, (5) minimaal, (6) suppletief 
en (7) flexibel te zijn.

D e in dit Blauwboek voorgestelde Proeve van nieuwe wettelijke regeling betreffende de 
vervoerverzekering bevat, naast begripsomschrijvingen en slotbepalingen, bepalingen over het 
toepassingsgebied, andere regelgeving, afwijkende bedingen, de nietigheid van de overeenkomst, 
het bewijs van de overeenkomst, de rechten en plichten van partijen, de premie, de dekking, de 
verzekeringsprestatie, de schaderegeling en de indeplaats stelling, het verval, de 
aansprakelijkheidsverzekering, de verzekering voor rekening, de verhandeling en de 
inpandgeving, de excepties, de medeverzekering, de samenloop van verzekeringen, het 
faillissement van de verzekeringnemer en de verjaring.
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A . H u i d i g e  r e g e l in g

A .l . R e l e v a n t e  w e t t e k s t e n

9.1 . V ooreerst suggereert het Burgerlijk W etboek nog steeds dat de regeling van de 
verzekeringsovereenkomst ais dusdanig to t het zeerecht behoort. H et bepaalt immers:

T IT E L  XII. - K A N SCO N TRA CTEN .

Artikel 1964
Een kanscontract is een wederkerige overeenkomst, waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en 
verlies, hetzij voor alle partijen, hetsjj voor een of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen. 
Van dien aard f jn  :
ELet verzekeringscontract,
De bodemerij,
Spei en weddenschap,
ELet contract van lijfrente.
De eerste twee worden door het zeerecht geregeld.

9 .2 . M omenteel ligt het algemene wettelijke regime van de vervoerverzekeringsovereenkomst 
vervat in Titel X  van Boek I van het W etboek van K oophandel (hieronder: ‘Algemene 
Verzekeringswet’). Deze Titel werd vastgesteld bij W et van 11 juni 1874 “contenant les titres X  et 
XI, livre Ier du Code de comm erce”2.

De Algemene Verzekeringswet — waarin artikel 3 betreffende het toepassingsgebied bijzondere 
aandacht verdient — luidt ais volgt:

T IT E L  X. Verzekering in het algemeen.

EER STE H O O FD STU K . - Algemene bepalingen.

Artikel 1
Verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen betaling van een premie verbindt de 
verzekerde schadeloos te stellen voor verlies of schade ten gevolge van toevallige gebeurtenissen of van 
overmacht.
Verwachte winst kan worden verzekerd in de gevallen bij de wet bepaald.

Artikel 2
De verenigingen van onderlinge verzekering worden beheerst door hun reglementen, door de algemene 
rechtsbeginselen en door de bepalingen van deze titel, die met een zodanige verzekering niet onverenigbaar 
Zjjn.
Zij worden in rechte vertegenwoordigd door hun directeurs.

2 B S  14 juni 1874 (zoals gewijzigd). D e N ederlandse versie van de w et w erd  vastgesteld bij W et van 21 ok tober 1997 
“houdende vaststelling van de N ederlandse tekst van h e t W etboek van K oophandel, m et u itzondering van B oek I, 
T itel V III en  IX, van de w et van 5 m ei 1936 op de b innenbevrachting , van de gecoördineerde w etten  van 25 
septem ber 1946 op h e t gerechtelijk akkoord en van de w et van 5 juni 1928 houdende herziening van h e t T ucht- en 
Strafw etboek v o o r de K oopvaardij en Zeevisserij” (BS 27 novem ber 1997).
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Artikel 3
De bepalingen van de%e titel, voor zpver daarvan door bijzondere artikelen niet wordt afgeweken, zjjn 
mede van toepassing op de zeeverzekering en op de verzekering betreffende land-, rivier- en kanaalvervoer. 
Zij zjjn niet van toepassing op de verzekeringen die onder de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst vallen.

H O O F D ST U K  II. - Personen die een verzekering kunnen aangaan. 

Artikel 4
Ieder die bij het behoud van een zpuk belang heeft wegens een recht van eigendom of een ander zpkelijk 
recht of wegens enige aansprakelijkheid in verband met de zpuk, kan die laten verzekeren.

Artikel 5
De verzekering kan voor rekening van een ander worden aangegaan krachtens een algemene of een 
bijzondere lastgeving, of zelfs zonder lastgeving.
In het laatst bedoelde geval worden de gevolgen geregeld overeenkomstig de bepalingen betreffende de

Indien uit de verzekering niet volgt dat zjj voor een derde is aangegaan, wordt de verzekerde geacht zp voor 
Zichzelf te hebben gesloten.

Artikel 6
Den schuldeiser kan de gegoedheid van zíjn schuldenaar laten verzekeren; de verzekeraar kan zieh 
beroepen op het voorrecht van uitwinning, voor zpver niet anders is overeengekomen.
De beslagleggende of pandhoudende schuldeisers, alsook de bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers, 
kunnen de voor de betaling van hun schuldvorderingen verbonden goederen in hun eigen naam laten 
verzekeren.
In dat geval treedt de vergoeding voor het schadegeval, wat hen betreft, van rechtswege in de plaats van de 
verzekerde goederen die hun pand uitmaken.

Artikel 7
Bij verzekering van roerende psken wordt de verzekeraar bevrijd door betaling van de vergoeding aan de 
verzekerde, indien geen verzet onder hem gedaan is.

Artikel 8
De bepalingen van de twee vorige artikelen hebben slechts gevolg in zpver de schuldeiser bij de rangregeling 
of bij de verdeling in batige rang zpu zjjn gekomen, indien de in beslag genomen, in pand gegeven, met 
hypotheek bezwaarde of bij voorrecht verbonden zaken niet verloren waren gegaan.

H O O F D S T U K  III. - Verplichtingen van de verzekeraar en van de verzekerde. 

Artikel 9
Dike verzwijging of onjuiste opgave van de zjj de van de verzekerde, zelfs zonder kwade trouw, maakt de 
verzekering nietiy wanneer daardoor de waardering van het risico zpàanig wordt verminderd of het 
voorwep ervan zodanig wordt veranderd dat de verzekeraar, indien hij daarvan kennis had gedragen, de 
overeenkomst niet op dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan.

Artikel 10
In alle gevallen waarin de verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, moet de 
verzekeraar, wannneer de verzekerde te goeder trouw heeft gehandeld, de premie teruggeven, hetzjj voor het 
geheel, hetzjj voor het gedeelte waarvoor hij geen risico heeft gelopen.
De goede trouw kan niet worden ingeroepen in het geval van artikel 12, eerste lid.
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Artikel 11
Wanneer de overeenkomst vernietigd wordt uit oorzaak van bedrog, arglist of kwade trouw, behoudt de 
verzekeraar de premie, onverminderd de strafvordering, indien daartoe grond bestaat.

Artikel 12
De verzekerde za&en waarvan de volle waarde reeds door een verzekering gedekt is, kunnen niet een 
tweede maal tegen dezelfde risico's worden verzekerd ten voordele van dezelfde persoon.
Wanneer door de eerste overeenkomst niet de volle waarde verzekerd is, zjjn de verzekeraars die de 
volgende overeenkomsten hebben getekend, verbonden voor het meerdere, in de volgorde van dagtekening 
van de overeenkomsten.
Al Ile verzekeringen die dezelfde dag zijn aangegaan, worden geacht tegelijkertijd te zjjn gesloten.

Artikel 13
H et gehele of gedeeltelijke verlies wordt over de onderscheiden verzekeringen omgeslagen, naar evenredigheid 
van de bedragen waarvoor zg gesloten zjjn ingeval zg van dezelfde datum zjjn, of naar evenredigheid van 
de waarde waarvoor ieder moet instaan ingeval zg van verschillende datum zjjn.

Artikel 14
Achtereenvolgende verzgkeringen van dezelfde waarden tegen dezelfde risico's en ten voordele van dezelfde 
personen hebben nochtans gevolg.
1 ° wanneer zjj zjjn aangegaan met instemming van elk van de verzekeraars;
het verlies wordt in dat geval omgeslagen alsof beide verzgkeringen tegelijkertijd waren gesloten;
2° wanneer de verzekerde de eerste verzekeraar ontslaat van elke verbintenis voor de toekomst, 
onverminderd zjjn eigen verbintenissen.
De afstand moet in het laatstbedoelde geval ter kennis worden gebracht van de verzekeraar en op straffe 
van nietigheid in de nieuwe polis vermeld worden.

Artikel 15
De verzekerde kan de verzekeringspremie laten verzgkeren.

Artikel 16
Werlies of schade, veroorzaakt door cpzgt ° f  grove schuld van de verzekerde, komt niet ten laste van de 
verzekeraar; deze kan zelfs de premie behouden of vorderen indien hij reeds enig risico heeft gelopen.

Artikel 17
Bij elke verzekering moet de verzekerde al het nodige doen om de schade te voorkomen of te beperken; 
dadelijk nadat de schade ontstaan is, moet hij daarvan kennis geven aan de verzekeraar; een en ander op 
straffe van schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.
De kosten, door de verzekerde gemaakt om de schade te beperken, komen ten laste van de verzekeraar, 
ook wanneer hetgezgimenlijk bedrag van die kosten en van de schade de verzekerde som te boven gaat en 
de aangewende pogingen vruchteloos gebleven zjjn.
Niettemin kunnen de rechtbanken en de scheidsrechters, wanneer de partijen zjch tot hen hebben gewend, 
die kosten verminderen of zelfs weigeren toe te kennen, indien zjj oordelen dat zg geheel of gedeeltelijk op 
onbedachtzame wijze zjjn gemaakt.

Artikel 18
De verzekeraar staat niet in voor het verlies en de schade die onmiddellijk volgen uit een eigen gebrek van 
de zpak, tenzjj het tegendeel bedongen is.
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Artikel 19
Oorlogsrisico en verlies of schade veroorzaakt door oproer, zjjn niet verzekerd tenzij het tegendeel bedongen 
is.

Artikel 20
Bij elke verzekering wordt de vergoeding van de schade bepaald naar de waarde van de zpak ten tijde van 
het schadegeval.
Wanneer de verzekerde waarde vooraf geschat is door deskundigen omtrent wie partijen zjjn 
overeengekomen, kan de verzekeraar deze schatting niet betwisten, behalve in geval van bedrog.
De waarde van de zpak kan bewezen worden door alle wettelijke middelen. De rechter kan zelfs, ingeval 
de bewijzen onvoldoende zjjn, aan de verzekerde ambtshalve de eed opleggen.

Artikel 21
Telkens ais de verzekering slechts een gedeelte van de waarde van de zpak dekt, wordt de verzekerde zelf 
ais verzekeraar voor het overige beschouwd, ten fj het tegendeel bedongen is.

Artikel 22
De verzekeraar die de schade betaald heeft, treedt in alle rechten die de verzekerde, ter zpke van die 
schade, tegenover derden mocht hebben, en de verzekerde is aanprakelijk voor elke handeling die de 
rechten van de verzekeraar tegenover derden mocht benadelen.
In de verzekeringen die krachtens artikel 6, tweede lid, mogen worden gesloten, treedt de verzekeraar die 
de vergoeding betaald heeft, in de plaats van de schuldeiser voor diens rechtsvordering tegen de schuldenaar. 
De indeplaatsstelling kan in geen geval tot nadeel strekken van de verzekerde die slechts gedeeltelijk 
schadeloos gesteld is; deze kan zjjn rechten voor het overige uitoefenen en behoudt te dien aanzjen de 
voorkeur boven de verzekeraar overeenkomstig artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23
De verzekeraar heeft een voorrecht op de verzekerde zpak.
D it voorrecht behoeft niet te worden ingeschreven. H et komt in rang onmiddellijk na het voorrecht van de 
gerechtskosten.
H et geldt slechts voor een bedrag gelijk aan twee jaar premie, onverschillig op welke wijze deze betaald 
wordt.

Artikel 24
De verzekeraar kan het voorwep van de verzekering altijd laten herverzekeren.

H O O F D S T U K  IV. - Bewijs van de overeenkom st 

Artikel 25
De verzekeringsovereenkomst moet worden bewezen door geschrift, ongeacht de waarde van het voorwep 
der overeenkomst.
Niettemin kan het bewijs door getuigen worden toegelaten, wanneer er een begin van schriftelijk bewijs 
aanwezig is.

Artikel 26
Eenzelfde polis mag verscheidene verzekeringen bevatten, die verschillen ten aanzjen van de verzekerde 
Zaken, het premiepercentage of de verzekeraars.

Artikel 27
De verzekeringpolis vermeldt:
1° de dag waarop de verzekering is gesloten;
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2 o de naam van degene die de verzekering voor eigen rekening of voor rekening van een derde aangaat;
3° de risico's die de verzekeraar op zich neemt, en de tijdstippen waarop de risico's beginnen te lopen en 
eindigen.

H O O F D S T U K  V. - Enige gevallen van ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 28
De verzekering kan geen gevolg hebben wanneer de verzekerde zpcik niet aan het risico blootgesteld is 
geweest of wanneer de schade reeds bestond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 29
Ingeval de verzekeraarfailliet gaat voordat het risico geëindigd is, kan de verzekerde vorderen dat een borg 
gesteld wordt, of bij gebreke van een borg, dat de overeenkomst wordt beëindigd.
Gaat de verzekerde failliet, dan heeft de verzekeraar hetzelfde recht.

Artikel 30
Bij vervreemding van de verzekerde zpak  loopt de verzekering van rechtswege, ten fj het tegendeel 
bedongen is, ten voordele van de nieuwe eigenaar, ten aanzjen van alle risico's waarvoor de premie betaald 
was ten tijde van de vervreemding.
Zij loopt eveneens ten voordele van de nieuwe eigenaar, ten fj het tegendeel in de polis bedongen is, wanneer 
deze in de rechten en veplichtingen van de voorgaande eigenaar jegens de verzekeraars gesteld is of 
wanneer de verzekeringsovereenkomst verder wordt uitgevoerd in onderlinge overeenstemming tussen de 
verzekeraar en de nieuwe eigenaar.

Artikel 31
De verbintenissen van de verzekeraar houden op, wanneer een daad van de verzekerde de risico's door 
verandering van een essentiële omstandigheid wijzjgt of die risico's verzwaart in zodanige mate dat de 
verzekeraar de verzekering niet zpu hebben aangegaan of daarin slechts op andere voorwaarden z ou 
hebben toegestemd, indien de nieuwe staat van zpken ten tijde van het sluiten der overeenkomst had 
bestaan.
De verzekeraar kan zjch op deze bepaling niet beroepen, wanneer hij is voortgegaan met de uitvoering van 
de overeenkomst, nadat hij kennis had gekregen van de verandering in het risico.

H O O F D ST U K  VI. - Verjaring.

Artikel 32
Elke rechtsvordering die uit een verzekeringpolis ontstaat, vejaart door verloop van drie jaren, te rekenen 
van de gebeurtenis waarop ze gegrond is.
In geval van regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar loopt de termijn echter eerst vanaf het 
instellen van de rechtsvordering door de getroffene, onverschillig of het gaat om een oorspronkelijke eis tot 
schadeloosstelling dan wel om een latere eis naar aanleiding van een verzwaring van de schade of van het 
ontstaan van nieuwe schade.

9 .3 . Titel VI van de Zeewet bevat een specifieke wettelijke regeling betreffende de 
zeeverzekering. In de rechtspraktijk, de literatuur en ook hieronder w ordt deze Titel aangeduid 
ais ‘Zeeverzekeringswet’3.

D e bedoelde bepalingen luiden ais volgt:

3 In de artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde w etsbepalingen h ieronder w ord t ook eenvoudig naar de 
‘Z eew et’ verwezen.
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T IT E L  VI. Zeeverzekering.

EER STE A FD E L IN G . Vorm  en Ínhoud van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 191
De zeeverzekering kan omvatten:
- het casco en de kiel van het schip;
- het tuig en de takelage;
- de uitrusting en de mondvoorraad;
- de vracht;
- het passagegeld;
- het op bodemerij gegeven geld en de bodemerijpremie;
- de ingeladen goederen;
- de uit de goederen verwachte winst;
- het loon van de bemanning;
- de winst op de bevrachting;
- het makelaarsloon en het commissieloon op aankoop, verkoop en consignatie;
- de geldsommen voor en tijdens de reis besteed ten behoeve van het schip en van de verzending van de 
goederen;
- in het algemeen, alle op geld waardeerbare z^ken of waarden die aan scheepvaartrisico onderhevig zjjn, 
onverminderd de bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in 
Zoverre zjj betrekking heeft op de persoonsverzekeringen.

Artikel 192
In geval van bedrog in de waardering van de verzekerde z^ken, alsmede van verdichting of vervalsing, kan 
de verzekeraar de z^ken laten onderzoeken en waarderen, onverminderd alle andere burgerrechtelijke of 
strafrechtelijke vorderingen.

Artikel 193
Zaken waarvan de waarde in de overeenkomst in een vreemde munt is uitgedrukt, worden gewaardeerd in 
Belgische munt volgens de koers van de vreemde munt ten tijde van de ondertekening van de polis.

Artikel 194
Is de waarde van de verzekerde za^en in de overeenkomst niet uitgedrukt, dan wordt zjj bewezen 
overeenkomstig de bepalingen van afdeling I I  van deze titel

Artikel 195
Wanneer de duur van het risico bij de overeenkomst niet bepaald is, loopt het risico ten aanzjen van het 
schip, het tuig en de takelage, de uitrusting, de mondvoorraad en de vracht, zodra het inladen is begonnen, 
en, indien het schip in ballast vertrekt, zodra het innemen van ballast is begonnen; het risico eindigt op het 
tijdstip van de lossing of eenentwintig dagen na de aankomst op de plaats van bestemming, bij gebreke van 
lossing binnen die termijn.Ten aanzjen van de goederen, loopt het risico van de dag dat zjj in het schip of 
in de overslaglichters zjjn geladen, tot de dag dat zjj op de wal zjjn geplaatst.
Ten aanzjen van alle andere z^ken begint en eindigt voor de verzekeraar de aansprakelijkheid op het 
tijdstip dat voor de verzekerde het zeerisico begint en eindigt.

Artikel 196
Indien in tijd van vrede een premieverhoging bedongen is voor het geval van oorlog en de hoegrootheid ervan 
in de verzekeringsovereenkomst niet is bepaald, wordt zjj door de rechtbank vastgesteld met inachtneming 
van de risico's, de omstandigheden en de bedingen van de verzekeringspolis.
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Artikel 197
In geval van verlies van goederen voor rekening van de kapitein verzekerd en geladen in het schip waarover 
hij het bevel voert, is de kapitein gehouden aan de verzekeraars het bewijs van de aankoop van de 
goederen te leveren en daarvan een cognossement te besorgen, door twee van de voornaamste schepelingen

Artikel 198
Een schepeling of een passagier die in België verzekerde goederen in het schip laadt, is veplicht daarvan 
een cognossement te laten ter plaatse waar de inlading geschiedt. In België wordt het gelaten ter griffie van 
de rechtbank van koophandel; in het buitenland, in handen van de Belgische consul of, bij zjjn 
ontstentenis, in handen van de plaatselijke overheid.

Artikel 199
De verzekeringsovereenkomst is nietip wanneer zjj op bodemerijgenomen geld tot voorwep heeft. 

A F D E L IN G  II. Verplichtingen van de verzekeraar en van de verzekerde.

Artikel 200
De verzekering wordt nietig verklaard en de verzekeraar ontvangt ais schadevergoeding een half ten 
honderd van het verzekerde bedrag:
- wanneer vóór de aanvang van het risico de reis wordt gestaakt, zelfs door toedoen van de verzekerde;
- wanneer de bevrachter de vracht heeft laten verzekeren en deze door omstandigheden niet verschuldigd is;
- wanneer de verzekerde, in het geval van artikel 10 van de Wet van 11 juni 1874, recht heeft op 
teruggave van de premie.
Wanneer de premie minder dan een ten honderd bedraagt, is de schadevergoeding gelijk aan de helft van de

Artikel 201
Voor rekening van de verzekeraar is alle verlies en schade ontstaan ten gevolge van storm, schipbreuk, 
strandingaanvaring, gedwongen verandering van koers, reis of schip, weping, brand, ontploffing, 
plundering en in het algemeen door enig ander zeePevaar- 
Ingeval de verzekeraar het oorlogsrisico voor zjjn rekening neemt, staat hij in voor alle schade en verlies die 
verzekerde za&en overkomen door vijandelijkheden, vergeldingsmaatregelen, oorlogsverklaring, blokkade, 
aanhouding op last van hogerhand, molest van de fjde van een erkende of niet-erkende regering en in het 
algemeen door alle oorlogsvoorvallen en -gevaren.

Artikel 202
Ingeval het oorlogsrisico niet in de verzekering is begrepen, is de overeenkomst ontbonden, indien een 
oorlogshandeling het verloop van de reis komt te wijzigen.
Wanneer die handeling echter plaats vindt op zpe, gaat de ontbinding van de overeenkomst niet in voordat 
het schip geankerd of gemeerd ligt in de eerste haven die het bereikt.

Artikel 203
In het geval van het vorige artikel wordt vermoed dat de verzekerde goederen ten gevolge van enig zeegevaar 
verloren zjjn gegaan, behoudens tegenbewijs.

Artikel 204
De oorlogsmolestverzekering, ongeacht de veplichtingen daaraan verbonden voor de verzekeraars, treedt 
ten aanzjen van de gewone risico's in de plaats van de verzekering onder het beding "vrij van
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oorlogsmolest", te rekenen van het tijdstip waarcp de laatstgenoemde overeenkomst ontbonden wordt 
ingevolge artikel 202.

Artikel 205
Verandering van koers, reis of schip, door de verzekerde bevolen, en verlies of schade, door zjjn toedoen 
ontstaan, komen niet ten laste van de verzekeraar; deze heeft zelfs recht op de premie, ingeval het risico 
voor hem is beginnen te Iepen.

Artikel 206
Schade veroorzaakt door toedoen en schuld van de eigenaar, bevrachter of inlader, komt niet ten laste van 
de verzekeraar.

Artikel 207
De verzekeraar is aanprakelijk voor de daden van ontrouw en fouten van de kapitein en de schepelingen, 
bekend onder de naam van schelmerij van de schipper, tenzjj het tegendeel is bedongen.
H ij is niet aansprakelijk voor de daden van ontrouw van de kapitein die door de verzekerde is aangesteld, 
tenzjj het tegendeel is bedongen.

Artikel 208
In de polis moet melding worden gemaakt van de goederen die uit hun aard bijzonder aan bederf of aan 
vermindering onderhevig zjjn, zpals koren of zout, of van goederen die schade kunnen lijden door lekkage, 
anders is de verzekeraar niet aansprakelijk voor de schade en het verlies aan die goederen overkomen, 
tenzjj de verzekerde bij de ondertekening van de polis de aard van de lading niet kende.

Artikel 209
Wanneer de verzekering betrekking heeft op goederen voor de heenreis en voor de terugreis en het schip op 
Zjjn eerste bestemmingsplaats geen teruglading of een onvolledige teruglading heeft ingenomen, ontvangt de 
verzekeraar slechts tweederde van de overeengekomen premie, naar evenredigheid, tenzjj anders bedongen 
is.

Artikel 210
Voor de verzekering worden de goederen geschat naar de waarde die zjj hadden ten tijde en ter plaatse van 
de inlading, met inbegrip van alle rechten en kosten tot aan boord, alsmede van de verzekeringpremie en 
de bijkomende kosten.
Casco, kiel, tuig en takelage worden geschat naar hun waarde op de dag waarop het risico is begonnen. 
Mondvoorraad, uitrusting en alle andere op geld waardeerbare zaken worden geschat naar hun waarde ter 
plaatse en ten tijde van het begin van het risico.

Artikel 211
Den overeenkomst van verzekering of van herverzekering voor een hoger bedrag dan de waarde van de 
verzekerde zpken, is ten aanzjen van de verzekerde alleen nietip wanneer bewezen wordt dat er 
zjjnerzjjds bedrog of arglist is geweest.

Artikel 212
Wanneer er, in het voormelde geval, geen bedrog of arglist is geweest, blijft de overeenkomst gelden ten 
belcpe van de geschatte of overeengekomen waarde van de verzekerde zpken.

Artikel 213
Wanneer de partijen overeengekomen zjjn omtrent het bedrag van de verwachte winst, is deze schatting 
bindend, zonder dat nader bewijs vereist is.
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Artikel 214
In de verzekering van cp bodemerij te leen gegeven geldsommen wordt de bodemerijpremie niet geacht 
begrepen te zjjn.

Artikel 215
Bij verzekering van de vracht van de verzekerde zaken wordt, in geval van bijzondere averij, 
verhoudingsgewijze evenveel voor de vracht uitgekeerd ais voor de verzekerde zaken.

Artikel 216
De verzekeraar van het passagegeld is gehouden tot vergoeding van het verlies dat de verzekerde op dit 
passagegeld heeft geleden ten gevolge van zgerisico's, zpals kosten van ontscheping en herinscheping, voeding 
en logies van de reizigers in een noodhaven, vervanging van verloren gegane of beschadigde levensmiddelen 
en verder vervoer aan boord van een ander schip.

Artikel 217
Indien de verzekering bij verdeling plaatsheeft ten aanzjen van goederen die moeten worden geladen in 
verscheidene nader aangeduide schepen, met vermelding van de geldsom die op elk schip verzekerd wordt, 
en alle goederen worden geladen in één schip of in een kleiner aantal schepen dan in de overeenkomst is 
bepaald, is de verzekeraar enkel gehouden tot betaling van de som die hij verzekerd heeft op het schip of 
de schepen die de lading hebben ingenomen, niettegenstaande alle bedoelde schepen vergaan zjjn; hij 
ontvangt niettemin de bij artikel 200 bepaalde vergoeding.

Artikel 218
De verzekeraar is ontslagen van het risico en heeft recht op de premie, indien de verzekerde het schip naar 
een verder gelegen plaats zendt dan in de overeenkomst genoemd is, zjj het op dezelfde route.
De verzekering heeft volkomen gevolg indien de reis verkort wordt, mits de kapitein daartoe een van de 
aanleghavens kiest.
De verzekeraar staat nochtans in voor het verlies, de schade en de uitgaven, die dagtekenen van voor de 
verlenging of de verandering van de reis.

Artikel 219
Elke verzekering aangegaan na het verlies of de aankomst van de verzekerde zaken is nietip indien 
bewezen wordt dat de verzekerde het verlies, of de verzekeraar de aankomst moet hebben vernomen voor 
de ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 220
Wordt het bewijs geleverd tegen de verzekerde, dan betaalt deze aan de verzekeraar een dubbele premie. 
Wordt het bewijs geleverd tegen de verzekeraar, dan betaalt deze aan de verzekerde een bedrag gelijk aan 
het dubbele van de overeengekomen premie.

Artikel 221
l ie t  beding "vrij van beschadigdheid" ontslaat de verzekeraar van elke gemene of bijzondere averij, 
uitgezonderd in de gevallen waarin abandonnement kan worden gedaan; in die gevallen heeft de verzekerde 
de keus tussen abandonnement en het instellen van een rechtsvordering wegens averij.
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Afdeling III. - Abandonnem ent. 

Artikel 222
Abandonnement van de verzekerde za^ en kan geschieden:
- in geval van neming,
- schipbreuk,
- stranding met verbrijzeling,
- onzeewaardigheid tengevolge van zeegevaar,
- aanhouding door een vreemde mogendheid,
- verlies of beschadiging van de verzekerde zpken, indien het verlies of de beschadiging ten minste drie 
vierde bedraagt.
Abandonnement kan geschieden in geval van aanhouding door de regering na het begin van de reis.

Artikel 223
Abandonnement kan niet gedaan worden voor het begin van de reis. 

Artikel 224
Alle andere schade wordt ais averij beschouwd en tussen verzekeraars en verzekerden geregeld naar 
verhouding van hun belangen.

Artikel 225
Abandonnement van de verzekerde zaken kan noch gedeeltelijk noch voorwaardelijk gedaan worden.
H et strekt zich niet verder uit dan tot de zaken waarop de verzekering en het risico betrekking hebben.

Artikel 226
H et abandonnement moet aan de verzekeraar gedaan worden:
- binnen zes maanden na ontvangst van de tijding van het verlies, wanneer het zich heeft voorgedaan in 
een haven of op de kust van Europa, of op die van A z jë  en A frika  van de Middellandse Zee;
- binnen een jaar na ontvangst van de tijding van het verlies, wanneer het zich heeft voorgedaan in A frika  
aan deze zjjde van Kaap de Goede Hoop of in Amerika aan deze fjde  van Kaap Hoorn;
- binnen achttien maanden na ontvangst van de tijding van het verlies, wanneer het zich heeft voorgedaan 
in andere gedeelten van de wereld.
N a  het verstrijken van die termijnen zjjn de verzekerden niet meer tot abandonnement gerechtigd.
In geval van neming en van aanhouding op last van hogerhand beginnen de voormelde termijnen eerst te 
Iepen bij het verstrijken van de in artikel 243 bepaalde termijnen.

Artikel 227
De verzekeraar kan, zonder het verstrijken van de voormelde termijnen a f te wachten, de verzekerde 
aanmanen om abandonnement te doen. Indien de verzekerde dit niet doet binnen een maand, is hij er niet 
meer toe gerechtigd.

Artikel 228
Ingeval van herverzekering moeten de herverzekerden het abandonnement ter kennis van de 
herverzekeraar brengen binnen de volgende termijnen:
- binnen een maand, wanneer het verlies zich heeft voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk of in een aan 
België grenzende Staat;
- binnen twee maanden, wanneer het verlies zich heeft voorgedaan in een andere Staat van Europa, dan 
wel in een Staat aan de Afrikaanse of Aziatische kust van de Middellandse Zee of aan de Aziatische 
kust van de Zwarte Zee;
- binnen vijf maanden, wanneer het verlies zich heeft voorgedaan in een staat buiten Europa, aan deze 
Zjjde van de zgeëngten van M alakka en van Soenda, en aan deze fjde  van Kaap Hoorn;
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- binnen acht maanden, indien het verlies zjch heeft voorgedaan in de Staten aan gene fjde  van die 
Zeeëngten en aan gene zjjde van Kaap Hoorn.
De^e termijnen lopen vanaf de dag waarop de oorpronkelijke verzekerden van hun abandonnement 
kennis hebben gegeven.
In geval van oorlog ter zge worden de in het eerste lid bepaalde termijnen verdubbeld ten aanfen van de 
oveipeese landen.

Artikel 229
In de gevallen waarin abandonnement kan worden gedaan en bij andere ongevallen waarvan het risico 
voor de verzekeraar is, moet de verzekerde elk bericht dat hij ontvangt aan de verzekeraar betekenen op 
straffe van schadevergoeding.
De betekening moet geschieden binnen drie dagen na ontvangst van het bericht. 

Artikel 230
Wanneer te rekenen van de dag van de afvaart of van de dag waar de laatst ontvangen tijding betrekking 
op heeft, z^s maanden verlopen zjjn in geval van een gewone reis, of een jaar in geval van een lange reis, 
kan de verzekerde die verklaart geen tijding van zjjn schip te hebben ontvangen, abandonnement doen aan 
de verzekeraar en betaling van de verzekeringssom vorderen, zpnder dat het verlies behoeft te worden 
bewezen.
N a  die z es maanden of na dat jaar kan de verzekerde optreden binnen de termijnen gesteld in artikel 
226.

Artikel 231
Indien een verzekering voor een bepaalde tijd is aangegaan, wordt, na verlocp van de termijnen hiervoren 
gesteld voor gewone en voor lange reizen, vermoed dat het schip vergaan is binnen de looptijd van de 
verzekering.

Artikel 232
A is  lange reizen worden beschouwd die welke verdergaan dan:
- zuidwaarts, de 30egraad noorderbreedte;
- noordwaarts, de 72e graad noorderbreedte;
- westwaarts, de 15e lengtegraad vanaf de meridiaan van Parijs;
- oostwaarts, de 44 e lengtegraad vanaf de meridiaan van Parijs.

Artikel 233
Bij de betekening ingevolge artikel 229 kan de verzekerde of abandonnement doen met aanmaning aan de 
verzekeraar om de verzekeringssom te betalen binnen de termijn in de overeenkomst gesteld, of zich het 
recht voorbehouden om abandonnement te doen binnen de termijnen in de wet gesteld.

Artikel 234
Bij het doen van abandonnement is de verzekerde gehouden de verzekeringen op te geven die hij op de 
verzekerde z^ken heeft gesloten of doen sluiten, evenals die waartoe hij last heeft gegeven, en die waarvan 
hij weet dat zjj door anderen op dezelfde zaken zjjn gesloten, bij gebreke waarvan de termijn van betalinp 
die moet ingaan op de dag van het abandonnement, opgeschort wordt tot de dag dat hij gemelde opgave zpl 
hebben laten doen, zonder dat daaruit enige verlenging volgt van de termijn bepaald om de rechtsvordering 
tot abandonnement in te stellen.

Artikel 235
In geval van bedrieglijke opgave is de verzekerde verstoken van de voordelen der verzekering.
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Artikel 236
Indien de tijd van de betaling niet vastgesteld is bij de overeenkomst, moet de verzekeraar de 
verzekeringssom betalen binnen drie maanden na de betekening van het abandonnement.

Artikel 237
De stukken tot bewijs van inlading en verlies moeten aan de verzekeraar worden betekend voordat tegen 
hem een vordering tot betaling van de verzekerde bedragen kan worden ingesteld.

Artikel 238
De verzekeraar wordt toegelaten tot het tegenbewijs van de feiten die in de bewijsstukken opgetekend zjjn. 
Door die toelating wordt de veroordeling van de verzekeraar tot voorlopige uitkering van de 
verzekeringssom niet cpgeschort, mits de verzekerde borg stelt.
De verbintenis van de borg vervalt na twee vollejaren, indien er geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 239
Is het abandonnement betekend en aangenomen of bij vonnis geldig verklaard, dan behoren de verzekerde 
Zaken aan de verzekeraar te rekenen van de dag van het abandonnement.
De verzekeraar kan de terugkeer van het schip niet voorwenden om zjch te onttrekken aan de betaling 
van de verzekeringssom.

Artikel 240
De verzekeraar van de verwachte winst kan, in geval van abandonnement, niets uit de zpak vorderen van 
degene die zg heeft laten verzekeren.

Artikel 241
In geval van abandonnement van de vracht heeft de vrachtverzekeraar recht op de vracht voor het deel van 
de lading dat geborgen of in de aanleghavens ontscheept is en op het ten tijde van het schadegeval 
verschuldigde passagegeld, zglfi al is het voor of tijdens de reis betaald, onverminderd de rechten van de 
bodemerijgevers, het recht van de matrozen op loon en repatriëring en de kosten en uitgaven gedurende de 
reis.

Artikel 242
In hetzelfde geval kan de vrachtverzekeraar het loon van de bemanning en alle andere in de verzekering 
begrepen uitgaven waarvan de verzekerde door de gebeurtenis bevrijd is, van de verzekeringssom 
aftrekken.
Voor het afgetrokken bedrag wordt de premie volledig terugbetaald.

Artikel 243
In geval van neming door kepers of vijanden of van aanhouding op last van hogerhand, is de verzekerde 
gehouden daarvan aan de verzekeraar betekening te doen binnen drie dagen na de ontvangst van de 
tijding.
l ie t  abandonnement van de verzekerde za^ en kan eerst gedaan worden:
- na verloop van zes maanden te rekenen van de betekening, wanneer de neming of de aanhouding heeft 
plaatsgehad in een Europese zee of in een zee die Europa van V  zjë of van A frika  scheidt;
- na verloop van een jaar, wanneer de neming of de aanhouding in een verder gelegen gebied heeft 
plaatsgehad.
Ingeval de genomen of aangehouden goederen aan bederf onderhevig zjjn, worden de voormelde termijnen 
verkort tot anderhalve maand in het eerste geval en tot drie maanden in het tweede geval.
Is de verzekerde zpesk tot goede prijs verklaard of is zjj verbeurdverklaard voor het verstrijken van die 
termijnen, dan kan abandonnement worden gedaan door betekening van de tijding daarvan aan de 
verzekeraars.
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Artikel 244
Gedurende de termijnen in het vorige artikel bepaald, zjjn de verzekerden veplicht alles te doen wat in 
hun vermogen ligt om de genomen of aangehouden gaken terug te krijgen of te doen vrijgeven.
Hunnerfjds kunnen ook de verzekeraars daartoe het nodige doen, samen met de verzekerden of 
afzonderlijk.

Artikel 245
Abandonnement wegens onzeewaardigheid kan niet worden gedaan wanneer het mogelijk is het gestrande 
schip weer vlot te maken, te herstellen en in staat te brengen om zjjn reis naar de plaats van bestemming te 
vervolgen.
In dat geval behoudt de verzekerde zjjn verhaal op de verzekeraars voor de kosten en averij door de 
stranding veroorzaakt.

Artikel 246
Wanneer het schip onzeewaardig is verklaard, is degene die de lading heeft laten verzekeren, gehouden 
daarvan kennis te geven binnen drie dagen na ontvangst van de tijding.

Artikel 247
De kapitein is in dat geval veplicht al het mogelijke te doen om een ander schip te vinden teneinde de 
goederen naar de plaats van bestemming te brengen.

Artikel 248
De goederen die in het geval van het vorige artikel in een ander schip zjjn geladen, blijven voor risico van 
de verzekeraar, totdat zjj aangekomen en uitgeladen zjjn.

Artikel 249
De verzekeraar is bovendien aanprakelijk voor de averij, de kosten van de lossing, opslag en herlading, 
de meerdere vracht en alle andere kosten die gemaakt zjjn om de goederen te bergen.

Artikel 250
Wanneer de kapitein binnen de bij artikel 243 voorgeschreven termijnen geen ander schip heeft kunnen 
vinden om de goederen weer in te laden en naar de plaats van bestemming te brengen, kan de verzekerde 
abandonnement doen.

9 .4 . De toepasselijkheid van de Zeeverzekeringswet op de binnenvaart is geregeld in Titel X  van 
de Zeewet. Hierin is bepaald:

Artikel 276
De binnenvaartverzekering kan omvatten:
het casco en de kiel van het schip;
het tuig en de takelage;
de uitrusting en de mondvoorraad;
de vracht;
het passagegeld;
de ingeladen goederen;
de uit de goederen verwachte winst;
het loon van de bemanning;
de winst op de bevrachting;
het makelaarsloon en het commissieloon op aankop, verkoop en consignatie;
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de geldsommen voor en tijdens de reis besteed ten behoeve van het schip en van de verzending van de 
goederen;
in het algemeen, alle op geld waardeerbare zaken o f waarden die aan scheepvaartrisico onderhevig zjjn, 
onverminderd de bepalingen (van de W et van 25  ju n i 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in 
Zoverre zjj betrekking heeft op de persoonsverzekeringen.

Artikel 277
De bepalingen van titel V I  zjjn van overeenkomstige topassing op de binnenvaartverzekering.

9 .5 . De W et van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst4 (hieronder: 
‘Landverzekeringswet’) beheerst niet de verzekeringen van het goederenvervoer, doch wel de 
bagage- en verhuisverzekeringen. H et toepassingsgebied van de w et is ais volgt bepaald in artikel 
2 :

ƒ  1. Deze wet is van topassing op alle landverzekeringen voor zover er niet wordt van afgeweken door 
bijzondere wetten.
Zij is niet van topassing op de herverzekering noch op de verzekeringen van goederenvervoer, met 
uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen. 
ƒ  2. Deze wet is van topassing op de onderlinge verzekeringsverenigingen.
Om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van deze verzekeringsvorm kan de Koning evenwel 
de bpalingen aangeven die niet op die verenigingen van topassing zjjn en de wijze bpalen waarp andere 
bpalingen dat wel zjjn.

In de hierboven reeds aangehaalde artikelen 191 en 276 van de Zeewet w ordt m.b.t. de 
persoonsverzekeringen ter zee resp. op de binnenwateren uitdrukkelijk naar de 
Landverzekeringswet verwezen.

9 .6 . Enkele niet in de Zeewet opgenom en scheepvaartrechtelijke wetsbepalingen regelen 
bijzondere verzekeringsrechtelijke aspecten. V oorbeelden zijn terug te vinden in de W rakkenwet, 
die de wegruiming van wrakken etc. uit de vaarwegen regelt (art. 15, 16 en 18).

9 .7 . D e extra-contractuele aansprakelijkheidsverzekering van het wegvervoer m et 
m otorvoertuigen w ordt beheerst door de W et van 21 novem ber 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen5 (WAM-Wet).

9 .8 . Uiteraard m oet ook in de vervoerverzekeringsbranche rekening w orden gehouden m et de 
W et van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (hieronder: 
‘Controlewet’)6, die o.m. IPR-bepalingen bevat, en m et de W et van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen .

9 .9 . O p relevante internationale en supranationale regelgeving zal hieronder worden ingegaan8.

4 BS 20 augustus 1992 (zoals gewijzigd).
5 BS 8 decem ber 1989 (zoals gewijzigd).
6 BS 29 juli 1975.
7 BS 14 juni 1995 (zoals gewijzigd); zie evenwel art. 12bis, § 4 van de Wet.
8 Zie infra, nrs. 9.19 e.v.
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A.2. B e o o r d e l i n g

a ) A l g e m e n e  k r i t i e k

- O v e r z i c h t  v a n  k n e l p u n t e n

9 .10 . D e huidige wettelijke regeling van de vervoerverzekering vertoont twee fundamentele 
knelpunten:
- het voorbijgestreefd karakter van de vigerende wetgeving;
- de gebrekkige afbakening van het toepassingsgebied van de Landverzekeringswet en dat van de 
Zeeverzekeringswet;

H ieronder w orden eerst deze knelpunten toegelicht. Verderop in de tekst w ordt ingegaan op 
andere, m eer specifieke knelpunten.

- V o o r b i j g e s t r e e f d  k a r a k t e r  v a n  d e  Z e e v e r z e k e r i n g s w e t

9.11. O p het achterhaalde karakter van de vigerende wetgeving m.b.t. de vervoerverzekering en 
de nood aan een (nieuwe) vervoerverzekeringswet is eerder bij herhaling geattendeerd.

Inmiddels m eer dan 70 jaar geleden stelde Koninklijk Commissaris voor het Verzekeringswezen 
Van D ievoet een modernisering van de wetgeving betreffende de zee- en transportverzekeringen 
in het vooruitzicht9.

Medio de jaren zeventig noem de Fontaine de Zeeverzekeringswet uit 1879 een geheel

de qualité médiocre: rédaction fréquemment défectueuse, archaïsmes, lacunes, mauvaise organisation 
générale10.

In 2011 kon genoemde auteur niets anders dan deze kritiek te herhalen11 en noteerde hij dat de 
vervoerverzekeringen anders dan te land — die door de archaïsche stelsels van 1874 en 1879 
beheerst blijven — zijn

veroordeeld om verder te genieten van de samenwerking van de blinde en de lamme 2.

In 1988 had ook een gezaghebbend auteur ais Tricot de nood aan een herziening van de 
Zeeverzekeringswet nochtans aan de orde gesteld .

N.a.v. de voorbereiding van de wijziging van de Landverzekeringswet in 1994 werd de invoering 
van een nieuwe transportverzekeringswet, die zou gelden voor alle transporten, door de bevoegde 
Minister in het vooruitzicht gesteld .

9 V an D ievoet, E ., H et Verzekeringswezen in België, II, A ntw erpen, D e Sikkel, 1940, 65-67.
10 Fontaine, M., Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1975, 37, nr. 7, herhaald in Fontaine, M., "Présentation générale. 
D ispositions prélim inaires e t finales", in  Centre de dro it des obligations et Licence en dro it et économ ie des 
assurances (UCL), L a  loi du 25 ju in  1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Louvain-la-N euve, A cadem ia, 1993, (19), 32, 
nr. 32.
11 Fontaine, 103, nr. 103.
12 Fontaine, 105, nr. 104.
13 T ricot, L., “H e t zeerecht m orgen” , R IF  1987-88, (1417), 1423, nr. 13.
14 Zie o.m. Pari. St., Senaat, 1992-93, nr. 8 2 1 /2 , 10; ParlHand., Senaat, 1993-94, 22 decem ber 1993, 608.
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In 1996 werd binnen de Commissie voor Verzekeringen bevestigd dat een m odernisering van het 
transportverzekeringsrecht noodzakelijk was maar kon over een nieuwe regeling geen 
overeenstem ming w orden bereikt15.

In een opgemerkte bijdrage uit hetzelfde jaar pleitte ook vervoerverzekeringsmakelaar Hollenfeltz 
du Treux voor een nieuwe zee- en transportverzekeringswet, waarvan hij zelf meteen de 
krachtlijnen suggereerde .

In 1999 schetste Cousy de nood aan een nieuwe w et nogmaals ais volgt:

The main argument is that both the insurance industry and the legal practitioners are in dear need of a 
modern and clear legislation offering legal security and reflecting a better balandng of the interests of all 
parties involved (insurers, insured, third parties, etc.). Understandably enough, the existing nineteenth 
centuy legislation is at places obsolete, obscure and incomplete. Even those opposed to legislative action 
must admit that the present outdated legislative situation lacks a minimum of legal elegance. One could 
admit that it is a matter of self respect of any sector of economic activity to require a decent coherent and 
modem legalframework7.

W at betreft de uitvoerige regeling van het (in de praktijk nog nauwelijks voorkomende) 
abandonnem ent in de Zeewet was de boodschap niet m inder duidelijk:

No matter how charming and intriguing these older texts may be, the Belgian legislation sins by being
exceedingly old fashioned. For tens of years now already practice has been different from what the text of 
the laws would let appear. I t  is time for a substantial cleaning-up18.

In 2003 uitte ook Van Com pel de wens dat de wetgever de achterhaalde Zeeverzekeringswet zou
m oeten moderniseren, om dat “die dringend aan herziening toe is” .

In de studie uit 2006 uitgevoerd ter voorbereiding van het thans lopende project to t herziening 
van het Belgische scheepvaartrecht werd aan deze unanieme klachten over de veroudering van de 
wetgeving m.b.t. de vervoerverzekering herinnerd .

Al deze klachten en verzuchtingen zijn des te navranter w anneer m en zich realiseert dat het 
hierboven aangehaalde artikel 3 van de Algemene Verzekeringwet, dat liefst uit 1874 dateert, 
reeds een specifieke landvervoerverzekeringswetgeving aankondigde .

9 .12 . D e veroudering van de wetgeving kom t op twee onderscheiden wijzen to t uiting: (1) de 
wetgeving is redactioneel verouderd en wetgevingstechnisch verwilderd en (2) zij w ordt in de 
praktijk van het verzekeringsbedrijf in verregaande mate genegeerd.

9 .13 . N u de basiswetten zoals gezien dateren uit 1874 resp. 1879 w ekt de wetgevingstechnische 
kritiek uiteraard geen verwondering.

15 Zie de verslagen van de Com m issie op w w w .zeerecht.be en w w w .droitm aritim e.be.
16 H ollenfeltz du  Treux, P., “T entative d ’esquisse d ’une loi, nouvelle e t nécessaire, sur l’assurance m aritim e et 
transport” , in LA  Putzeys, 491-530.
17 Cousy, H ., “T ow ard  a new  M arine Insurance A ct fo r Belgium ? A  case study in legislative policy fo r a small 
country  in  a global setting”, in H uybrechts, M. (ed.), Marine Insurance at the turn o f the Millennium, I, 
A n tw e rp en /G ro n in g en /O x fo rd , Intersentia, 1999, (379), 387.
18 Ibid., 390.
19 V an C om pel, W ., “H e t abandonnem ent in  de Belgische zeeverzekeringspraktijk” , in  LA R oland, (457), 459 en 466.
20 Zie V an H ooydonk  SVSMS, 80-81.
21 Zie o.m. Sohr, F. en van D oosselaere, C ., H i  Assurances-Transports, Brussel, Auguste Puvrez, 1932, 58, nr. 4.
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Zoals gezien suggereert artikel 1964 van het Burgerlijk W etboek nog steeds dat de 
verzekeringsovereenkomst ais dusdanig w ordt geregeld door het zeerecht . Bedoelde bepaling is 
historisch verklaarbaar en beklem toonde terecht de autonom ie van het zeerecht, maar heden is zij 
foutief en w ekt zij alleen m aar verwarring.

Verder illustreren de bepalingen van de Zeeverzekeringswet treffend de algehele veroudering van 
de Zeewet. Zij hebben het o.m. over bodemerij (art. 191 en 214) en de inlading van lading door 
de schepelingen (art. 198) en bakenen zeegebieden a f in het licht van de eertijds bestaande 
communicatiemoeilijkheden bij het ondernem en van “lange reizen” (art. 226, 228, 232 en 243). 
Dergelijke kwesties waren eigen aan het pre-industriële scheepvaartbedrijf. H eden zijn bedoelde 
regelingen obsoleet.

N ijpender is dat de vigerende wetgeving een oncom fortabele gecombineerde lezing veronderstelt 
van diverse losstaande wetten (Algemene Verzekeringswet, Zeeverzekeringswet, bepalingen van 
de Zeewet over de binnenvaart, Landverzekeringswet), waarvan de respectieve 
toepassingsgebieden bovendien slordig zijn afgebakend . Deze opeenstapeling van slecht op 
elkaar afgestemde wetsbepalingen is wetgevingstechnisch ondermaats te noemen.

9 .14 . D e vigerende wetgeving m.b.t. de vervoerverzekering w ordt in de dagelijkse praktijk van het 
vervoerverzekeringsbedrijf stelselmatig buiten spei gezet.

D e Zeeverzekeringswet is in principe immers van aanvullend recht. Enkele bepalingen worden 
door de rechtsleer dwingend geacht. Volkom en duidelijkheid hierom trent bestaat hierom trent 
echter niet25 — w at ais een afzonderlijk wetgevingstechnisch feil dient te w orden aangemerkt.

W at er ook van zij, in de overeenkom st w ordt vaak precies het omgekeerde bedongen van w at de 
w et bepaalt, o f  w ordt er minstens van afgeweken. Dergelijke afwijkingen betreffen bijv. de 
dekking van de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verzekerde zaak (art. 201 Zeewet), het 
verval van dekking ingevolge wijziging van koers, reis o f  vaartuig (art. 205 Zeewet), de uitsluiting 
van de schade ingevolge lichte fout (art. 206 Zeewet) en abandonnem ent zonder optierecht voor 
de verzekeraar (art. 222 Zeewet).

In dit verband w ordt in mim e mate gebruik gemaakt van m odelpolissen en 
standaardvoorwaarden .

De bekende Goederenverzekeringspolis van Antwerpen 2004 en de CMR-polis (contractuele 
aansprakelijkheidsverzekering van de goederenvervoerder over de weg) uitgewerkt door de 
Belgische Vereniging van Transportverzekeraars (BVT) gelden ais succesvolle voorbeelden.

De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20 april 200427 verving de Antwerpse 
Zeeverzekeringspolis van 1859, die verouderd was geraakt en ingevolge herhaalde,

22 Zie supra, nr. 9.1.
23 Zie daarover nader B lauw boek 5.
24 O ver dat laatste, zie nader infra, nrs. 9.15 e.v.
25 Zie o.m. V an H ooydonk  H T V , 1.2.5/3.
26 H e t gebruik van standaardpolissen en  -voorw aarden d ien t te geschieden m e t eerbiediging van de 
mededingingswetgeving. T er zake d ien t te w orden  verw ezen naar V erordening (EU) N r. 267 /2010  van de 
Com m issie van 24 m aart 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van h e t V erdrag betreffende de 
w erking van de E uropese Unie op bepaalde groepen  van overeenkom sten, besluiten en  onderling afgestem de 
feitelijke gedragingen in de verzekeringssector (Pb. 30 m aart 2010, L 83/1).
27 Zie daarover o.m. P onet, F., De goederenver^ekeringspolis van Antwerpen, M echelen, W olters K luw er, 2008, 284 p.
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ongecoördineerde tekstwijzigingen moeilijk hanteerbaar was geworden. W aar de oude Antwerpse 
Zeeverzekeringspolis oorspronkelijk zowel voor casco- ais cargodekking, m aar enkel voor 
zeevervoer was bedoeld, werd hij in de praktijk enkel aangewend voor cargodekking maar dan 
wel voor alle vervoerswijzen. D e nieuwe Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 2004 is 
overeenkomstig zijn opschrift enkel bedoeld voor cargodekking, m aar wel via alle mogelijke 
vervoerswijzen.

Eertijds bestond ook de Belgische Corvette-polis, de enige polis voor zeecascoverzekering. Hij 
w ordt thans niet m eer aangeboden.

Verder dient melding te w orden gemaakt van de Arex-polis van de Confederatie der Expediteurs 
van België. H et betreft een aansprakelijkheidsverzekering voor het expeditiebedrijf, ongeacht 
welke juridische hoedanigheid de dienstverlener aanneemt: commissionair-expediteur,
commissionair-vervoerder, vervoerder, behandelaar o f  bewaarnemer. G edekt w ordt de 
professionele en contractuele aansprakelijkheid voor schade ingevolge fouten, vergissingen, 
vergetelheden o f nalatigheden van de expediteur o f  zijn aangestelden en onderaannemers. De 
gedekte schade betreft zowel stoffelijke (beschadiging van de goederen) ais onstoffelijke 
(onrechtstreekse) schade. D e Arex-polis is flexibel en kan modulair w orden uitgebreid to t de 
hoedanigheden van scheepsagent en van douaneagent voor hun objectieve aansprakelijkheid 
jegens de overheid voor de aanzuivering van douanedocum enten. Zo kunnen ook de bijkomende 
kosten ingevolge onverm ogendheid van de vervoerder mede w orden verzekerd. De extra- 
contractuele aansprakelijkheid kan facultatief in de dekking w orden opgenomen.

- G e b r e k k i g e  a f b a k e n i n g  v a n  h e t  t o e p a s s i n g s g e b i e d  v a n  d e  
L a n d v e r z e k e r i n g s w e t  e n  d a t  v a n  d e  Z e e v e r z e k e r i n g s w e t

9 .15 . H et wettelijke regime van de vervoerverzekering is historisch scheefgegroeid to t een 
asymmetrisch, vrij incoherent en inconsequent geheel.

Theoretisch betreffen de luiken van de vervoerverzekering (in alle vervoerwijzen):

(1) Persoonsverzekering
(2) Schadeverzekering (2.1.) Zaakschade (2.1.1.) Vervoermiddel (casco)

(2.1.2.) Vervoerde lading (cargo)
(2.2.) Aansprakelijkheid (2.2.1.) Contractueel

(2.2.2.) Extra-contractueel

9 .16 . D e structuur van de wettelijke regeling van de transportverzekering stem t in genendele m et 
voornoem d schema overeen. Bedoelde regeling is versnipperd over verschillende wetgevende 
akten, die elk een eigen toepassingsgebied hebben en die, naargelang de vervoermodus e n /o f  het 
risico waarover het gaat, in verschillende combinaties m oeten w orden samengelezen.

9 .17 . De in artikel 3 van de Algemene Verzekeringswet gereflecteerde ambitie van de Belgische 
wetgever om  een o f  m eer bijzondere vervoerverzekeringsregimes uit te werken werd — 
behoudens de invoering van de van de Zeewet deel uitmakende en op de eerdere Code de commerce 
berustende Zeeverzekeringswet — nooit gerealiseerd. E en  ontwerp van nieuwe Zeewet uit 1870 
bevatte naast de Titel X  over zeeverzekering een Titel X I over de verzekering van het vervoer 
over land en de binnenwateren28. Deze laatste titel werd in de Zeewet van 21 augustus 1879 
weggelaten, en slechts door de W et van 10 februari 1908 werd het zeeverzekeringsregime

28 Pari. St., K am er, 1870-71, nr. 14, inz. 104.
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toepasselijk verklaard op de verzekering van de binnenvaart (huidig artikel 277 van de Zeewet). 
Verdere specifieke wetgeving betreffende de vervoerverzekering werd nooit m eer to t stand 
gebracht.

9 .18 . D e invoering van de nieuwe Landverzekeringswet van 1992 was voor de beoefenaars van 
het zee- en transportrecht een lijdensweg .

In de aanvankelijke Landverzekeringswet30 was het toepassingsgebied onduidelijk afgebakend 
doordat was bepaald dat de w et niet gold voor “de verzekeringen van goederenvervoer dat niet 
hoofdzakelijk over land geschiedt”31. Deze lapidaire en sowieso ongelukkige formulering werd 
o.m. door R. Wijffels scherp op de korrel genom en32. Diepgaande kritiek werd ook geformuleerd 
in een studie van Bemauw, die tai van wetgevingstechnische gebreken blootlegde en to t de 
slotsom kwam dat het onnodig was de verzekering van goederenvervoer over land “op 
ongenuanceerde wijze te onderwerpen aan de onaangepaste en dwingende bepalingen van een 
w et die geschreven is ten behoeve van de verzekering van massarisico's, onderschreven door de 
consum ent“ en dat de wetgever er beter aan had gedaan in de betrokken sector de wilsautonomie 
te respecteren. Dezelfde auteur merkte op dat de w et van 1992 leidde to t een fragmentatie en een 
nodeloze complicatie van het transportverzekeringsregime, en dat in een tijd van integratie van de 
vervoerswijzen, stijgende aanwending van multimodale vervoeroperaties en pogingen to t 
uniformisering van de aansprakelijkheidsregimes: de oorspronkelijke w et van 25 juni 1992 had 
inderdaad to t gevolg dat de verzekering van landvervoer, deze van zeevervoer en deze van 
luchtvervoer aan een verschillende wetgeving w erden onderworpen. Ten derde betreurde 
Bem auw dat de nieuwe w et voor de transportverzekering niet m eteen een bijzonder regime had 
uitgewerkt, hoewel de bestaande wetgeving verouderd was en talrijke leemten vertoonde; zoals 
andere auteurs toonde hij zich wantrouwig tegenover de belofte van de regering om  inzake de 
transportverzekering een geheel nieuwe wetgeving to t stand te brengen. Verder veroorzaakte de 
w et van 1992 inzake stapelvervoer een incongruentie tussen het aansprakelijkheidsregime en het 
verzekeringsregime en tenslotte zou de w et leiden to t een discriminatie van de Belgische 
transportverzekeringsnijverheid, daar zij, gebonden door het keurslijf van de dwingende wet, niet 
m et gelijke wapens zou kunnen strijden . D e terechte kritiek van de rechtsleer werd nog versterkt 
door protest vanuit de transportverzekeringssector zelf, en uiteindelijk werden de aangestipte 
euvels in 1994 grotendeels rechtgezet via een wetswijziging34, w aardoor kortweg werd bepaald dat 
de Landverzekeringswet niet van toepassing is op de verzekeringen van goederenvervoer. 
Desondanks zijn interpretatiemoeilijkheden blijven bestaan35.

29 Zie reeds de schets in V an H ooydonk  SVSMS, 112-113.
30 W. 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkom st (BS  20 augustus 1992).
31 Art. 2, § 1, tw eede lid W. 25 juni 1992.
32 Zie inz. W ijffels, R., “Z ee- en transportverzekering  en geschillenbeslechting rekening h o udend  m et de nieuwe w et 
van 25 juni 1992”, in  D e Ly, F. en Storm e, M. (eds.), Verzekeringen en geschillenbeslechting, A ntw erpen, K luw er 
rechtsw etenschappen, 1994, (65), 73-76; vgl. Cousy, H ., £CV ijf hete hangijzers. B eschouw ingen bij enkele m arkante 
bepalingen in de nieuwe Belgische w et op de verzekeringsovereenkom st”, in In  volle verzekerdheid. Opstellen aangeboden 
aan Prof. m rA .J .0 . baron van Wassenaer van Catmjck, Zw olle, T jeenk Willink, 1993, (221), 225-227; Fontaine, M., 
"Présentation générale. D ispositions prélim inaires et finales", in Centre de dro it des obligations et Licence en dro it et 
économ ie des assurances (LJCL), V a loi du 25 ju in  1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Louvain-la-N euve, Academia, 
1993, (19), 33, nr. 34; H auferlin , J.-M . en Claassens, H ., “La loi du  25 juin 1992 en ses lignes de faîte”, in Claassens, 
H ., Cousy, H ., Fagnart, J.-L. e.a., De W et van 25ju n i 1992 op de landverzekeringsovereenkomst: topcassing in de praktijk, 
Brussel, E. Story-Scientia, 1993, (7), 14.
33 Zie Bem auw , K., “T ransportverzekering en de nieuwe W et van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkom st” , De FOrp 1993, 137-199.
34 W. 16 m aart 1994 houdende wijziging van som m ige bepalingen van de w et van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkom st (BS 4 m ei 1994).
35 Zie o.m. V an H ooydonk , E ., “W ettelijk kader van h e t transportverzekeringsrecht” , in  Handboek 
transportverzekeringen, D iegem , K luw er Editorial, losbl.,1 .2 .6/1 e.v (juni 1995); zie sindsdien inz. Allary, P., “H et 
toepasselijk w ettelijk regime op de gem engde verzekeringsovereenkom st” , n o o t o nder Kh. A ntw erpen  17 januari
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De risico’s die verband houden m et het motorrijtuigenverkeer (de extra-contractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid jegens derden, de eigen schade en de rechtsbijstand) werden 
alle onderw orpen aan eenzelfde regime, ongeacht o f  zij beroepshalve uitgevoerd vervoer 
betreffen, dan wel het particuliere verkeer. Aldus w ordt de verzekering van de extra-contractuele 
aansprakelijkheid van de wegvervoerder geregeld in de WAM-Wet. Krachtens artikel 2 van de 
Landverzekeringswet dient aangenom en dat de casco-verzekering (eigen schade-verzekering van 
vrachtwagen, autobus enz.), de rechtsbijstandsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering 
inzake personenvervoer te land door laatstgenoemde w et w orden beheerst.

De structuur en redactie van de huidige wetsbepalingen brengen heel w at afbakeningsproblemen 
m et zich. Z onder dat in dit verband alle mogelijke interpretaties en stellingnamen dienen te 
w orden overlopen en becomm entarieerd, moge w orden vermeld dat minstens geen volledige 
duidelijkheid, zoniet aanzienlijke rechtsonzekerheid bestaat over de vragen:
- o f  de Zeeverzekeringswet mede de aansprakelijkheidsverzekering beheerst;
- o f  artikel 191 van de Zeewet impliceert dat de persoonsverzekering tegen zeerisico’s volledig en 
uitsluitend door de Landverzekeringswet w ordt beheerst;
- o f  dezelfde bepaling impliceert dat op de persoonsverzekering tegen zeerisico’s alleen de 
specifiek de persoonsverzekeringen betreffende Titel III van de Landverzekeringswet van 
toepassing is, dan wel ook Titel I m et algemene bepalingen;
- o f  de Zeeverzekeringswet mede geldt voor pleziervaartverzekeringen;
- o f de verzekering “van magazijn to t magazijn” volledig en uitsluitend aan de 
Zeeverzekeringswet is onderworpen;
- o f de volledige luchtvervoerverzekering — ook deze van passagiersvervoer — buiten de 
Landverzekeringswet valt;
- o f  de Landverzekeringswet geldt voor de verzekering van personen- en bagagevervoer dat niet 
over land verloopt;
- o f de Landverzekeringswet mede geldt voor de verzekering tegen verhuisrisico’s w anneer de 
verhuizing geschiedt op grond van een gewoon vervoercontract (cognossement, 
luchtvrachtbrief,...);
- o f  de Landverzekeringswet geldt voor pleziervaartverzekeringen;
- o f  m et het oog op de bepaling van het toepassingsgebied van de Landverzekeringswet op 
aansprakelijkheidsverzekeringen een onderscheid m oet w orden gemaakt tussen vervoermiddelen 
voor passagiersvervoer en vervoermiddelen voor goederenvervoer;
- o f  de Landverzekeringswet ook geldt voor de aansprakelijkheidsverzekering inzake 
pleziervaartuigen.

Vele van deze problem en vinden hun oorzaak in het gebrek aan enige definitie in de 
Landverzekeringswet van de sleutelbegrippen ‘landverzekering’ (die onder de w et valt) en 
‘verzekeringen van goederenvervoer’ (die uit de werkingssfeer zijn uitgesloten). Aan de hand van 
de huidige wetsbepalingen zal allicht nooit rechtszekerheid kunnen w orden bereikt.

H et naast elkaar bestaan van wetgevingen en het onderscheid dat is te maken naargelang de 
gehanteerde vervoermodus leiden er ook toe dat de regelgeving niet is aangepast aan de realiteit 
van multimodale vervoerverrichtingen.

2001, De Ver^  2002, 157-162; L ibouton, J., “Les assurances aériennes” in U ber amicorum MichelMahieu, Brussel, 
Larcier, 2008, 249-263; Longfils, F., “L’assurance terrestre e t l’assurance m aritim e: différences ou  interférences ?”, 
n o o t o nder Rb. N am en, 7 m aart 2001, De Ver%. 2002, 143-182; Ponet, F., “Pleziervaartverzekering: welke 
verzekeringsw et is toepasselijk ? (Een greepje rechtspraak)” , in  LA  H uybrechts, 457-468; V an Schoubroeck, C., 
Jocqué, G ., D e G raeve, A. en D e G raeve, M., “O verzich t van rechtspraak. W et op de landverzekeringsovereenkom st 
(1992-2003)” , T P R  2003, (1781), 1805-1806.

37



b ) K r i t i e k  i n  h e t  l ic h t  y a n  i n t e r n a t i o n a l e  e n  E u r o p e s e  r e g e l g e v i n g

9 .19 . N och in het domein van het verzekeringsrecht, noch specifiek in dat van het 
transportverzekeringsrecht gelden internationale eenmakingsverdragen.

9 .2 0 . In het verleden werden nochtans diverse initiatieven ondernom en om  to t een internationale 
standaardisering van het zeeverzekeringsrecht te komen. Te vermelden zijn o.m.:
- de Glasgow Marine Insurance Rules, in 1901 vastgesteld door de International Law Association;
- de U NCTM D Model Clauses on Marine H ull and Cargo Insurance uit 1989 ;
- de recente werkzaam heden van de CMI International W orking G roup on Marine Insurance, 
waarbinnen evenwel niet (meer) naar de redactie van verdrags- o f contractsbepalingen w ordt 
gestreefd.

9 .21 . O p Europees niveau werden enkele harmoniseringsinitiatieven genom en in het domein van 
het algemene verzekeringsrecht. H ier kunnen w orden vernoemd:
- de (ingetrokken) voorstellen voor een Richtlijn to t coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de verzekeringsovereenkomst uit 1979 en 1980 ;
- het in 2007 neergelegde ontwerp van een “General Part o f Principles o f  European Insurance 
Contract Law (PEICL)”, dat past in het bredere project voor het to t stand brengen een Common 
Erame of Reference of European Contract Eaw .

G een van deze teksten bevat specifieke materiële bepalingen m.b.t. vervoerverzekering.

Voorts geldt m.b.t. verzekeringen in het algemeen een uitvoerige Europese conflictenrechtelijke 
regeling, o.m. neergelegd in de Rome I-Verordening (art. 7)39.

9 .2 2 . Zo op inter- noch supranationaal niveau een eengemaakt (vervoer)verzekeringsrecht 
bestaat, bevatten diverse internationale en supranationale vervoergerelateerde regelgevingen wel 
specifieke bepalingen m et betrekking to t verzekeringsrechtelijke aspecten. Een nationaal wettelijk 
vervoerverzekeringsregime dient deze specifieke regels in acht te nemen.

Zo beperkt het LLM C-Verdrag de verplichtingen van de aansprakelijkheidsverzekeraar to t deze 
van de verzekerde (art. 1.6).

Enkele vervoerverdragen bevatten een verbod de goederenverzekeringsdekking te bedingen ten 
gunste van de vervoerder (zie art. 3.8 HVR; art. 25.1 CM NI; art. 41.2 CMR).

In w eer andere internationale en Europese instrum enten zijn verzekeringsverplichtingen 
opgenomen, doorgaans in het domein van de aansprakelijkheidsverzekering (in de zeevaart: art. 7 
CLC 1992; art. 7 BU N K ER; Verordening (EG) Nr. 392/2009 van het Europees Parlem ent en de 
Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee 
bij ongevallen40; Richtlijn 2 0 0 9 /2 0 /E G  van het Europees Parlem ent en de Raad van 23 april 
2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen ; in het 
wegvervoer: Richtlijn 2 0 0 9 /1 0 3 /E G  van het Europees Parlem ent en de Raad van 16 septem ber

36 Zie h ttp ://rO .u n c tad .o rg /ttl/ttl-d o cs-leg a l.h tm .
37 Ingediend op 10 juli 1979 resp. 30 decem ber 1980 (Pb. 28 juli 1979, C 1 90 /2  en Pb. 31 decem ber 1980, C 355/30).
38 Zie w w w .restatem ent.info  en voorts o.m . Cousy, H ., “ K om t er dan  toch  een E uropese harm onisatie van het 
verzekeringscontractenrecht ?” , T B H  2007, 741-746.
39 V oor een overzicht van h e t verzekerings-IPR , zie Fontaine, 119 e.V., nrs. 122 e.v.
40 Pb. 28 m ei 2009, L 131/24.
41 Pb. 28 m ei 2009, L 131/128.
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2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan 
het verkeer van m otorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze 
aansprakelijkheid42; art. 7.2 Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlem ent en de 
Raad van 21 oktober 2009 to t vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan m oet zijn voldaan om  het beroep van w egvervoerondernem er uit te 
oefenen en to t intrekking van Richtlijn 9 6 /2 6 /E G  van de Raad ; in de luchtvaart: art. 15 e.v. 
Verdrag van Rome van 7 oktober 1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen 
aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt44; art. 50 van het Verdrag van Montreal; art. 4(h), 
11 en 27 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlem ent en de Raad van 
24 septem ber 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de 
G em eenschap45; art. 1 en 3 Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad van 9 oktober 1997 
betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen ; art. 1 en 4-8 Verordening 
(EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlem ent en de Raad van 21 april 2004 betreffende de 
verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen47; in het 
spoorvervoer: art. 9 Richtlijn 9 5 /1 8 /E G  van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening 
van vergunningen aan spoorwegondernemingen ; w at afvalvervoer betreft: art. 6.11 Verdrag van 
Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen 
en de verwijdering ervan49; art. 27 Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 
1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de 
Europese Gem eenschap °).

e )  K r i t i e k  i n  h e t  l i c h t  y a n  a n d e r e  n a t i o n a l e  r e g e l g e v i n g

- I n l e i d i n g

9 .2 3 . H et hieronder beschreven summiere onderzoek van buitenlandse wetgeving is toegespitst 
op de structuur en de afbakening van het toepassingsgebied van de relevante algemene en 
bijzondere regelgevingen en op de benadering van de onderscheiden vervoermodi en de 
verzekering van het multimodaal vervoer51.

- D u i t s l a n d

9 .2 4 . H et nieuwe Duitse Versicherungsvertrapgeseti  ̂ (W G ) werd ingevoerd door de W et van 23 
novem ber 2007, die in werking trad op 1 januari 2008.

De algemene bepalingen van het W G  zijn in beginsel van toepassing op alle verzekeringstakken 
(Teil 1, Kapitel 1).

Hierop gelden echter afwijkingen.

42 Pb. 7 ok tober 2009, L 263/11 .
43 Pb. 14 novem ber 2009, L 300/51 .
44 G oedgekeurd  bij W. 14 juli 1966 (BS 27 septem ber 1966).
45 Pb. 31 ok tober 2008, L 293 /3 .
46 Pb. 17 ok tober 1997, L 285 /1 .
47 Pb. 30 april 2004, L 138/1 .
48 Pb. 27 juni 1995, L 143/70.
49 G oedgekeurd  bij W. 6 augustus 1993 (BS 25 februari 1994).
50 Pb. 6 februari 1993, L 30 /1 .
51 V oor grondiger, weliswaar m inder recent rechtsvergelijkend m ateriaal, zie D e Smet, R., Traité théorique et pratique des 
assurances maritimes, 3 vol., Parijs, L .G .D .J., 1959-1960, 800 +  560 +  713 p.; v o o r enkele sum m iere notities over 
buitenlands recht, zie verder V an H ooydonk  H T V , 1.2.9/1 e.v.
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Krachtens § 209 is het W G  niet van toepassing op zeeverzekering. De artikelen 778-900 van het 
Handelsgeyetsbuch die voorheen de zeeverzekering beheersten m aar voor die sector elke praktische 
betekenis verloren hadden en werden beschouwd als “totes Recht”52, w erden door artikel 4 van 
de W et van 23 novem ber 2007 opgeheven. O ok het ontwerp van nieuwe Duitse Zeewet 
behandelt de zeeverzekering niet.

In § 130-141 bevat het VV G een specifieke regeling inzake de transportverzekering te land en 
over de binnenwateren.

Ingevolge § 210 kan conventioneel van de principieel dwingende wetsbepalingen worden 
afgeweken voor de verzekering van grote risico’s, w aaronder de luchtvaartverzekering.

In de Duitse verzekeringspraktijk w ordt gebruik gemaakt van Allgemeine Deutsche 
Seeversicherungsbedingungen (ADS)) en clausules van het D eutscher Transport 
Versicherungsverband (DTV53).

- E n g e l a n d

9.25. In het Engelse vervoerverzekeringsrecht staat de befaamde Marine Insurance Met 1906 
centraal. Deze w et was een loutere codificatie van alle destijds bestaande rechtspraak over 
zeeverzekeringen en heeft inmiddels zelf een aanzienlijke jurisprudentie uitgelokt.

Section 1 van de Marine Insurance Met 1906 beperkt zijn toepassingsgebied to t de 
verzekeringsdekking van de zogenaamde “marine losses”, dit zijn de “losses incident to marine 
adventure” .

Section 3 (2) verduidelijkt:

In particular there is a marine adventure where—
(a) M nj ship goods or other moveables are exposed to maritime perils. Such property is in this Met 
referred to as “insurableproperty”;
(b) The earning or acquisition of any freight, passage money, commission, profit, or other pecuniary benefit, 
or the security for any advances, loan, or disbursements, is endangered by the exposure of insurable 
property to maritime perils;
(c) Mny liability to a third party may be incurred by the owner of, or other person interested in or 
responsible for, insurable property, by reason of maritime perils.
“Maritime perils” means the perils consequent on, or inddental to, the navigation of the sea, that is to 
say, perils of the seas, fire, war perils, pirates, rovers, thieves, captures, seisures, restraints, and 
detainments of princes and peoples, jettisons, barraty, and any other perils, either of the like kind or 
which may be designated by thepoliy.

Section 2 (1) van de Marine Insurance Met 1906 bepaalt betreffende “Mixed sea and land risks” :

M  contract of marine insurance may, by its express terms, or by usage of trade, be extended so as to 
protect the assured against losses on inland waters or on any land risk which may be incidental to any sea 
voyage.

H et “non-marine insurance contract” maakt niet het voorwerp uit van een gecodificeerde 
wetgeving. In G root-Brittannië verschaft de Marine Insurance Met 1906 enkel een regime voor de

52 Puttfarken, 372, nr. 884.
53 D it staat thans v o o r “D eutsche T ransport-V ersicherer” .
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zeeverzekering. Deze wetgeving is grotendeels van aanvullend recht. De w et bevat in het eerste 
Schedule een modelpolis (de inmiddels voorbijgestreefde Lloyd’s S.G. polity) en een glossarium 
voor de uitlegging van de terminologie (Rules For Construction O f Policy). H eden w ordt de MAR 
policy aangewend, aangevuld m et de Institute Clauses , zoals laatst aangepast in 2009.

Verder dient gewezen op de afzonderlijke Third Parties (Rights against Insurers) A ct 2010.

- F r a n k r i j k

9.26. Titel I van Boek I van de Franse Code des Assurances bevat de “Regles communes aux 
assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes” . D e algemene 
bepalingen van het wetboek zijn alleen van toepassing op de landverzekeringen, m et uitsluiting 
van de zee- en binnenvaartverzekeringen (art. 111-1). Aan deze laatste verzekeringen is de 
afzonderlijke Titel VII gewijd, die m eer bepaald “Le contrat d'assurance maritime et d'assurance 
fluviale et lacustre” betreft. In deze Titel w erden een loi van 3 juli 1967 en een décret van 19 januari 
1968 geïntegreerd.

Eerder werd de zeeverzekering beheerst door de relevante bepalingen van de Code de commerce, die 
niet wezenlijk afweken van de regeling in de Ordonnance de la marine van 1681. N.a.v. een 
grootscheepse herziening van de Franse verzekeringswetgeving in 1930 was de zeeverzekering 
geheel buiten beschouwing gelaten.

Artikel L171-1 van de huidige Code bepaalt:

E st régi par le présent titre tout contrat d ’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une 
opération maritime.

M et uitzondering van enkele typisch maritieme bepalingen (art. L I 72-5: verzekering op goed en 
kwade tijdingen, art. L172-11 en L172-26: bijdrage in averij-grosse, art. L172-17: verm oeden van 
veroorzaking door een zeegevaar, art. L173-7: verzekering op goede aankomst, art. L173—13 (4°) 
en 21 (2°): tijdingloosheid), beheerst het wettelijke regime van de zeeverzekering mede de 
binnenvaartverzekering (art. L I 71-1, tweede lid).

In Frankrijk zijn de zee- en binnenvaartverzekeringen slechts aan een beperkt aantal dwingende 
bepalingen onderw orpen (zie art. L171-2). Zoals in België zijn de wetsbepalingen betreffende de 
landverzekeringen in principe dwingend.

M et betrekking to t gemengd vervoer bepaalt artikel L173-19 van de Code des assurances'.

Lorsqu’une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l ’assurance 
maritime sont applicables à l ’ensemble du voyage.

- L u x e m b u r g

9.27. Klaarblijkelijk w ordt de zee- en transportverzekeringsovereenkom st in Luxem burg — bij 
gebrek aan bijzondere w etten o f bepalingen — beheerst door de algemene Loi du 27 juillet 1997 sur 
le contrat d'assurance, een regeling die sterk gelijkt op de Belgische Landverzekeringswet.

54 T hans uitgegeven d o o r de In ternational U nderw riting Association.
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- N e d e r l a n d

9.28. In Nederland w erden alle verzekeringen to t voor enkele jaren beheerst door de bepalingen 
van de Negende Titel van het Eerste Boek van het W etboek van Koophandel (“Van assurantie o f 
verzekering in het algemeen”: zie over het toepassingsgebied inz. art. 248). D aarenboven werd de 
zeeverzekering beheerst door de bijzondere bepalingen van titel IX  van het Tweede Boek van het 
W etboek van Koophandel (art. 592-685a). De verzekering “tegen gevaar van den vervoer te lande 
en op binnenw ateren” werd beheerst door de bepalingen van Titel X  van Boek II van het 
W etboek van Koophandel (art. 686-695), die verwees naar de bepalingen van Titel IX m et 
betrekking to t de zeeverzekering, voor zover Titel 10 er niet uitdrukkelijk van afweek (art. 687)55.

De W et van 22 decem ber 2005 hief de Negende Titel van Boek I en de Negende en Tiende Titels 
van Boek II van het W etboek van Koophandel per 1 januari 2006 op. In de plaats werd de 
verzekering geregeld in Titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk W etboek (NBW)56. Deze Titel 
w ijdt geen bijzondere bepalingen aan transportverzekering, en is in beginsel van toepassing op 
alle verzekeringen, behalve de herverzekering (art. 7:927). Een aantal bepalingen van Titel 7.17 
zijn van dwingend recht: artikel 7:943 en artikel 7:963 onderscheiden verscheidene types van 
dwingende bepalingen naargelang er niet kan van afgeweken w orden respectievelijk ten nadele 
van om  het even welke contractspartij, ten nadele van de verzekeringnemer, de verzekerde o f  de 
benadeelde o f  ten nadele van de verzekeringnemer die een natuurlijk persoon is en niet 
beroepsm atig handelt.

De niet-opnam e van specifieke wetsbepalingen over transportverzekering is ingegeven door de 
vaststelling dat, voor zover al Nederlands recht van toepassing is, van de eerder geldende 
bepalingen stelselmatig contractueel werd afgeweken. V oor de praktijk zijn vooral de 
Nederlandse Beurspolissen van belang57.

- A n d e r e  l a n d e n

9.29. De Spaanse Codigo de Comerdo bevat een specifieke wettelijke regeling van de zeeverzekering 
(art. 737 to t 805). In het Proyecto de Ley General de navegadón maritima uit 2006 is eveneens een 
regeling opgenom en (art. 436 to t 497).

D e algemene wettelijke regeling m.b.t. de verzekeringsovereenkomst is neergelegd in de Ley 
50 / 1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Z onder afbreuk te doen aan bijzondere w etten geldt 
deze laatste w et in principe voor alle verzekeringsovereenkomsten. D e w et is van dwingend recht 
(art. 2). Hij bevat een afzonderlijke Sección IV betreffende “Seguro de transportes terrestres” 
(art. 54-67). Artikel 55 bepaalt:

L n  el caso de que el viaje se efectúe utilizando diversos medios de transporte, y  no pueda determinarse el 
momento en que se produjo el siniestro, se aplicarán las normas del seguro de transporte terrestre si el viaje 
por este medio constituye la parte más importante del mismo.
L n  caso de que el transporte terrestre sea accesorio de uno marítimo o aéreo se aplicarán a todo el 
transporte las normas del seguro marítimo o aéreo.

55 O ver de vraag o f  de regeling eerder to t h e t zeerecht dan to t h e t verzekeringsrecht behoo rde , zie Völlm ar, H .F.A ., 
Tee- en binnenvaartrecht, H aarlem , H .D . T jeenk W illink & Z o o n , 1952, 2-3, nr. 3.
56 Zie nader H endrikse, M., M artius, H ., R inkes, J. , Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Hoek 7, titel 
17 BW , Verzekering, K luw er, D eventer, 2007.
57 Stukken Tweede K am er, 2004-2005, 30 137, nr. 3, 4-5.
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Ingeval bij multimodaal vervoer het ogenblik van het schadegeval niet kan w orden bepaald, vindt 
dus het landvervoerverzekeringsregime toepassing vindt indien het landvervoersegment het 
belangrijkste is. W anneer het landvervoersegment evenwel bijkomstig is ten opzichte van het zee- 
o f luchtvervoersegment, vindt het zee- resp. luchtvervoerverzekeringsregime toepassing.

De Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaáón Aérea bevat een drietal specifieke bepalingen over 
de luchtvaartverzekering (art. 126-129).

9.30. De Italiaanse Códice delia Navigayione bevat in Boek III van Deel I (“Delia navigazione 
marittima e interna”) een Titel V  (art. 514-547) gewijd aan de zee- en binnenvaartverzekering.

Titel IV van Boek II van Deel II van de Códice (“Delia navigazione aerea”) is gewijd aan de 
luchtvaartverzekering (art. 1001-1021). V oor zover geen afwijkende bepalingen gelden, w ordt de 
luchtvaartverzekering in principe beheerst door de regels betreffende de zee- en 
binnenvaartverzekering (zie inz. art. 1021).

Inzoverre ze niet in de Códice delia Navigazione is geregeld, w ordt de “assicurazioni contro i rischi 
delia navigazione” beheerst door de bepalingen van het gemene verzekeringscontractenrecht, 
zoals vervat in de artikelen 1882 to t 1903 van de Codice Civile (art. 1885 van de Códice).

9.31. D e Noorse Verzekeringsovereenkomstenwet nr. 69 van 16 juni 1989 is dwingend, behalve 
voor zee- en transportverzekeringen. In de w ettekst is dit ais volgt uitgewerkt:

Section 1-3. (the m andatory nature o f the provisions)
Unless otherwise stated the provisions of part A  cannot be contracted out of to the detriment of whoever 
holds a right against the company by virtue of the insurance contract.
With the exception of liability cover according to section 7-8 the provisions may nevertheless be contracted 
out of for insurance relating to commercial business:
* (a) when the insurance relates to undertakings which at the time of concluding the contract, or at
subsequent renewals, meet a minimum of two of the following requirements:

° (1) the number of employees exceeds 250
° (2) the sales earnings are a minimum of N O K  100 million according to the most recent 
annual accounts
° (3) assets according to the most recent balance sheet are a minimum of N O K  50 million

* (b) when the business takes place mostly abroad
* (c) when the insurance relates to a ship under duty to register, cf. section 11 of the Maritime

Net, or to installations as stated in section 33, subsection one, and sections 39 and 507 of the Maritime 
Act,
* (d) when the insurance relates to aircraft, or
* (e) when the insurance relates to goods in international transit, including tranportation to and

from the Norwegian Continental Shelf.

H et Norwegian Marine Insurance Plan (MIP)58 verschaft een conventionele invulling van de 
rechtsverhouding w at de dekking van vaartuig-gerelateerde risico’s betreft. Verder gelden 
bijzondere clausules voor huil- en cargo-verzekering, uitgewerkt door de Central Union o f Marine 
Underwriters Norway (Cefor)59. D e traditie van in de sector overeengekomen, gestandaardiseerde 
marine insurance plans gaat terug to t 1871. Specifieke wetgeving over zeeverzekeringen is helemaal 
verdwenen60.

58 Zie de versie u it 2010 op w w w .norw egianplan.no.
59 Zie w w w .cefor.no .
60 Zie Falkanger-Bull-Brautaset, 509-510.
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9 .3 2 . Vergelijking m et het recht van de Verenigde Staten van Amerika brengt m inder bij, nu ter 
zake geen federale wetgeving geldt en vaak w ordt teruggegrepen naar het Engelse 
zeeverzekeringsrecht61.

9 .3 3 . In Australië w ordt de Marine Insurance Met 1909 (Cth) toegepast, die op het Engelse 
voorbeeld is gebaseerd . Hetzelfde geldt voor de m eer recente Canadese Marine Insurance Met 
1993a .

9 .3 4 . H et Chinees Maritiem W etboek bevat een afzonderlijke regeling van de zeeverzekering, die 
hieronder, ais voorbeeld van een recente codificatie, integraal w ordt aangehaald64.

Chapter X II Contract o f  Marine Insurance

Section 1 Basic Principles

Article 216
M  contract of marine insurance is a contract whereby the insurer undertakes, as agreed, to indemnify the 
loss to the subject matter insured and the liability of the insured caused by perils covered by the insurance 
against the payment of an insurance premium by the insured.
The covered perils referred to in the preceding paragraph mean any maritime perils agreed upon between 
the insurer and the insured, includingperils occurring in inland rivers or on land which is related to a 
maritime adventure.

Article 217
M  contract of marine insurance mainly includes:
(1 )  Name of the insurer;
(2) Name of the insured;
(3) Subject matter insured;
(4) Insured value;
(5) Insured amount;
65 Maritime Taw Maritime Code of the People's Republic of China
(6) Perils insured against andperils excepted;
(7) Duration of insurance coverage;
(8) Insurance premium.

Article 218
The following items may come under the subject matter of marine insurance:
(1) Ship;
(2) Cargo;
(3) Income from the operation of the ship includingfreight, charter hire and passenger's fare;
(4) Expected profit on cargo;
(5) Crew's wages and other remuneration;
(6) Mobilities to a third person;

61 V oor een overzicht, zie Schoenbaum  II, 244 e.v.
62 C rem ean, D ., “M arine Insurance” in W hite, M .W .D. (Ed.), Australian Maritime Aaw, A nnandale, T he Federation 
Press, 1991, 92-109.
63 Zie G old-C hircop-K indred, 307-308.
64 V oor een com m entaar, zie Zhengliang, H ., “C hina” , in  IE L  T ranspo rt Law (D ecem ber 2003), 218 e.v., nrs. 513 
e.v.
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(7) Otherproperty which may sustain loss from a maritime peril and the liability and expenses arising 
therefrom.
The insurer may reinsure the insurance of the subject matter enumerated in the preceding paragraph. 
Unless otherwise agreed in the contract, the origional insured shall not be entitled to the benefit of the 
reinsurance.

Article 219
The insurable value of the subject matter insured shall be agreed upon between the insurer and the insured. 
Where no insurable value has been agreed upon between the insurer and the insured, the insurable value 
shall be calculated as follows:
66 Maritime Taw Maritime Code of the People's Republic of China
(1 )  The insurable value of the ship shall be the value of the ship at the time when the insurance liability 
commences, being the total value of the ship 's hull, machiney, equipment, fuel, stores, gear, provisions and 

fresh water on board as well as the insurance premium;
(2) The insurable value of the cargo shall be the aggregate of the invoice value of the cargo or the actual 
value of the non-trade commodity at the place of shipment, plus freight and insurance premium when the 
insurance liability commences;
(3) The insurable value of the freight shall be the aggregate of the total amount offreight payable to the 
carrier and the insurance premium when the insurance liability commences;
(4) The insurable value of other subject matter insured shall be the aggregate of the actual value of the 
subject matter insured and the insurance premium when the insurance liability commences.

Article 220
The insured amount shall be agreed upon between the insurer and the insured. The insured amount shall 
not exceed the insured value. Where the insured amount exceeds the insured value, the portion in excess 
shall be null and void.

Section 2 Conclusion, Term ination and Assignment o f  Contract 

Article 221
M  contract of marine insurance comes into being after the insured puts forth a proposalfor insurance and 
the insurer agrees to accept the proposal and the insurer and the insured agree on the terms and conditions 
of the insurance. The insurer shall issue to the insured an insurance poliy or other certificate of insurance 
in time, and the contents of the contract shall be contained therein.

Article 222
Before the contract is concluded, the insured shall truthfully inform the insurer of the material 
circumstances which the insured has knowledge of or ought to have knowledge of in his ordinay business 
practice and which may have a bearing on the insurer in dedding the premium or whether be agrees to 
insure or not.
The insured need not inform the insurer of the facts which the insurer has known of or the insurer ought to 
have knowledge of in his ordinay business practice i f  about which the insurer made no inquiy.

Article 223
Upon failure of the insured to truthfully inform the insurer of the material drcumstances setforth in 

paragraph 1 of Article 222 of this Code due to his intentional act, the insurer has the right to terminate 
the contract without refunding the premium. The insurer shall not be liable for any loss arising from the 
perils insured against before the contract is terminated.
I f  not due to the insured's intentional act, the insured did not truthfully inform the insurer of the material 
drcumstances set out in paragraph 1 of Article 222 of this Code, the insurer has the right to terminate 
the contract or to demand a corresponding increase in the premium. In case the contract is terminated by
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the insurer, the insurer shall be liable for the loss arisingfrom the perils insured against which occurred 
prior to the termination of the contract, except where the material drcumstances uninformed or wrongly 
informed of have an impact on the occurrence of such perils.

Article 224
Where the insured was aware or ought to be aware that the subject matter insured had suffered a loss due 
to the inddence of a peril insured against when the contract was concluded, the insurer shall not be liable 
for indemnification but shall have the right to the premium. Where the insurer was aware or ought to be 
aware that the occurrence of a loss to the subject matter insured due to a peril insured against was 
impossible, the insured shall have the right to recover the premium paid.

Article 225
Where the insured concludes contracts with several insurers for the same subject matter insured and 
against the same risk, and the insured amount of the said subject matter insured thereby exceeds the 
insured value, then, unless otherwise agreed in the contract, the insured may demand indemnification from 
any of the insurers and the aggregate amount to be indemnified shall not exceed the loss value of the subject 
matter insured. The liability of each insurer shall be in proportion to that which the amount he insured 
bears to the total of the amounts insured by all insurers. A  ny insurer who has paid an indemnification in 
an amount greater than thatfor which he is liable, shall have the right of recourse against those who have 
not paid their indemnification in the amounts for which they are liable.

Article 226
Trior to the commencement of the insurance liability, the insured may demand the termination of the 
insurance contract but shallpay the handling fees to the insurer, and the insurer shall refund the premium.

Article 227
Unless otherwise agreed in the contract, neither the insurer nor the insured may terminate the contract after 
the commencement of the insurance liability.
Where the insurance contract provides that the contract may be terminated after the commencement of the 
liability, and the insured demands the termination of the contract, the insurer shall have the right to the 
premium payable from the day of the commencement of the insurance liability to the day of termination of 
the contract and refund the remaining portion. I f  it is the insurer who demands the termination of the 
contract, the unexpired premium from the day of the termination of the contract to the day of the 
expiration of the period of insurance shall be refunded to the insured.

Article 228
Notwithstanding the stipulations in Article 227 of this Code, the insured may not demand termination of 
the contractfor cargo insurance and voyage insurance on ship after the commencement of the insurance 
liability.

Article 229
A  contract of marine insurance for the carriage of goods by sea may be assigned by the insured by 
endorsement or otherwise, and the rights and obligations under the contract are assigned accordingly. The 
insured and the assignee shall bejointly and severally liable for the payment of the premium i f  such 
premium remains unpaid up to the time of the assignment of the contract.

Article 230
The consent of the insurer shall be obtained where the insurance contract is assigned in consequence of the 
transfer of the ownership of the ship insured. In the absence of such consent, the contract shall be 
terminatedfrom the time of the transfer of the ownership of the ship. Where the transfer takes place during 
the voyage, the contract shall be terminated when the voyage ends.
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Upon termination of the contract, the insurer shall refund the unexpired premium to the insured calculated 
from the day of the termination of the contract to the day of its expiration.

Article 231
The insured may conclude an cpen cover with the insurer for the poods to be shipped or received in batches 
within a given period. The cpen cover shall be evidenced by an cpen poliy to be issued by the insurer.

Article 232
The insurer shall, at the request of the insured, issue insurance certificates separately for the cargo shipped 
in batches according to the cpen cover.
Where the contents of the insurance certificates issued by the insurer separately differfrom those of the cpen 

poliy, the insurance certificates issued separately shallprevail.

Article 233
The insured shall notify the insurer immediately on learning that the cargo insured under the cpen cover 
has been shipped or has arrived. The items to be notified of shall include the name of the carrying ship, the 
voyage, the value of the cargo and the insured amount.

Section 3 Obligation o f  the Insured 

Article 234
Unless otherwise agreed in the insurance contract, the insured shallpay the premium immediately upon 
conclusion of the contract. The insurer may refuse to issue the insurance poliy or other insurance certificate 
before the premium is paid by the insured.

Article 235
The insured shall notify the insurer in writing immediately where the insured has not complied with the 
warranties under the contract. The insurer may, upon receipt of the notice, terminate the contract or 
demand an amendment to the terms and conditions of the insurance coverage or an increase in the 
premium.

Article 236
Upon the occurrence of the peril insured against, the insured shall notify the insurer immediately and shall 
take necessay and reasonable measures to avoid or minimise the loss. Where spedal instructions for the 
adoption of reasonable measures to avoid or minimise the loss are received from the insurer, the insured 
shall act according to such instructions.
The insurer shall not be liable for the extended loss caused by the insured's breach of the provisions of the 
preceding paragraph.

Section 4 Liability o f the Insurer 

Article 237
The insurer shall indemnify the insured promptly after the loss from a peril insured against has occurred. 

Article 238
The insurer's indemnification for the loss from the peril insured against shall be limited to the insured 
amount. Where the insured amount is lower than the insured value, the insurer shall indemnify in the 
proportion that the insured amount bears to the insured value.
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Article 239
The insurer shall be liable for the loss to the subject matter insured arising from severalperils insured 
against during the period of the insurance even though the aggregate of the amounts of loss exceeds the 
insured amount. However, the insurer shall only be liable for the total loss where the total loss occurs after 
the partial loss which has not been repaired.

Article 240
The insurer shallpay, in addition to the indemnification to be paid with regard to the subject matter 
insured, the necessay and reasonable expenses incurred by the insured for avoiding or minimising the loss 
recoverable under the contract, the reasonable expenses for survey and assessment of the value for the 
pupose of ascertaining the nature and extent of the peril insured against and the expenses incurredfor 
acting on the pedal instructions of the insurer.
The payment by the insurer of the expenses referred to in the preceding paragraph shall be limited to that 
equivalent to the insured amount.
Where the insured amount is lower than the insured value, the insurer shall be liable for the expenses 
referred to in this Article in the proportion that the insured amount bears to the insured value, unless the 
contract provides otherwise.

Article 241
Where the insured amount is lower than the value for contribution under the general average, the insurer 
shall be liable for the general average contribution in the proportion that the insured amount bears to the 
value for contribution.

Article 242
The insurer shall not be liable for the loss caused by the intentional act of the insured.

Article 243
Unless otherwise agreed in the insurance contract, the insurer shall not be liable for the loss of or damage 
to the insured cargo arising from any of the following causes:
(1 )  Delay in the voyage or in the delivey of cargo or change of market price;
(2) Fair wear and tear, inherent vice or nature of the cargo;

Article 244
Unless otherwise agreed in the insurance contract, the insurer shall not be liable for the loss of or damage 
to the insured ship arising from any of the following causes:
(1 )  Unseaworthiness of the ship at the time of the commencement of the voyage, unless where under a time 

poliy the insured has no knowledge thereof
(2) Wear and tear or corrosion of the ship.
The provisions of this Article shall apply mutatis mutandis to the insurance of freight.

Section 5 Loss o f or Damage to the Subject M atter Insured and A bandonm ent 

Article 245
Where after the occurrence of a peril insured against the subject matter insured is lost or is so seriously 
damaged that it is completely dprived of its original structure and usage or the insured is dprived of the 
possession thereof, it shall constitute an actual total loss.
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Article 246
Where a ship's total loss is considered to be unavoidable after the occurrence of a peril insured against or 
the expenses necessaiy for avoiding the occurrence of an actual total loss would exceed the insured value, it 
shall constitute a constructive total loss.
Where an actual total loss is considered to be unavoidable after the cargo has suffered a peril insured 
against, or the expenses to be incurredfor avoiding the total actual loss plus thatforforwarding the cargo 
to its destination would exceed its insured value, it shall constitute a constructive total loss.

Article 247
A n j  loss other than an actual total loss or a constructive total loss is a partial loss.

Article 248
Where a ship fails to arrive at its destination within a reasonable time from the place where it was last 
heard of unless the contract provides otherwise, i f  it remains unheard of upon the expiry of two months, it 
shall constitute missing. Such missing shall be deemed to be an actual total loss.

Article 249
Where the subject matter insured has become a constructive total loss and the insured demands 
indemnification from the insurer on the basis of a total loss, the subject matter insured shall be abandoned 
to the insurer. The insurer may accept the abandonment or choose not to, but shall inform the insured of 
his dedsion whether to accept the abandonment within a reasonable time.
The abandonment shall not be attached with any conditions. Once the abandonment is accepted by the 
insurer, it shall not be withdrawn.

Article 250
Where the insurer has accepted the abandonment, all rights and obligations relating to the property 
abandoned are transferred to the insurer.

Section 6 Paym ent o f Indemnity 

Article 251
After the occurrence of a peril insured against and before the payment of indemnity, the insurer may 
demand that the insured submit evidence and materials related to the ascertainment of the nature of the 
peril and the extent of the loss.

Article 252
Where the loss of or damage to the subject matter insured within the insurance converage is caused by a 
third person, the right of the insured to demand compensation from the third person shall be subrogated to 
the insurer from the time the indemnity is paid.
The insured shallfurnish the insurer with necessay documents and information that should come to his 
knowledge and shall endeavour to assist the insurer in pursuing recovey from the third person.

Article 253
Where the insured waives his right of claim against the third person without the consent of the insurer or 
the insurer is unable to exeräse the right of recourse due to the fault of the insured, the insurer may make 
a corresponding reduction from the amount of indemnity.

Article 254
In effecting payment of indemnity to the insured, the insurer may make a corresponding reduction 
therefrom of the amount already paid by a third person to the insured.
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Where the compensation obtained by the insurerfrom the third person exceeds the amount of indemnity 
paid by the insurer, the part in excess shall be returned to the insured.

Article 255
After the occurrence of a peril insured against, the insurer is entitled to waive his right to the subject 
matter insured and pay the insured the amount in fu ll to relieve himself of the obligations under the 
contract.
In exercising the right prescribed in the preceding paragraph, the insurer shall notify the insured thereof 
within seven days from the day of the receipt of the notice from the insured regarding the indemnity. The 
insurer shall remain liable for the necessay and reasonable expenses paid by the insuredfor avoiding or 
minimising the loss prior to his receipt of the said notice.

Article 256
Except as stipulated in Article 255 of this Code, where a total loss occurs to the subject matter insured 
and the fu ll insured amount is paid, the insurer shall acquire the fu ll right to the subject matter insured. 
In the case of under-insurance, the insurer shall acquire the right to the subject matter insured in the 
proportion that the insured amount bears to the insured value.

d ) K r i t i e k  i n  h e t  l i c h t  y a n  d e  b e t r o k k e n  b e l a n g e n

- St a n d p u n t e n  t i j d e n s  d e  e e r s t e  c o n s u l t a t i e

9.35. In het Groenboek Nieuwe Belgische Zeewefs (hieronder: ‘G roenboek’) werden over het 
toekomstige wettelijke regime van de vervoerverzekering bijna veertig vragen gesteld. Een eerste 
groep vragen betro f fundamentele wetgevende keuzen, een andere groep specifieke inhoudelijke 
aangelegenheden. In voorliggend onderdeel w ordt alleen ingegaan op het eerste aspect. O p de 
inhoudelijke kwesties w ordt teruggekomen in de artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde 
bepalingen.

9.36. De in het G roenboek aan de orde gestelde fundamentele kwesties betroffen m eer bepaald 
de wenselijkheid van een nieuw wettelijk regime voor zee- en transportverzekeringen, de opname 
van alle regelingen in één wetgevende akte, zodat de Algemene Verzekeringswet buiten werking 
kan w orden gesteld, de gelding van de nieuwe regeling voor alle vorm en van 
transportverzekering, de duidelijkere afbakening van het toepassingsgebied van de 
Landverzekeringswet, de suppletieve aard van de nieuwe bepalingen en de wenselijkheid aan te 
sluiten bij buitenlandse wetgevingen en polisvoorwaarden (Vragen 106-111).

9.37. Eén van de grondigste reacties op het G roenboek werd ingestuurd door BVT.

O m  te beginnen wees BVT erop dat iets m eer dan de helft van het premie-incasso niet 
“zeegebonden” is en derhalve buiten het theoretische toepassingsgebied van de 
Zeeverzekeringswet valt. Een officieuze peiling bij de belangrijkste leden van de BVT wees uit 
dat 40 % van het premie-incasso van Belgische verzekerden komt, en 60 % van buitenlandse 
verzekerden. Verder benadrukte BVT het belang van de contractvrijheid. E r w ordt ook gebruik 
gemaakt van buitenlandse polisvoorwaarden die niet aan Belgisch recht zijn onderw orpen (o.m. 
de Nederlandse Beurscascopolis voor het binnenvaartcaso, de Institute Time Clauses voor het 
zeecasco, voor cargo, naast de Antwerpose Goederenverzekeringspolis van 2004 en zelfs de

65 V an H ooydonk, E. (Ed.), Groenboek Nieuwe Belgische Zeemt, A n tw erpen /A peldoo rn , M aklu, 2007, 110 p.; over het 
G roenboek , zie B lauw boek 1, 28-29, nr. 1.4. Te verw ijzen valt voorts naar de voorbereidende n o ta  getiteld Onderhoek 
van averij-grosse, bodemerij en ^ee- en transportverzekeringen van 17 april 2007 d o o r M. H uybrechts, beschikbaar op 
w w w .zeerecht.be en w w w .droitm aritim e.be.
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Antwerpse polis van 1859, ook de Engelse Institute Cargo Clauses). Alleszins dient de herziening 
van de Belgische wetgeving te w orden benaderd vanuit een breed perspectief op de 
transportverzekering ais dusdanig en m et aandacht voor het commercieel, d.w.z. niet- 
consum entgericht karakter ervan. V oor BVT had een herziening van de Zeeverzekeringswet — 
waarvan de bepalingen in de praktijk nog slechts van beperkt belang zijn — geen zin, tenzij deze 
deel uitm aakt van een breder project om  ook de Algemene Verzekeringswet te actualiseren. 
Hierbij zou ook rekening m oeten w orden gehouden m et de — hieronder nog behandelde — 
besluiten van de W erkgroep Transportverzekering van de Commissie voor Verzekeringen.

Ais basis voor verder overleg stelde BVT de volgende “krijtlijnen” vast:

/. 1ste krijtlijn: een betere ajbakening met de huidige IEL HO o.a. intake :

a. duidelijk stellen dat gecombineerde polissen, waarbij naast transport ook verblijf gedekt wordt, niet
onder de IELHO vallen;

b. uitdrukkelijke regeling van het lot van de luchtvaartvergekeringen. Het is immers onduidelijk of
de luchtvaartverge keringen - met uitpondering van de verpekering van het goederenvervoer door 
de lucht - al dan niet vallen onder de IELHO. Het betreft het casco van de luchtvaartuigen, de 
aansprakelijkheid tegenover derden, powel contractueel tegenover de lading en de passagiers, ais 
extracontractueel;

c. pleziervaart: er is regelmatig betwisting of plepiervaart ponder enige commerciële uitbating al dan
niet beheerst wordt door de IELHO;

d. internationale verhuizingen gouden beter niet onder de IELHO vallen : in de praktijk wordt
trouwens meestal een vergekeringscertificaat op basis van de Goederenvergekeringspoüs van 
Hntwepen afgeleverd;

e. uitdrukkelijke vermelding dat de CAÍR verzekeringsovereenkomst niet beheerst wordt door de
IELHO; hetgelfde geldt voor alle andere vormen van contractuele vervoerders aansprakelijkheid;

f. uitdrukkelijke vermelding dat de aansprakelijkheid van scheepseigenaars en -herstellers niet
beheerst wordt door de IELHO;

g. uitdrukkelijke vermelding dat de geldelijke verliepen door uitbating (pgn. tijdverlet) van de
scheepseigenaar niet beheerst worden door de IELHO;

h. uitdrukkelijke vermelding dat de aanbouwrisico Ir inclusief de aanbouw van plepiervaartuigen niet
beheerst worden door de IELHO;

2. 2de krijtlijn: de nieuwe transportvergekeringswet moet volledig suppletief pijn met uitpondering van volgende 
evidente bepalingen die van openbare orde pijn en welke ook terug te vinden pijn in de IELHO:

a. de uitsluiting van bedrog en grove schuld (art. 8 IELHO weliswaar aan te passen);

b. de veplichting van het verzekerbaar belang en waarbij het verzekerbaar belang go breed mogelijk
omschreven wordt (art. 37 IELHO eventueel aan te passen cfr. art. 191 van de 
Zeeverzgekeringswet versus art 4 van de wet van 11 juni 1874); de actieve legitimatie van het 
vergekeraarbaar belang dient te geschieden op het ogenblik dat de vordering door de verzekerde 
naar de vergekeraar(s) toe wordt gesteld;

66 Zie infra, nr. 9.41.
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c. het beginsel van de schadeverzekering of het indemnitair karakter (art. 51 WEHO);

d. het aleatoir karakter (  art 1 W EHO )

e. de pluraliteit van verzekeringen (art 12 van de wet van 11 /06/1874 )

3. 3de krijtlijn: de eigenheid van het Belgisch verzekeringsrecht en van het algemene contractenrecht poals
neergelegd in rechtspraak en rechtsleer dient behouden te blijven ponder invoering van buitenlandse 
begrippen zpals de “ultimate good faith” (sic).

4. 4de krijtlijn: de nieuwe wet dient zich te beperken tot de verhoudingen tussen de verzekeraars en de
verzekerden. Meer bepaald is de omschrijving van de taak en de aansprakelijkheid van makelaar, die 
trouwens geen partij is bij de verpekerings-overeenkomst, hier niet op pijn plaats. Hetzelfde geldt voor de 
beschrijving van het mandaat van de leidende verzekeraar en de onderlinge verhouding met en tussen de 
medeverzgkeraars.

5. 5de krijtlijn: de nieuwe wet dient op een bondige en klare wijze de algemene prindpes van het bestaande
verzekeringsrecht te omvatten :

a. rechten en plichten van de partijen tijdens de precontractuele fase : mededelingsplicht en verpwijging;

b. rechten en plichten van de partijen bij de uitvoering van de overeenkomst; mededelingsplicht inzake
verzwaring; begin, schorsing en einde van het verzekeringscontract; betaling van de premie;

c. rechten en plichten van de partijen bij schade en de subrogatie;

d. verhoopte winst;

e. verjaring;

f. de rechtstreekse vordering van de benadeelde en art. 20, 9° van de hypotheekwet.

6. 6de krijtlijn : het abandonnement. In feite is dit de belangrijkste vraag i.v.m. een eventuele herziening van
het peeverpekeringsrecht. Onnodig te peggen dat het abandonnement ais rechtsfiguur volledig
voorbijgestreefd is en door velen terecht wordt omschreven ais een ware “nachtmerrie”. Het is in ieder geval 
Zp dat de cascoverpekeraars het abandonnement steeds uitsluiten . Æle binnenvaartcascopolissen worden 
uitgegeven "vrij van abandonnement". Hetpelfde geldt voor de weinige peecasco die beheerst pou worden 
door het Belgische recht. Hoor de cargoverpekeraars is er sinds 1994 en in de nieuwe
Goederenverpekeringspolis van Hntwepen van 20/04/2004 een compromis gevonden waarbij aan de 
verpekeraar de mogelijkheid wordt gelaten om het abandonnement al dan niet te aanvaarden .Dit is dus 
een compromis tussen verpekeraars en makelaars omdat er toen geen consensus werd gevonden over de 
afschaffing ervan. Æle leden van onpe vereniging opteren voor een duidelijke stellingname nl. de afschaffing 
van het abandonnement, minstens van de automatische eigendomsoverdracht. Het is vrij duidelijk dat de 
regeling in de één of andere pin van depe rechtsfiguur niet “ex cathedra” kan geschieden. Dit veronderstelt 
een sereen en onderbouwd debat tussen verpekeraars, makelaars, en rechtsgeleerden. Eén van de mogelijke 
pistes ter vervanging van het abandonnement pou kunnen pijn de invoering van een verplichting in hoofde 
van de verpekeraar inpake opruimings-, lichtings- vemietigings- , bodemsanerings- en 
watersaneringskosten na een gedekt schadegeval. In de korte tijdspanne die ons hier gegeven is kan dit 
uiterst belangrijk vraagstuk niet opgelost worden.

9 .3 8 . In de schoot van BVZ werd vooreerst een consensus genoteerd rond het feit dat de huidige 
w etten van 1874 en 1879 hebben geleid to t een mooi evenwicht tussen de belangen van de 
verzekeraars en deze van de verzekerden. Bovendien is de rechtspraak redelijk eensgezind. Een
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belangrijke beleidsoverweging is dat de Belgische transportverzekeringsmarkt een sterke 
aantrekkingskracht uitoefent op buitenlandse verzekerden.

O ver de verkieslijke wetgevingstechnische optie werd binnen BVZ ruim debat gevoerd. Hierbij 
werd eveneens verwezen naar de — hieronder nog besproken — besluiten van de W erkgroep 
Transportverzekering van de Commissie voor Verzekeringen. Binnen BVZ was er geen 
eensgezindheid over de nood aan een volledige nieuwe wettelijke regeling van de zee- en 
transportverzekering. De bepalingen van de Algemene Verzekeringswet schenken voldoening. 
De Zeeverzekeringswet is echter vatbaar voor opfrissing o f herziening. Eensgezind werd gesteld 
dat, voor zover toch een nieuwe wetgeving zou w orden opgesteld, deze een algemeen regime 
voor alle transportverzekeringen dient te omvatten. Eveneens unaniem  werd gesteld dat het 
toepassingsgebied van de Landverzekeringswet duidelijker dient te w orden afgebakend en dat een 
w et over transportverzekeringen voorrang m oet hebben op algemene verzekeringswetgeving en 
maximaal van suppletieve aard m oet zijn (waarbij wel rekening is te houden m et bepalingen van 
openbare orde in de bestaande Algemene Verzekeringswet). O ver buitenlandse wetgeving werd 
gesteld dat deze enkel inspirerend mag werken.

9.39. D e maritieme magistraten van HvB-A alsmede Febelfm beaam den de wenselijkheid van een 
nieuw o f  geactualiseerd wettelijk regime voor zee- en transportverzekeringen. Febelfm bepleitte 
een betere aansluiting bij de internationaal gangbare maritieme verzekeringspraktijk.

9.40. Ten slotte leverden enkele rechtspraktizijnen com m entaar ten persoonlijken titel. Bedoelde 
standpunten zijn in wezen ook terug te vinden in de hierboven samengevatte reacties van 
belanghebbende organisaties en behoeven dan ook geen nadere uiteenzetting.

- N a d e r e  i n s c h a t t i n g  v a n  d e  b e t r o k k e n  b e l a n g e n

9.41. M et het oog op een nadere inschatting van de betrokken belangen en het maken van een 
goede wetgevingstechnische basiskeuze dient rekening te w orden gehouden m et de hierboven 
reeds vermelde werkzaam heden van de door professor Cousy geleide W erkgroep 
Transportverzekering van de Commissie voor Verzekeringen .

H et integrale eindrapport van de W erkgroep luidde ais volgt:

CO M M ISSIE V O O R  V E R Z E K E R IN G E N

Eindverslag werkgroep "Transportverzekering"

1. B IJE E N K O M ST E N

De bijeenkomsten van de werkgroep "Transportverzekering" vonden plaats in de grote vergaderzaal van 
de Controledienst voor de Verzekeringen (7de verdieping), Kortenberglaan 61 te 1000 Brussel.
In totaal werden twee werkvergaderingen georganiseerd. Deze werkvergaderingen vonden respectievelijk 
plaats op -

- 1 ste werkvergadering d.d. 15.05 1996
- 2de werkvergadering d.d. 20.11 1996

67 Zie infra, nr. 9.41.
68 Zie supra, nrs. 9.37 en 9.38.
69 Alle verslagen zijn beschikbaar op w w w .zeerecht.be en  w w w .droitm aritim e.nbe.
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2 D E E L N E M E R S  A A N  D E  W E R K V E R G A D E R IG E N

Voorzitter.
Verzekeringsondernemingen:

de heer El C O U SY  
de heer J. RO G G E  

de heer H. W A U T E R S
Tussenpersonen: de heer S . L E D  A N T  (enkel vergadering d.d.

20.11.96)

Industríele verbruikers:
de heerA. ST A P P A E R T S  
de heerA. D A E L E M A N S
de heer P. H 0 L L E N F E U 7  D  U T R E  U X

’en: de heerK. B E R N A U W  
de heer C. DIERIJCK  
de heer J. U B O U T O N  
de heer F. P O N E T  
mevrouw El. C O N R U Y T  
de heer F  N IC O L A I

Ministerie van Economie:

Secretariaat: de heerP. R U B E N S  
Mevrouw C. V A N D E V E L D E

3 N O O D Z A A K  A A N  W IJ Z IG IN G /A A N P A S S  IN G  H U ID IG  S Y S T E E M

De vraag of een wijziging,! aanpassing van het huidig systeem noodzakelijk is, wordt door de werkgroep
p o sitie f beantwoord
Hierbij gelden voornamelijk volgende twee overwegingen:

3.1. H et huidig systeem wordt ais verwarrend en weinig elegant ervaren:

Op dit ogenblik is de transportverzekering onderwopen aan twee verschillende wetten, te weten de Wet

verhuisverzekeringen worden dan weer geregeld door de Wet van 25juni 1992.

3.2, Huidig systeem is verouderd want:

H et is niet voorzien op nieuwe ontwikkelingen (bv. milieurisico's , ZP °°k worden de 
luchtvaartverzekering ruimteverzekerinp bij gebrek aan een pecifieke wetgeving, geregeld door de
Algemene Verzekeringswet van 1874).
Een aantal bepalingen van de Wet van 1879 beantwoorden niet meer aan huidige praktijk zpdat zjj 
moeten worden gewijzigd of zelfs afgeschaft (zo bv. de regeling m.b t  het abandonnement artt. 222 e. v.).

4.1. E r  moet alleszins duidelijkheid komen omtrent het aspect toepassingsgebied.
Zo dient ondermeer duidelijkheid te worden gebracht omtrent volgende punten
- Welke wet is van topassing op polissen waarbij zowel de risico's van verbljf ais van vervoer worden 
gedekt (zgn. "stock and transit"polissen) ?
- Quid met verhuis bagageverzekeringen per zee of lucht ?
- Quid met constructies van vaartuigen (zgn. "maiden trip") ?

4.2 Huidige wetgeving dient gem oderniseerd en geactualiseerd te worden op die punten waar de 
huidige bpalingen niet meer beantwoorden aan de actuele verzekeringssituatie.

van 11 juni 1874 (artt. 1 t/m  32) en de Wet van 21 augustus 1879. De bagage-en

4. W A T  ZO U  M O E T E N  W O R D E N  G E W IJ Z IG D /A A N G E P  k S T  9
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Zo worden volgende artikelen van de Wet van 1874 door één of meerdere leden van de werkgroep 
aangeduid ais te w ijf  gen of gelfs op te heffen : artt. 1 ,3 ,4 , 9, 12, 13. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 
3 1 ,3 2

Zo worden volgende artikelen van de Wet van 1879 door één of meerdere leden van de werkgroep 
aangeduid ais te w ijf  gen of op te heffen : artt. 191, 193, 195, 196, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 214, 218, 219, 222 e.v.

4.3. Een aantal nieuwe bepalingen gouden moeten worden opgenomen in de 
transportvergekeringswetgeving. Eiierbij denkt de werkgroep ondermeer aan het volgende :
- rechtstreekse vordering
- soepeler bewijsvoering
- samenloop van vergekeringen
- arbitrage

5. W ERK W IJZE

5.1 Voor wat betreft de te volgen werkwijge om dege noodgakelijke wijgigingen/ aanpassingen aan te 
brengen, kunnen de verschillende standpunten van de leden van werkgroep worden onderverdeeld in drie 
groepen:

Æ  Minimale aanpassing

- Wet van 1874 : behouden
- Wet van 1879 : cpkuisen
- Preäseren van het toepassingsgebied (werkwijge 1 )

B H et versmelten en moderniseren van de bepalingen van de Wet van 1874 en dege van de Wet van 
1879 (werkwijge 2)

C. Kedactie van een nieuwe transportvergekeringswet (werkwijge 3)

5.2 Voor dege nieuwe transportvergekeringswet (werkwijge B. eZ C.) wordt volgende structuur 
voorgesteld
- Deel 1 : algemene bepalingen
- Deel 2 bijgondere bepalingen : -cargo

-casco
-aansprakelijkheid

5.3. De nieuwe regeling dient in beginsel wel van suppletief recht te gijn.

6 C O N C LU SIE

6.1 Een aanpassing,/ wijgiging van het huidig systeem is noodgakelijk.

6.2. Om dege aanpassing,/ wijgiging door te voeren, worden door de werkgroep drie mogelijke werkwijgen 
voorgesteld (giepunt 5.1 ).

6.3 De nieuwe regeling dientin beginsel van suppletief rechtte gijn.

Deze besluiten zijn des te belangrijker nu (1) zij berustten op grondig overleg tussen alle 
belanghebbende deelsectoren en experten, (2) het wetgevend kader inmiddels niet betekenisvol is
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gewijzigd, zodat de besluiten m ogen w orden geacht actueel te zijn gebleven en (3) verschillende 
partijen (waaronder BVT en BVZ) tijdens de consultatie aan de hand van het G roenboek zelf 
uitdrukkelijk naar deze werkzaam heden en besluiten verwezen.

9.42. In het licht van de besluiten van de W erkgroep Transportverzekering kunnen enkele 
alternatieve, in het buitenland aangetroffen wetgevende scenario’s bij voorbaat worden 
verworpen. H et gaat inz. om  de afschaffing van elke bijzondere wetgeving en het suppletief 
toepasselijk verklaren van de gemene wetgeving over de (land)verzekeringsovereenkomst.

9.43. Ten eerste dient het scenario te w orden afgewezen waarbij elke specifieke wetgeving m.b.t. 
zee- en transportverzekering w ordt afgeschaft. Zoals gezien hebben o.m. de Duitse, de 
Nederlandse en de N oorse wetgevers voor deze werkwijze geopteerd70. O m  verschillende 
redenen is zij ten onzent niet geschikt. Ten eerste heeft niemand in België eerder dit model 
bepleit. Ten tweede zou het leiden to t een verschraling van het recht en op termijn een afkalving 
van gespecialiseerde juridische kennis. Ten derde behoeft het geen betoog dat de afschaffing van 
elke wetgeving to t ernstige rechtsonzekerheid kan leiden w anneer de polisvoorwaarden geen 
duidelijkheid verschaffen. Ten vierde is sowieso behoefte aan enkele wetsbepalingen van 
openbare orde o f dwingend recht (zie thans overigens de Algemene Verzekeringswet). Ten vijfde 
kan alleen wetgeving op adequate wijze de positie van derden regelen, zoals derde schadelijders in 
de aansprakelijkheidsverzekering, w aaronder ook niet professionele particulieren kunnen vallen 
(bijv. slachtoffers van een (zee- o f  lucht)verkeersongeval), andere verzekeraar(s) in geval van 
samenloop van verzekeringsdekkingen o f  andere derde rechtverkrijgers ingeval van verzekering 
voor rekening o f een polis aan toonder). Ten zesde zou het scenario mogelijk het vertrouwen in 
de internationaal perform ante Belgische transportverzekeringsmarkt kunnen aantasten. Ten 
zevende en ten slotte dient vastgesteld dat het merendeel van de nationale wetgevers — ook deze 
welke recent to t hercodificatie overgingen — het bij een specifieke wettelijke regeling blijft 
houden.

9.44. Een ander bij voorbaat te verwerpen scenario is het suppletief toepasselijk verklaren op de 
transportverzekering van de bestaande Landverzekeringswet. Tijdens de werkzaam heden van de 
W erkgroep Transportverzekering van de Commissie voor Verzekeringen kwam dergelijke 
werkwijze even ter sprake, m aar vond zij nauwelijks o f geen voorstanders. D e reden is dat de 
Landverzekeringswet is opgevat ais een consumentgerichte regelgeving, die principieel dwingend 
is (art. 3) en niet past voor de sector van de transportverzekering. Buitenlandse voorbeelden in 
deze zin (zoals dat van N oorwegen ) dienen alhier dus niet verder in aanmerking te worden 
genomen.

9.45. W at de drie door de W erkgroep Transportverzekering gesuggereerde wetgevingstechnische 
alternatieven betreft, verdient het scenario van de totstandbrenging van een nieuwe 
Transportverzekeringswet duidelijk de voorkeur. Zoals hieronder uiteengezet, zijn de twee andere 
voorgestelde oplossingen zijn immers onbevredigend.

9.46. H et eerste, minimale alternatief, waarbij de Algemene Verzekeringswet w ordt behouden, de 
Zeeverzekeringswet w ordt geactualiseerd, en het toepassingsgebied van de relevante wetgeving 
w ordt gepreciseerd, is principieel te verwerpen. Eerstens m oet w orden vastgesteld dat de 
herziening van de Zeeverzekeringswet thans aan de orde is in het raam van een om vattend 
project to t herziening van het integrale publiek- en privaatrechtelijke scheepvaartrecht. De 
werkzaam heden van de W erkgroep Transportverzekering grepen m.a.w. plaats in een 
fundamenteel andere, veel kleinschaliger context. N u is geopteerd voor een integrale herziening

70 Zie supra, nrs. 9.24, 9.28 resp. 9.31.
71 Zie supra, nr. 9.31.
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van het scheepvaartrecht en de volledige vervanging van de Zeewet door nieuwe wetsbepalingen, 
m oet en kan ook de Zeeverzekeringswet radicaal w orden heroverwogen . Ais dusdanig is deze 
laatste w et — zoals hierboven aangetoond en door de sector beaam d — in ruime mate 
verouderd en voorbijgestreefd. De Algemene Verzekeringswet mist dan w eer het “acquis” van 
een m oderne verzekeringswetgeving, vooral op het vlak van de aansprakelijkheidsverzekering. 
E en tweede reden om  het besproken alternatief te verwerpen is dat — conform  de algemene 
ambitie om  de relevante wetgeving te stroomlijnen en hanteerbaar te maken75 — m oet w orden 
verm eden losstaande w etten naast elkaar te laten gelden. H et huidige amalgaam van naast elkaar 
functionerende wettelijke regimes m oet w orden vervangen door een overzichtelijke, 
gebruiksvriendelijke regelgeving.

9.47. H et tweede alternatief, waarin de Algemene Verzekeringswet en de Zeeverzekeringswet m et 
elkaar zouden w orden versmolten, schenkt — grotendeels om  dezelfde redenen — evenmin 
genoegdoening. In de context van een volledige herziening van het scheepvaartrecht is een meer 
ambitieuze en ingrijpende wetgevingstechnische optie verantwoord. Daarbij dient recht gedaan 
aan de breed gedragen wens om  een wetgeving te ontwerpen die voor alle transportm odi geldt 
m aar ook aan de verzuchting dat de gekende, goed functionerende com ponenten van de 
bestaande — zij het oude — w etten niet dienen te w orden opgegeven.

9.48. N u de uitwerking van een nieuwe, om vattende wetgeving betreffende de 
vervoerverzekering het enige voldoening schenkende scenario blijkt te zijn, dient vervolgens te 
w orden overwogen w at de relatie van die wetgeving to t de Landverzekeringswet dient te zijn.

Zoals herhaaldelijk opgemerkt is de Landverzekeringswet wezenlijk gericht op de bescherming 
van de verzekeringsconsument, daar waar het in de transportverzekering gaat om 
handelsbelangen en de verzekerde daar vaak zelfs het economisch overwicht heeft. In de 
W erkgroep Transportverzekering en tijdens de eerste consultatie aan de hand van het G roenboek 
bleek een mim e consensus over de noodzaak om  een nieuwe wetgeving over de 
vervoerverzekering een suppletief karakter te geven. In de hieronder voorgestelde nieuwe 
regeling is het aanvullend karakter dan ook een basiskenmerk. V oor een aantal aangelegenheden 
dient hiervan echter — in lijn m et de Algemene Verzekeringswet — te w orden afgeweken.

9.49. M et de keuze voor een aanvullende werking hangt ook het probleem  samen van de 
afbakening van de nieuwe wetgeving tegenover de bestaande, principieel dwingende 
Landverzekeringswet. H et kom t immers voor dat transportgerateerde risico’s w ordt verzekerd 
ten gunste van niet-professioneel handelende personen (bijv. i.v.m. verhuizing, pleziervaart, 
w oonschepen o f  varend erfgoed). Zoals elders uitvoerig uiteengezet beoogt de Proeve van 
Belgisch Scheepvaartwetboek ook te gelden voor de niet-commerciële scheepvaart . De bepaling 
van de precieze grenslijn tussen het suppletieve regime voor de ‘commerciële’ 
transportverzekering en de dwingende consumentgerichte landverzekering is des te moeilijker te 
m aken nu zij m oet voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel.

In dit licht verdienen twee aspecten nadere overweging.

72 In  d it licht ligt de uitw erking van een nieuwe w etgeving evident b innen  de opdrach t van de Com m issie M aritiem 
Recht. D e herziening van h e t scheepvaartrecht is n u  eenm aal onm ogelijk zonder h e t lo t van de Z eeverzekeringsw et 
te bepalen  en, zo nodig, een vervangende regelgeving u it te w erken.
73 Zie supra, nrs. 9.11 e.v.
74 Zie supra, nrs. 9.37 e.v.
75 O ver de keuze vo o r codificatie in  h e t algem een, zie B lauw boek 1, 78 e.v., nrs. 1.69 e.v.
76 Zie B lauw boek 1, inz. 180, nr. 1.217.
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V ooreerst kan het belang van het onderscheid tussen de wettelijke regimes enigszins w orden 
gerelativeerd door regelingen eigen aan de Landverzekeringswet naar de nieuwe 
transportverzekeringswetgeving te transponeren (bijv. het rechtstreeks vorderingsrecht van de 
verzekerde in de aansprakelijkheidsverzekering).

Ten tweede past het niet-commerciële operatoren die een dekking van transportgerelateerde 
risico’s wensen, dezelfde bescherming te bieden ais andere niet-commerciële partijen. Daarom  
m oet de afbakening niet uitsluitend gebeuren aan de hand van het ‘transport’-element — en ook 
niet aan de hand van een onderscheid tussen vervoermodi o f  tussen land- en niet-landrisico’s — 
m aar ten dele ook aan de hand van het hoofdzakelijk beroeps- o f  bedrijfsmatig karakter van de 
betrokken partij o f  activiteit. O m  de juiste grenslijn te kunnen trekken is — in het licht van de 
variëteit aan mogelijke grensgevallen — een delegatie aan de Koning van een beperkte 
verfijningsbevoegdheid wenselijk. In de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek is bijv. een 
analoge delegatie ingebouwd m.b.t. de nadere definitie van de begrippen schip, zeeschip en 
binnenschip en m.b.t. het toepassingsgebied van de nieuwe regeling van de aansprakelijkheid 
van goederenbehandelaars78.

9.50. H et IPR  m.b.t. de verzekeringsovereenkomstenrecht is onderw orpen aan de IPR- 
bepalingen van het W IPR, artikel 28ter e.v. van de Controlewet en de Rome I-Verordening. Bij 
de voorbereiding van de Proeve is geen noodzaak gebleken om  voor de branche van de 
vervoerverzekering specifieke IPR-bepalingen uit te werken.

9.51. In het licht van al het bovenstaande is gekozen voor de uitwerking van een 
vervoerverzekeringswet die (1) nieuw, (2) autonoom , (3) actueel, (4) intermodaal, (5) minimaal, 
(6) suppletief en (7) flexibel is. In w at volgt w orden deze basiskarakteristieken toegelicht.

9.52. Ten eerste zijn de voorgestelde wetsbepalingen nieuw in de zin dat ze voor de bestreken 
verzekeringsdomeinen beogen volledig in de plaats te kom en van de Algemene Verzekeringswet 
en de Zeeverzekeringswet. H et gaat dus niet om  een loutere coördinatie o f actualisering van 
bestaande bepalingen, maar om  een nieuw regime, waarin weliswaar waardevolle elementen van 
de bestaande w etten behouden zijn.

9.53. Ten tweede is de Proeve van nieuwe regeling autonoom in die zin dat zij en op zich staand 
geheel vormt. N iet alleen vervangt ze de w etten van 1874 (althans voor de vervoerverzekering) en 
1879, maar ook staat ze naast de Landverzekeringswet, waarvan de niet-toepasselijkheid op de 
vervoerverzekering ais principe behouden blijft.

9.54. Ten derde kan de Proeve actueel w orden genoem d in de zin dat ze toch enigszins door de 
hedendaagse regeling vervat in de Landverzekeringswet geïnspireerd is. D it strijdt niet m et het 
hierboven aangehaalde autonom e karakter van de voorgestelde tekst. Deze laatste richt zich inz. 
naar het regime van de Landverzekeringswet teneinde (1) een aantal verworvenheden van een 
hedendaagse verzekeringswetgeving over te nemen, (2) problem en i.v.m. de afbakening van de 
toepassingsgebieden van de onderscheiden regimes op te lossen, aangezien, in de mate dat beide 
regimes dezelfde materiële regels bevatten, de afbakeningsvraag zonder voorwerp w ordt, en (3) 
mogelijke problem en i.v.m. het gelijkheidsbeginsel to t een minimum  te herleiden, in de mate dat 
geen voldoende objectieve en relevante verantwoording zou bestaan voor de toepassing van een 
afwijkend vervoerverzekeringsrechtelijk rechtsregime.

77 Zie B lauw boek 3.
78 Zie B lauw boek 7.
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9.55. Ten vierde is de voorkeur gegeven aan een intermodale vervoerverzekeringswet, die geldt 
voor alle transportm odi. Zoals hierboven gebleken, vindt deze optie steun in vrijwel unanieme 
standpunten geúit tijdens de eerste publieke consultatie van de hand van het Groenboek. N iet 
alleen betreft m eer dan de helft van het Belgische premie-incasso andere modi dan zee- o f 
binnenvaart, maar ook is nood aan een uniform  verzekeringsregime voor multimodaal vervoer en 
opslag.

9.56. Ten vijfde w ordt hieronder een minimale w et voorgesteld.

De voorgestelde regeling dient enkel het strikt noodzakelijke te bevatten, meer bepaald: (1) een 
oplossing voor het door eenieder erkende probleem  van de afbakening van de respectieve 
toepassingsgebieden van de relevante wetgevingen (inz. de verhouding tussen het geldingsbereik 
van de nieuwe vervoerzekeringswetgeving en dat van de bestaande Landverzekeringswet; (2) 
aangelegenheden die niet contractueel kunnen w orden geregeld om dat ze de rechtsverhouding 
m et derden betreffen, zoals de rechtspositie van de derde benadeelde in de 
aansprakelijkheidsverzekering, de samenloop van verzekeringsdekkingen, de verzekering voor 
rekening en de polis aan order o f aan toonder, en (3) enkele onontbeerlijke bepalingen van 
dwingend recht o f  openbare orde.

E r w ordt dus verm eden de voorgestelde nieuwe w et te overladen m et een gedetailleerde, zij het 
suppletieve uitwerking van de rechtsverhouding tussen contractpartijen. Dergelijke 
detailuitwerking is door niem and gevraagd en zou het wetgevend proces overigens kunnen 
vertragen. H et voorbeeld van de Britse Marine Insurance Met 1906, die ais bijlage een facultatieve 
modelpolis (Lloyd’s S.G. polity) m et handleiding (Rules for Construction of Polity) verschaft, verdient in 
dit verband geen navolging.

E r bestaan ten andere verschillende technieken m et behulp waarvan partijen hun 
rechtsverhouding zelf gestalte kunnen geven, zoals:
- het ad hoe maatwerk, traditionele taak van de transportverzekeringsmakelaar;
- de uitwerking van modelpolissen o f  standaardvoorwaarden door de sector;
- de verwijzing in de overeenkom st naar bepaalde onderdelen van wettelijke regelingen (bijv. de 
Landverzekeringswet), zelfs opgeheven w etten (bijv., indien toch nog nuttig geacht, bepalingen 
van de Zeeverzekeringswet);
- de verwijzing naar bepaalde elementen van buitenlands recht;
- de verwijzing naar internationale o f supranationale codificatie-instmmenten.

D e minimale benadering blijkt o.m. hiemii, dat aspecten ais het abandonnem ent en de 
mededelingsplicht in de voorgestelde regeling slechts op elementaire wijze w orden uitgewerkt, en 
dat niet strikt noodzakelijke regelingen w erden weggelaten.

D e voorgestelde w ettekst attendeert op een aantal aspecten van de rechtsverhouding die partijen 
middels een conventionele regeling (verder) kunnen uitwerken. Indien de partijen dit niet doen, 
zal desgevallend kunnen w orden teruggegrepen naar het gemeen recht. Indien partijen bijv. geen 
specifieke sanctieregeling m.b.t. de mededelingsplicht zouden stipuleren, zou dit aspect conform  
het gemeen verbintenissenrecht w orden benaderd (aantasting van de wilsovereenstemming 
ingevolge dwaling, precontractuele aansprakelijkheid gesteund op de informatieplicht en goede 
trouw, enz.).

Indien geen regime zou w orden gestipuleerd m.b.t. de reddingsplicht en de desbetreffende 
kosten, zou dit aspect w orden beheerst door de gemeenrechtelijke figuren van de goede trouw en 
de schadebeperkingsplicht. W at betreft de tenlasteneming van de reddingskosten door de

59



verzekeraar reikt het gemeen recht aan de verzekerde echter geen passende rechtsgrond aan, w ant 
er is niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de zaakwaarneming. D aarom  w ordt 
desbetreffend toch in een suppletieve regeling voorzien.

H et minimale karakter van de voorgestelde regeling blijkt ook nog hiemii, dat geen bepalingen 
zijn opgenom en m.b.t. de verzekeringstussenpersoon. In het G roenboek werd de eventuele nood 
aan een wettelijke regeling van de taak en de rol van de makelaar aan de orde gesteld (Vraag 113). 
In de schoot van BVZ werd deze suggestie inz. zijdens B W M  stellig verworpen, om dat ter zake 
reeds een dwingende regeling neerligt in de W et van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- 
en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, om dat de makelaar geen 
partij bij de verzekeringsovereenkomst is en om dat de meeste makelaars ook buiten de sector van 
de transportverzekering actief zijn. De Engelse wetgeving ter zake werd voor België niet relevant 
geacht. O ok BVT achtte een wettelijke regeling van de taak van de verzekeringsmakelaar 
onnodig. O p te m erken valt nog dat Titel 7.17 NBW  ook geen aparte regels over de 
assurantietussenpersoon bevat .

H et minimale karakter van de hieronder voorgestelde nieuwe regeling w ordt treffend geïllustreerd 
door een vergelijking van het aantal wetsartikelen in de Zeeverzekeringswet samen m et de 
Algemene Verzekeringswet (91 + 32 = 123), in de Landverzekeringswet (meer dan 150) en in de 
voorgestelde Proeve van wetsbepalingen over de vervoerverzekering (slechts 20).

9.57. Ten zesde is de voorgestelde regeling opgevat ais een suppletieve wet.

Zoals hierboven reeds herhaaldelijk aangestipt, beoogt de voorgestelde regeling — volledig in lijn 
m et het minimale karakter ervan en ook m et een algemene, aan de Proeve van Belgisch 
Scheepvaartwetboek ten grondslag liggende optie81 — aan partijen de grootst mogelijke 
contractvrijheid te bieden. Transportverzekering betreft in beginsel een ‘groot’ risico, in welk 
verband de wetgever geen zwakkere contractpartij m oet beschermen. D aarom  m ogen partijen 
niet in een keurslijf van dwingende wetsbepalingen w orden gedwongen. Zulks zou de in de 
betrokken economische sector noodzakelijke flexibiliteit fnuiken en het vereiste maatwerk 
onmogelijk maken.

Slechts op enkele vlakken dient de w et dwingende bepalingen o f  bepalingen van openbare orde te 
bevatten, m eer bepaald:
- w at de materies betreft die de fundam enten van de verzekering raken, zoals de sanctionering 
van bedrog, het indemnitair principe en het vereiste van een verzekerbaar belang;

m.b.t. de rechtsverhouding tegenover derden, bijv. schadelijders in de 
aansprakelijkheidsverzekering, die overigens ook niet-professioneel optredende particulieren 
kunnen zijn.

9.58. Ten zevende en ten slotte is de hieronder voorgestelde wettelijke regeling flexibel in de zin 
dat het toepassingsgebied ervan w at de randgevallen betreft, bij Koninklijk Besluit kan worden 
verfijnd. Deze mogelijkheid maakt een weloverwogen en steeds actuele afbakening mogelijk 
tussen het suppletieve regime van de ‘commerciële’ transportverzekering enerzijds, en de 
consumentgerichte regeling van de verzekering van transportgerelateerde risico’s waaraan 
sommige niet-commerciële partijen blootstaan .

79 H aak-Zw itser-B lom , 232.
80 Zie supra, nr. 9.56.
81 Zie B lauw boek 1, 174-175, nr. 1.208.
82 Zie reeds supra, nr. 9.49.
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e ) Sl o t s o m

9.59. Uit de kritische analyse van de vigerende Belgische vervoerverzekeringswetgeving blijkt dat 
deze wetgevingstechnisch ondermaats en verouderd is. De wetgeving ligt verspreid over de 
Zeeverzekeringswet uit 1879, de Algemene Verzekeringswet uit 1874 en de Landverzekeringswet 
uit 1992 (zoals gewijzigd in 1994), welke, naargelang de situatie, in steeds w eer andere 
combinaties m oeten w orden samengelezen, en waarvan de onderscheiden toepassingsgebieden 
onduidelijk zijn afgebakend. Inz. de Zeeverzekeringswet is getekend door de tijd, w ant vele 
bepalingen zijn typisch voor het pre-industriële scheepvaartbedrijf. V oor multimodale 
vervoeroperaties bestaat geen adequaat regime. De Belgische wetgeving is ook ten achter 
gebleven bij de realiteit van het transportverzekeringsbedrijf, dat zijn polisvoorwaarden heeft 
geactualiseerd.

V oortbouw end op de besluiten van de W erkgroep Transportverzekering van de Commissie voor 
Verzekeringen uit 1996 en rekening houdend m et de standpunten geúit tijdens de eerste 
consultatie op basis van het G roenboek Nieuwe Belgische Zeewet in 2007 kom t de noodzaak 
naar voren om  voor de vervoerverzekering een nieuwe wettelijke regeling in te voeren, die in de 
plaats kom t van de Algemene Verzekeringswet van 1874 en de Zeeverzekeringswet van 1879. 
Deze nieuwe wetgeving dient (1) nieuw, (2) autonoom , (3) actueel, (4) intermodaal, (5) minimaal, 
(6) suppletief en (7) flexibel te zijn.
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B . V o o r g e s t e l d e  n i e u w e  r e g e l in g

B . l .  A r t i k e l  9 .1 . B e g r i p s o m s c h r i j v i n g e n  

a )  W e t t e k s t

9.60.

A rtikel 9.1. Begripsom schrijvingen

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

Io “vervoerverzekeringsovereenkomst”: de overeenkomst waarbij een partij, verzekeraar 
genoem d, zich er tegen betaling van een premie tegenover een andere partij, 
verzekeringnemer genoem d, toe verbindt bij de verwezenlijking van een vervoerrisico een  
verzekeringsprestatie te leveren, met inbegrip van de overeenkomst van onderlinge 
verzekering tegen vervoerrisico’s doch met uitsluiting van de overeenkomst betreffende 
de herverzekering van vervoerrisico’s;

2° “verzekeringnemer”: degene die de vervoerverzekeringsovereenkomst sluit met de 
verzekeraar;

3° “premie”: iedere vorm van vergoeding door de verzekeraar bedongen ais
tegenprestatie voor zijn verbintenissen;

4° “vervoerrisico”: een onzeker schadeverwekkend voorval dat kenmerkend is voor een  
vervoer of een vervoergerelateerde activiteit;

5° “vervoer”: de verplaatsing van personen of goederen over of onder water, over de weg, 
over het spoor, door de lucht, door de ruimte, door pijpleidingen o f door meer dan één  
van voornoemde middelen, met inbegrip van het desbetreffende verkeer en ongeacht of 
zij geschiedt:
a. voor eigen rekening dan wel in opdracht van een ander;
b. om niet dan wel tegen vergoeding;

6° “vervoergerelateerde activiteiten”:
a. de behandeling en de opslag van goederen in het raam van een vervoer;
b. de dienstverlening door hulp- en tussenpersonen in het vervoer;
c. de plezier- en de sportvaart op, over of onder water en door de lucht;
d. de bouw en de herstelling van voertuigen, met uitzondering van wegvoertuigen;
e. de bouw en de herstelling van vervoercontainers;
f. de zeevisserij;
g. het gebruik en de exploitatie van woonboten en drijvende woongelegenheden;
h. het beheer en de exploitatie van zee-, binnen- en luchthavens;
i. het beheer en de exploitatie van waterbouwkundige werken zoals pontons, 
aanlegsteigers, boorplatformen, onderzeese kabels en windmolenparken;
j. kweken en teelten in voortdurend aan getijden blootgestelde wateren;

7° “verzekeringsprestatie”: de ter uitvoering van de vervoerverzekeringsovereenkomst 
door de verzekeraar te verrichten betaling of te verstrekken dienst;
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8° “verzekerde”: degene die door de vervoerverzekeringsovereenkomst is gedekt tegen  
vermogensschade;

9° “benadeelde”: in een aansprakelijkheidsverzekering, degene die schade heeft geleden  
waarvoor de verzekerde aansprakelijk is;

10° “persoonsverzekering”: een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie 
afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit of 
gezinstoestand aantast;

11° “verzekerbaar belang”: elk in geld waardeerbaar belang in hoofde van de verzekerde 
dat het gedekte vervoerrisico zich niet verwezenlijkt;

12° “verzekeringscertificaat”: het eenzijdig geschrift afgeleverd door de verzekeraar 
strekkend tot bewijs van zijn verbintenis tot dekking van een welbepaald vervoerrisico.

b ) T o e l i c h t i n g

9.61. In het G roenboek (Vraag 112) werd gesuggereerd dat een nieuwe wettelijke regeling m.b.t. 
vervoerverzekeringen definities zou bevatten van kernbegrippen. In de schoot van BVZ werd 
over deze kwestie geen consensus bereikt. D at de opname van definities strookt m et een 
hedendaagse wetgevingstechniek en kan bijdragen to t een beter begrip van de wettekst, werd 
echter beaamd. De invoering van begripsomschrijvingen is dan ook een algemene krachtlijn van 
de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek83.

H et bezwaar dat wettelijke definities te dezen de contracteervrijheid zouden hinderen, is niet 
gegrond om dat niets partijen belet in contracten gebezigde begrippen, voor de toepassing van die 
regeling, afwijkend te omschrijven. D e in de w et op te nem en definities ondersteunen in principe 
alleen de interpretatie van de wettekst.

9.62. In de voorgestelde tekst zijn een aantal centrale begrippen nader gedefinieerd. D e definities 
sluiten, waar verantwoord, aan bij deze gehanteerd in artikel 1 van de Landverzekeringswet. 
Voorts zijn zij beperkt to t het noodzakelijke. D it ligt in de lijn m et het hierboven verantwoorde 
minimale karakter van de w ettekst84.

9.63. H et onder het I o gedefinieerde begrip “vervoerverzekeringsovereenkom sf ’ is uiteraard van 
wezenlijk belang, om dat het het toepassingsgebied van de voorgestelde w ettekst determ ineert (zie 
nader het hieronder toegelichte art. 9.2). D e er onmiddellijk op volgende omschrijvingen 
betreffen begrippen die in de definitie van de “vervoerverzekeringsovereenkom st” w orden 
gebruikt, zoals “verzekeringnemer” (2°)85, “prem ie” (3°)86, “vervoerrisico” (4°) en 
“verzekeringsprestatie” (7°)87.

O nder het begrip valt ook de onderlinge verzekering, maar niet de herverzekering.

83 Zie B lauw boek 1, 178-179, nrs. 1.211-1.216.
84 Zie supra, nr. 9.56.
85 Vgl. daarover, m .b.t. de Landverzekeringsw et, Fontaine, 148-149, nr. 157.
86 Vgl. h e t vrijwel identieke art. l .E  Landverzekeringsw et.
87 Vgl. de definitie in art. l .F  Landverzekeringsw et.
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D at de onderlinge verzekering onder het hier voorgestelde regime w ordt gebracht, belet niet dat, 
in lijn m et het vigerende artikel 2 van de Algemene Verzekeringswet, aanvullend ook de 
desbetreffende “reglementen” en de “algemene rechtsbeginselen” nog toepassing kunnen vinden.

De herverzekering is ook uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Landverzekeringswet (art. 
2, § 1, tweede lid) (en overigens analoge buitenlandse wetgeving ) en blijft onder de Algemene 
Verzekeringswet vallen . Tijdens de consultatie aan de hand van het G roenboek (Vraag 121) 
werd door niem and gevraagd om  de herverzekering m.b.t. vervoerrisico’s specifiek te regelen en 
onder het nieuwe wettelijke regime van de vervoerverzekering te brengen. O fschoon de 
herverzekering van maritieme risico’s in wezen ook ais een zeeverzekering w ordt beschouwd90, 
w ordt vermeld in de Zeewet (art. 211) en er juridische argum enten zijn om  dezelfde 
wetsbepalingen van toepassing te verklaren (bijv. i.v.m. het bestaan en de geldigheid van de 
dekking en de verjaring), blijkt daaraan in de praktijk geen reële behoefte te bestaan.

9.64. H et in de voorgestelde definities belangrijkste onderscheidende begrip is allicht de term  
“vervoerrisico” (4°).

H et element “-risico” geeft reeds aan dat het m oet gaan om  een onzekere gebeurtenis, en dat ook 
de vervoerverzekeringsovereenkomst wezenlijk een aleatoir karakter heeft. D it verklaart bijv. 
waarom  gewoon reisverlies in de regel uit de dekking is uitgesloten.

D e term  “vervoerrisico” is hier gedefinieerd ais “een onzeker schadeverwekkend voorval dat 
kenm erkend is voor een vervoer” . H et laatstvermelde begrip is op zijn beurt breed omschreven 
ais

de verplaatsing van personen of goederen over of onder water, over de weg, over het spoor, door de lucht, 
door de ruimte, door pijpleidingen of door meer dan één van voomoemde middelen, ongeacht of pij 
geschiedt:
a. voor eigen rekening dan wel in opdracht van een ander;
b. om niet dan wel tegen vergoeding (5°).

I.v.m. het vermelde vervoer voor eigen rekening kan w orden gedacht aan wegvervoer en 
zeevisserij.

9.65. O nder het 6° w ordt een lijst gegeven van “vervoergerelateerde activiteiten” . D e verzekering 
van de desbetreffende risico’s w ordt eveneens onder de voorgestelde wettelijke regeling gebracht.

De meeste van deze activiteiten zijn te situeren in de professionele transportsector in ruime zin 
en hun verzekering w ordt in de praktijk dan ook gerekend to t de transportverzekeringsbranche.

W at specifiek de “behandeling en de opslag van goederen in het raam van een vervoer” (a.) 
betreft, valt te herinneren aan de reeds in de W erkgroep Transportverzekering van de Commissie 
voor Verzekeringen geuite wens om  deze aangelegenheid onder het wettelijke regime van de 
transportverzekeringen te vatten. De voorgestelde oplossing ligt ook in de lijn van het standpunt 
dat BVT innam  tijdens de eerste consultatie aan de hand van het Groenboek.

Verder w orden ook een aantal niet-commerciële aangelegenheden (inz. pleziervaart en 
w oonschepen (c. en g.)) in principe onder het hier voorgestelde nieuwe regime thuisgebracht. De

88 Zie bijv. supra, nr. 9.28 betreffende de N ederlandse wetgeving.
89 O ver de op herverzekering toepasselijke w etgeving, zie Fontaine, 572-574, nrs. 827-829.
90 Zie bijv. D e Sm et II, 767, nr. 641.
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voorgestelde regeling beëindigt de onder de huidige wetgeving bestaande rechtsonzekerheid rond 
het regime van de pleziervaart . O fschoon mogelijk de nood rijst aan consum entenbescherm ing 
— en de algemene consumentenwetgeving alleszins van toepassing blijft92 — m oet worden 
onderlijnd dat één van de belangrijkste krachtlijnen van de Proeve van Belgisch 
Scheepvaartwetboek erin bestaat dit w etboek mede te laten gelden voor niet-commerciële 
scheepvaart . W anneer niet-commerciële scheepvaart aan het scheepvaartrecht w ordt 
onderworpen, is het logisch en een kwestie van legistieke consistentie en non-discriminatie om  
dat ook te doen op verzekeringsrechtelijk vlak. Verder m oet w orden aangestipt dat het bij 
verzekering van pleziervaartrisico’s vaak om  aanzienlijke bedragen en risico’s gaat (bijv. bij de 
verzekering van luxejachten) en dat voor de verzekering van niet-commerciële vaartuigen gebruik 
w ordt gemaakt van de gewone transportverzekeringsrechtelijke contracten (bijv. cascopolissen). 
Voorts kom t het m eer en m eer voor dat pleziervaartuigen commercieel w orden uitgebaat, waarbij 
alleen de eindgebruiker niet-beroeps- o f bedrijfsmatig handelt (bijv. bij de verhuur van bemande 
plezierjachten). Ten slotte m oet nogmaals w orden vermeld dat de hier voorgestelde nieuwe 
regeling ten gronde op de Landverzekeringswet is afgestemd, zodat het belang van de 
scheidingslijn tussen wettelijke regimes dient te w orden gerelativeerd. O m  al deze redenen w ordt 
dus principieel geopteerd voor een onderwerping van de pleziervaartverzekeringen aan de nieuwe 
vervoerverzekeringswetgeving.

Voorts zijn in de besproken lijst van vervoergerelateerde activiteiten een aantal activiteiten 
opgesom d die blootstaan aan typisch maritieme o f mariene risico’s. Een voorbeeld zijn “kweken 
en teelten in voortdurend aan getijden blootgestelde w ateren” (j.). Viskweken in binnenwateren 
vallen er dus niet onder.

Ten slotte dient hier reeds te w orden vermeld dat in het hieronder voorgestelde artikel 9.2, § 3 de 
mogelijkheid w ordt geopend om  het toepassingsgebied van de voorgestelde regeling te verfijnen. 
Zo aan de in bedoeld artikel gestelde voorwaarden is voldaan, kan de verzekering van principieel 
onderw orpen activiteiten o f risico’s alsnog aan de werking van die regeling w orden onttrokken, 
o f omgekeerd kunnen bepaalde in principe niet onderw orpen dom einen toch onder het nieuwe 
regime w orden gebracht. M et hetzelfde verfijningsoogmerk w ordt de Koning de bevoegdheid 
toegekend de hier gebruikte begrippen nader te omschrijven.

9.66. H et begrip “verzekeringsprestatie” (7°) is niet wezenlijk anders gedefinieerd dan in de 
Landverzekeringswet (art. l.F).

9.67. O ok de definities van de begrippen “verzekerde” (8°) en “benadeelde” (9°) sluiten min o f 
m eer aan bij deze in de Landverzekeringswet (art. l.B , a, resp. 1.D).

In het raam van de hier voorgestelde wettelijke regeling is er geen nood aan een definitie van het 
begrip “begunstigde” . D it begrip w ordt wel gedefinieerd in de Landverzekeringswet (art. 1, C) 
maar lijkt in de vervoerverzekering niet echt noodzakelijk . N a overdracht van een polis aan 
toonder zal de aanspraakgerechtigde in de zin van de bepaling ook ais verzekerde kunnen worden 
beschouwd.

9.68. D e definitie van “persoonsverzekering” (10°) is alleen opgenom en om dat dit type 
verzekeringen door het hieronder voorgestelde artikel 9.2, § 2, I o uit het toepassingsgebied van 
de regeling w ordt gesloten. D e definitie loopt gelijk m et die in de Landverzekeringswet (art. 1.H).

91 O ver dat laatste, zie supra, nr. 9.18 en  de verwijzingen aldaar.
92 Zie ook  B lauw boek 2.
93 Zie supra, nr. 9.49 en de verwijzingen aldaar.
94 O ver h e t begrip en de relevantie ervan, zie nader o.m. Fontaine, 149-150, nrs. 158 en  159 en 177-179, nr. 202.
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9.69. D e omschrijving van het begrip “verzekerbaar belang” (11°) is in wezen een codificatie van 
de vigerende cassatierechtspraak betreffende zee- en binnenvaartverzekeringen, welke gebaseerd 
is op de gecombineerde lezing van artikel 4 van de Algemene Verzekeringswet en de artikelen 
191, laatste streepje en 276, laatste lid van de Zeewet95. Voorbeelden van het verzekerbaar belang 
zijn het belang bij het behoud van de verzekerde zaak op grond van eigendomsrecht, een ander 
zakelijk recht o f bezit, en het belang bij de vrijwaring van het verm ogen tegen aansprakelijkheid, 
verliezen o f kosten.

H et verzekerbaar belang m oet bestaan in hoofde van de verzekerde.

De materiële regeling betreffende het vereiste van een verzekerbaar belang is opgenom en in het 
hieronder toegelichte artikel 9.5.

9.70. O nder het 12° is een definitie opgenom en van het begrip “verzekeringscertificaaf’. 
Dergelijk certificaat w ordt in de vervoersector vaak gebruikt. In de praktijk rijst over de betekenis 
van het begrip wel eens verwarring. H et certificaat kan aan order o f  aan toonder zijn.

H et begrip “polis” is niet in de w ettekst gedefinieerd. D it sluit aan bij het hierboven 
vooropgestelde minimale karakter van de nieuwe wettelijke regeling . Zoals geweten, is de polis 
het geschrift strekkend to t bewijs van de vervoerverzekeringsovereenkomst. O p de in het 
G roenboek (Vraag 130) gestelde vraag o f  in de wettelijke regeling een typologie van polissen 
m oet w orden opgenomen, werd in de schoot van BVZ negatief geantwoord, om dat dat een 
verstarrend effect zou hebben. In de voorgestelde tekst is dergelijke typologie dan ook niet 
uitgewerkt.

O ok het begrip “bijvoegsel” is niet gedefinieerd. Hier gaat het om  het geschrift strekkend to t 
bewijs van de wijziging van een vervoerverzekeringsovereenkomst.

B.2. A r t i k e l  9.2. T o e p a s s i n g s g e b i e d

a ) W e t t e k s t

9.71.

A rtikel 9.2. Toepassingsgebied

§ 1. D eze wet is van toepassing op vervoerverzekeringsovereenkomsten.

§ 2. In afwijking van § 1, is deze wet niet van toepassing op de overeenkomsten:
Io betreffende een persoonsverzekering tegen een vervoerrisico;
2° tot verzekering tegen de risico’s die kenmerkend zijn voor het vervoer van reisgoed en 
de verhuizing welke uitsluitend over de w eg plaatsgrijpen;
3° tot verzekering van zaakschade aan wegvoertuigen;
4° tot verzekering van aansprakelijkheid welke wordt beheerst door de Wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen;
5° tot verzekering van de rechtsbijstand in verband met het wegverkeer.

95 Zie infra, nr. 9.88.
96 Zie supra, nr. 9.56.
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§ 3. N a advies van de Commissie Maritiem Recht en de Commissie voor Verzekeringen 
kan de Koning:
Io de begrippen vervoerrisico, vervoer en vervoergerelateerde activiteiten nader 
omschrijven;
2° op voorwaarde dat de betrokken risico’s verband houden met vervoer of aanverwante 
activiteiten en de maatregel bijdraagt tot de versterking van het concurrentievermogen 
van de Belgische vervoerverzekeringsmarkt en niet leidt tot een ongerechtvaardigde 
behandeling van niet beroeps- of bedrijfsmatig handelende partijen, in het bijzonder 
consumenten, het toepassingsgebied van één of meer bepalingen van deze wet 
uitbreiden tot door H em  aangeduide verzekeringsovereenkomsten;
3° op voorwaarde dat de maatregel niet leidt tot een ongerechtvaardigde verzwakking van 
het concurrentievermogen van de Belgische vervoerverzekeringsmarkt en bijdraagt tot 
een betere behandeling van niet beroeps- of bedrijfsmatig handelende partijen, in het 
bijzonder consumenten, één of meer bepalingen van deze Wet buiten toepassing  
verklaren voor door H em  aangeduide verzekeringsovereenkomsten.

b ) T o e l i c h t i n g

9.72. In § 1 van het voorgestelde wetsartikel w ordt in wezen bepaald dat de wetgeving zal gelden 
voor de “vervoerverzekeringsovereenkomst”, zoals die in het hierboven reeds toegelichte artikel
9.1, I o w ordt gedefinieerd.

9.73. In § 2 w orden een aantal afwijkingen bepaald. H et gaat om  verzekeringsvormen die 
principieel onder het koepelbegrip “vervoerverzekeringsovereenkom sf ’ vallen, maar door deze 
bepaling toch uit het toepassingsgebied van de wettelijke regeling w orden gelicht.

9.74. M omenteel is enkel de persoonsverzekering ter zee en over de binnenwateren uitdrukkelijk 
onderw orpen aan de Landverzekeringswet (zie art. 191 en 276 van de Zeewet)97. I.v.m. de 
persoonsverzekering tegen het luchtvaartrisico bestaat twijfel . D oor de hier voorgestelde 
bepaling w orden m et het oog op een gelijke behandeling en de samenhang van de wetgeving alle 
persoonsverzekeringen tegen een vervoerrisico uitgesloten.

9.75. W at betreft de verzekering van het vervoer van reisgoed en van het verhuisvervoer te land 
bevestigt de bepaling in wezen w at thans reeds is bepaald in artikel 2, § 1, tweede lid 
Landverzekeringswet. D oor de hieronder voorgestelde wijzigingsbepaling (art. 9.21) w ordt deze 
laatste bepaling enigszins aangepast.

De hier voorgestelde uitsluiting betreft bagagevervoer en verhuizingen over de weg, ongeacht o f 
het nationaal o f  internationaal vervoer betreft. D e uitgesloten verhuizingen betreffen in de 
meeste gevallen consumenten. Verhuizingen zijn bijv. ook uitgesloten uit het toepassingsgebied 
van het CMR (art. 1.4, b)). Verhuizingen over zee en door de lucht geschieden in de regel op 
basis van gewone vervoerovereenkomsten. Bij verhuizing deels over de weg, deels over zee, is het 
hier voorgestelde regime wél toepasselijk (zie het w oord “uitsluitend” in de wettekst).

9.76. D e aansprakelijkheidsverzekering m et betrekking to t het gebruik van wegvoertuigen is 
specifiek geregeld in de W et van 21 novem ber 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake m otorrijtuigen (WAM-Wet). De casco- en

97 Zie reeds supra, nr. 9.5.
98 Zie nader de b ronnen  aangehaald supra, nr. 9.18, in vn.
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rechtsbijstandsdekking inzake wegvervoer w ordt beheerst door de Landverzekeringswet. D it alles 
blijft ongewijzigd.

9.77. W at het spoorvervoer betreft is de situatie anders. Spoorvervoermiddelen zijn 
/««¿/vervoermiddelen, doch geen «^¿vervoermiddelen. D at de aansprakelijkheidsverzekering 
inzake spoorvervoer — anders dan in de sector van het wegvervoer — niet door een bijzonder 
wettelijk regime w ordt beheerst, verantw oordt mede dat ook de zaakschadeverzekering m.b.t. 
spoorvervoerm iddelen (casco-dekking) binnen de toepassingssfeer van de hier voorgestelde 
wetgeving w ordt gebracht.

9.78. De voorgestelde bepaling neem t ook rechtsonzekerheid weg over de gelding van de 
Landverzekeringswet voor rechtsbijstandsverzekeringen inzake transport.

9.79. De regeling in § 3 w erkt het hierboven vooropgestelde flexibele karakter van de wettelijke 
regeling uit.

De toekenning van een bij w et verankerde ondersteunende rol aan de Commissie Maritiem Recht 
werd elders reeds verantw oord".

D e Commissie voor Verzekeringen heeft nu reeds een wettelijk fundam ent100. D oor de 
voorgestelde bepaling w ordt haar advies verplicht gesteld.

Uiteraard zijn de bedoelde adviezen inhoudelijk niet bindend.

B.3. A r t i k e l  9 .3 . A n d e r e  r e g e l g e v i n g

a )  W e t t e k s t

9.80.

A rtikel 9.3. Andere regelgeving

§ 1. D eze  W et d o e t g een  a fb reu k  a a n  b ijzo n d ere  b e p a lin g en  be tre ffende
vervoerverzekeringsovereenkom sten .

§ 2. O p  de o v e reen k o m sten  en  a a n g e le g en h e d e n  d ie do o r deze  W et w o rd en  b e h e e rs t is de 
W et van  25 jun i 1992 op  de  lan d v erzek erin g so v ereen k o m st n ie t van  to ep ass in g .

b ) T o e l i c h t i n g

9.81. D e voorgestelde § 1 m aakt duidelijk dat de hier voorgestelde regeling ondergeschikt is aan 
leges spedales over bijzondere aspecten van de vervoerverzekering, welke overigens grotendeels 
neerliggen in supra- en internationale regelingen .

9.82. D e voorgestelde § 2 verduidelijkt de grenslijn tussen het toepassingsgebied van de nieuwe 
transportverzekeringswetgeving en dat van de Landverzekeringswet. In deze laatste w et zal een 
corresponderende verduidelijking w orden aangebracht (zie nogmaals het hieronder voorgestelde 
art. 9.21).

99 Zie B lauw boek 1, 176-178, nr. 1.210.
100 Zie art. 41 C ontrolewet.
101 Zie daarover supra, nr. 9.22 en  infra, nr. 9.150.
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B.4. A r t i k e l  9.4. A f w i j k e n d e  b e d i n g e n

a ) W e t t e k s t

9.83.

A rtikel 9.4. A fwijkende bedingen

N ie tig  z ijn  b e d in g e n  d ie  afw ijken  van  de a rtik e len  9.2, 9.3, 9.4, 9.5, § 1, ee rs te  lid , § 2 en  § 
3, 9.9, § 4, tw eede  lid  en  § 6, 9.10, § 1, 9.12, 9.13, §2, §4, §5, §7 en  §8, 9.16, 9.17, 9.18, § 1 en  
§ 3, 9.19 en , w at de b e n a d ee ld e  be tre ft, 9.20.

b ) T o e l i c h t i n g

9.84. Zoals hierboven toegelicht, dienen dwingende wetsbepalingen en wetsbepalingen van 
openbare orde in een nieuwe transportverzekeringswetgeving to t een minimum  te worden 
beperkt102. H et is alleszins wenselijk duidelijk aan te geven welke regelingen dwingend o f  van 
openbare orde zijn, en welke niet. D at is overigens ook gebeurd in de bepalingen van de Proeve 
van Belgisch Scheepvaartwetboek.

O ok buitenlandse w etten bevatten een uitdrukkelijke lijst van dwingende wetsbepalingen (zie en 
vgl. bijv. § 18 van het Duitse Versichemngsvertragsgeset% art. L I 71-2 van de Franse Code des assurances, 
en eindbepalingen in de afdelingen van Titel 17 van Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk 
W etboek).

9.85. In algemene zin dienen dwingend te zijn de bepalingen betreffende het toepassingsgebied 
van de relevante wetgevingen, de gevolgen van de niet-naleving van een verplichting, de 
rechtsverhoudingen m et derden, o.a. inzake de aansprakelijkheidsverzekering, het 
verjaringsregime in de verhouding m et derde schadelijders en het voorrecht van de verzekeraar 
op de verzekerde zaak voor onbetaalde premies.

Elem enten die de openbare orde raken zijn inz. het vereiste van het verzekerbaar belang, het 
vergoedend beginsel, het dekkingsverval bij opzettelijk schadegeval en de sanctie op bedrog. 
M eer bepaald zijn van openbare orde artikel 9.5, § 1, eerstre lid, § 2 en § 3, artikel 9.10, § 1 en 
artikel 9.12.

B .5. A r t i k e l  9.5. N i e t i g h e i d  v a n  d e  o v e r e e n k o m s t  

a ) W e t t e k s t

9.86.

A rtikel 9.5. N ietigh eid  van de overeenkom st

§ 1. N ie tig  is elke vervoerverzekeringsovereenkom st d ie is g es lo ten  zo n d e r d a t in  hoofde  
van  de verzekerde  e e n  v e rzek erb aar b e la n g  v o o rh an d e n  is.
H e t  v o lstaa t d a t h e t v e rzek erb aar b e la n g  v o o rh an d e n  is op  h e t o g en b lik  w aarop  
a a n sp ra a k  w ord t g e m a a k t op  de v e rzek erin g sp resta tie .

102 Zie supra, nr. 9.57.
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§ 2. N ie tig  is elke vervoerverzekeringsovereenkom st d ie  is g es lo ten  m e t h e t oog  op  de 
d e k k in g  van  een  vervoerrisico  w aarvan  de  verzek eraa r o f de  v e rzek e rin g n em er w ist d a t 
h e t n ie t b e s to n d  o f z ich  reeds h a d  verw ezenlijk t.

§ 3. N ie tig  is elke vervoerverzekeringsovereenkom st bij h e t s lu iten  w aarvan  de 
v e rzek e rin g n em er de  verzek eraa r m e t h e t o o g  op  de b eo o rd e lin g  van  h e t risico  m isle id t 
door h e t o p ze tte lijk  verzw ijgen  o f on ju is t m ee d e le n  van  gegevens.
D e  v e rzekeraar h ee ft rec h t op  de p rem ies  d ie  vervallen  z ijn  op  h e t  o g en b lik  w aarop  hij 
van  de verzw ijg ing  o f o n ju is te  m ed e d e lin g  k e n n is  h ee ft gek regen .

b ) T o e l i c h t i n g

9.87. D e voorgestelde § 1 betreft het fundamentele vraagstuk van het verzekerbaar belang.

H et klassieke vereiste van een verzekerbaar belang onderscheidt de verzekeringsovereenkomst 
van het spei en de weddenschap. De aanwezigheid van een verzekerbaar belang is dan ook een 
wezenskenm erk van de verzekeringsovereenkomst. D it is gevestigde rechtspraak en rechtsleer en 
w ordt ook gereflecteerd in artikel 4 van de Algemene Verzekeringswet en in de definitie van het 
begrip verzekeringsovereenkomst in artikel l.A  van de Landverzekeringswet103.

9.88. Specifiek i.v.m. de vervoersverzekering doet zich het knelpunt voor dat het vereiste van een 
verzekerbaar belang sedert lang flexibeler w ordt ingevuld voor zee- en binnenvaartverzekeringen.

M.n. w ordt i.v.m. de zee- en binnenvaartverzekering op grond van cassatierechtspraak 
aangenom en dat een economisch belang bij het behoud van de verzekerde zaak volstaat. D it 
w ordt w at de zeeverzekering afgeleid uit artikel 191, laatste lid van de Zeewet, dat bepaalt dat 
verzekerbaar zijn “alle op geld waardeerbare zaken o f  waarden die aan scheepvaartrisico 
onderhevig zijn” . M.b.t. de binnenvaart is een gelijkaardige redenering mogelijk op grond van 
artikel 276, laatste lid van de Zeewet. Bedoelde formuleringen beogen een verruiming van artikel 
4 van de Algemene Verzekeringswet luidens welk ieder die “bij het behoud van een zaak belang 
heeft wegens een recht van eigendom o f  een ander zakelijk recht o f  wegens enige 
aansprakelijkheid in verband m et de zaak”, die kan laten verzekeren104. Deze striktere formulering 
blijft intussen wel gelden voor de verzekering van het vervoer te land, waarop de Zeewet niet van 
toepassing is105. Dergelijke onderscheiding lijkt heden ten dage weinig verantwoord en zelfs 
aanvechtbaar in het licht van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

9.89. M et het oog op de opstelling van een nieuwe wetgeving over de vervoerverzekering stelde 
Hollenfeltz du Treux dat elk in geld waardeerbaar economisch belang bij het behoud van de zaak 
o f de instandhouding van het verm ogen verzekerbaar m oet zijn en dat het volstaat dat de 
verzekerde bewijst dat een verzekerbaar belang voorhanden is op het ogenblik dat vergoeding 
w ordt gevraagd. Hij argumenteerde m et nadruk dat geen voorbeeld dient te w orden genom en aan 
het Engelse, Franse en Nederlandse recht, waarin w ordt geëist dat het verzekerbaar belang 
voorhanden is op het ogenblik van het schadegeval .

103 O ver h e t verzekerbaar belang in h e t algemeen, zie o.m. Colle, Ph., Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 
A ntw erpen /  O xford , In tersentia, 2006, 8-9, nr. 8; D ieryck, 31-32, nrs. 51-52; Fontaine, 155-156, nrs. 169-170; 
Fredericq II, 359 e.v., nrs. 1023 e.v.; V andeputte , 59-62.
104 Cass. 16 april 1953, J P A  1953, 203, Pas, 1953, I, 623; Cass. 17 m ei 1957, JP A  1957, 297; zie voorts o.m. D e Smet 
II, 793-796, nr. 677; D ieryck, 33 e.v., nrs. 53 e.v.; L ibert, 316-319, nrs. 440-441; Ponet, 123-124, nrs. 312-314.
105 D ieryck, 34, nr. 55.
106 H ollenfeltz du  T reux, 504-507.
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9.90. Tijdens de eerste consultatie op grond van het G roenboek (Vragen 116 en 117) verklaarde 
BVZ zich akkoord m et een vertaling van de vigerende jurisprudentiële definitie in de wettekst. 
O ok werd beaam d dat het verzekerbaar belang niet noodzakelijk bij het sluiten van de 
verzekering aanwezig dient te zijn. O ok BVT vroeg een brede omschrijving van het verzekerbaar 
belang, en bevestiging van het vereiste van aanwezigheid van dat belang op het ogenblik dat de 
vordering w ordt gesteld.

9.91. De vraag rijst hoe de codificatie van de flexibele rechtspraak m.b.t. het verzekerbaar belang 
wetgevingstechnisch best w ordt uitgewerkt.

Een eerste alternatief kan zijn om  het vereiste in te bouwen in de wettelijke definitie van het 
begrip “vervoerverzekeringsovereenkom sf’. Een dergelijke werkwijze is gevolgd door de 
opstellers van de Landverzekeringswet: het verzekerbaar belang is daar een com ponent van de 
definitie van het begrip verzekeringsovereenkomst (art. l.A). In de hier voorgestelde wettelijke 
regeling is dit voorbeeld niet gevolgd. V ooreerst zou deze werkwijze de definitie van het begrip 
“vervoerverzekeringsovereenkom sf ’ redactioneel verzwaren. Ten tweede maakt zij op zich niet 
duidelijk hoe het vereiste w ordt gesanctioneerd. W anneer in een bepaald geval geen verzekerbaar 
belang aanwezig is, zou het enige rechtsgevolg zijn dat het niet gaat om  een 
vervoerverzekeringsovereenkom st in de zin van de wettekst. Allicht zou dan m oeten worden 
geconcludeerd dat het gaat om  een vorm  van spei o f weddenschap. O f  de overeenkomstig nietig 
is o f niet, zou niet duidelijk zijn. D e bedoelde oplossing zou dus rechtsonzekerheid m et zich 
brengen. Een derde bezwaar is dat de inpassing van het vereiste van een verzekerbaar belang in 
de wettelijke definitie zou kunnen suggereren dat aan het vereiste steeds o f uitsluitend m oet zijn 
voldaan op het ogenblik van de contractsluiting, in hoofde van de verzekeringnemer. Zoals 
gezien is dit niet het vigerende recht en ook niet w at in de nieuwe regeling w ordt beoogd.

Een tweede alternatief is de uitwerking van het vereiste van een verzekerbaar belang ais een een 
vereiste dat de ontvankelijkheid o f de gegrondheid van de vordering betreft. Dergelijke oplossing 
ware conceptueel verkeerd, nu het voorhanden zijn van een verzekerbaar belang een wezenlijke 
geldigheidsvoorwaarde uitmaakt.

Een derde alternatief is het vereiste van het verzekerbaar belang wetgevingstechnisch uit te 
werken Ios van de wettelijke omschrijving van het begrip “vervoerverzekeringsovereenkom sf ’, en 
m eer bepaald ais een afzonderlijk vereiste, m et een duidelijke nietigheidssanctie. Deze werkwijze 
is de verkieslijke en is in de voorgestelde wetsbepaling gevolgd.

9.92. Tiet begrip “verzekerbaar belang” zelf is om schreven in het hierboven reeds toegelichte 
artikel 9.1, 11°.

9.93. Luidens § 1, tweede lid volstaat het dat het verzekerbaar belang voorhanden is op het 
ogenblik waarop aanspraak w ordt gemaakt op de verzekeringsprestatie. D it codificeert, voor alle 
vervoerverzekeringsovereenkomsten, bestaande rechtspraak en sluit zoals gezien aan bij het 
standpunt van BVZ en BVT (en overigens ook bij buitenlands recht107). O p te m erken valt dat 
ingevolge het reeds toegelichte artikel 9.4 conventioneel van het besproken lid kan worden 
afgeweken, en dat bijv. kan w orden vereist dat het verzekerd belang zich voordoet op het 
ogenblik van het schadegeval.

9.94. D e voorgestelde § 2 behoeft geen omstandige toelichting. Hij impliceert dat de vermeende 
o f putatieve verzekering voortaan duidelijk geldig dient te w orden geacht in alle vorm en van de

107 Zie bijv., w at N ederland  betreft, H aak-Zw itser-B lom , 245.
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vervoerverzekering108. Bij de redactie van de bepaling is rekening gehouden m et de analoge 
regeling in de artikelen 219 en 220 van de Zeewet en ook m et artikel 28 van de Algemene 
Verzekeringswet en artikel 24 van de Landverzekeringswet109.

D e voorgestelde bepaling viseert bijv. gevallen waarin de schadeverzekering (zaakverzekering, 
aansprakelijkheidsverzekering o f  kostenverzekering) dekking verleent tegen schade die dagtekent 
van vóór de ingang van de dekking, de verzekerde en de verzekeraar onbekend was, en zich 
slechts naderhand aan hen heeft gemanifesteerd, bijv.:
- de zaakverzekering van het verborgen gebrek, dat zich pas m anifesteert na de verwerving van 
het eigendom srecht door de verzekerde e n /o f  tijdens de dekkingsperiode;
- de aansprakelijkheidsverzekering voor de eerder begane fout waarbij de schade zich pas later 
m anifesteert e n /o f  de derde benadeelde de aansprakelijkheidsvordering slechts instelt tijdens de 
dekkingsperiode;
- de kostenverzekering i.v.m. het geschil, waarvan de kiem zich situeert voor de dekkingsperiode.

9.95. Opzettelijke misleiding (bedrog) over de kenmerken van het verzekerde risico raakt de 
openbare orde. De sanctie dient te w orden geregeld bij w et en dient te bestaan in een nietigheid. 
Zulks is ook de regel in artikel 6 van de Landverzekeringswet, waarop de hier voorgestelde § 3 is 
gebaseerd. Deze regeling is m inder streng dan die in artikel 9 van de Algemene Verzekeringswet, 
welke in de BVZ werd aangeprezen w at de zeeverzekering betreft.

Gevallen van onopzettelijke onjuiste o f onvolledige mededeling aan de verzekeraar kunnen 
contractueel geregeld w orden, m et een sanctie die steeds dient te beantw oorden aan de 
voorwaarden van het hieronder toegelichte artikel 9.12, § 2, m et name het voorhanden zijn van 
een oorzakelijk verband m et een door de verzekeraar geleden nadeel.

B .6. A r t i k e l  9 .6 . B e w ijs  v a n  d e  o v e r e e n k o m s t

a )  W e t t e k s t

9.96.

A rtikel 9.6. Bewijs van de overeenkom st

O n v erm in d e rd  de  reg e lg ev in g  be tre ffende  de  e lek tro n isch e  b ew ijsm id d e len  en  o nder 
v o o rb eh o u d  van  de  b e k e n te n is  en  de eed  w o rd en  de v ervoerverzekeringsovereenkom st en  
de w ijz ig ing  ervan  tu sse n  p a rtijen , o n g e a ch t h e t b e d ra g  van  de v e rb in ten issen , bew ezen  
door geschrift.
T e g e n  en  boven  de  in h o u d  van  h e t g esch rift is g een  enke l bew ijs d oo r g e tu ig e n  o f door 
v e rm o ed en s toeg e la ten .
E e n  b e g in  van  bew ijs d oo r gesch rift u itg a a n d  van  de  partij te g e n  w ie h e t w ord t 
aangevoerd , m a g  do o r g e tu ig e n  o f v e rm o ed en s w o rd en  aangevu ld .

b ) T o e l i c h t i n g

9.97. Luidens artikel 25 van de Algemene Verzekeringswet m oet de verzekeringsovereenkomst 
w orden bewezen door geschrift, ongeacht de waarde van het voorwerp der overeenkomst.

108 O ver h e t huidige regime, zie o.m. Fontaine, 198, nr. 234; zie voorts h e t an tw oord  van B V Z op h e t G roenboek  
(Vraag 132).
109 Vgl. voorts o.m. art. 2:401 van h e t Restatement o f European Insurance Contract Eatu en  Section 6 van de Britse Marine 
Insurance A c t 1906.
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Luidens dezelfde bepaling kan het bewijs door getuigen niettem in w orden toegelaten, w anneer er 
een begin van schriftelijk bewijs aanwezig is .

D e herkom st van deze bepaling is de Ordonnance de la marine (L. III, T. VI, art. II)111. H et 
inmiddels klassieke principe is ook doorgedrongen in de Belgische Landverzekeringswet (art. 
IO)112.

Tijdens de eerste consultatie op basis van het G roenboek (Vraag 120) werd in de BVZ unaniem  
gesteld dat het principe in de nieuwe wetgeving kan w orden behouden.

De hier voorgestelde bepaling geeft hier gevolg aan.

9.98. D e verwijzing in het eerste lid naar “de regelgeving betreffende de elektronische 
bewijsmiddelen” is doelbewust in algemene zin geredigeerd. Ter zake kunnen diverse horizontaal 
werkende regelgevingen relevant zijn . E r is geen aanleiding om  ter zake wijzigingen in te voeren 
specifiek w at vervoerverzekeringsovereenkomsten betreft.

9.99. Artikel 26 van de Algemene Verzekeringswet, luidens welk eenzelfde polis verscheidene 
verzekeringen mag bevatten, die verschillen ten aanzien van de verzekerde zaken, het 
prem iepercentage o f  de verzekeraars, w ordt in de rechtsleer ais nutteloos beschouw d114 en is in de 
voorgestelde regeling niet behouden.

9.100. De vigerende, op artikel 25 W. Kh. gestoelde rechtspraak luidens welke een 
zeeverzekeringspolis mag w orden opgesteld in één origineel , blijft geldig.

B.7. A r t i k e l  9 .7 . R e c h t e n  e n  p l i c h t e n  y a n  p a r t ij e n

a )  W e t t e k s t

9.101.

A rtikel 9.7. Rechten en plichten van partijen

D e v erzek e rin g n em er m o e t tijd ig  h e t risico  en  de w ijz ig ing  ervan  m eed e len , de p rem ie  
b e ta len , h e t sch ad eg ev a l m e ld e n  en  de  sch ad e  zo  m ogelijk  v o o rkom en  o f b ep erk en .
D e  verzek eraa r m o e t tijd ig  de v e rzek e rin g sp res ta tie  leveren.

b ) T o e l i c h t i n g

9.102. De voorgestelde bepaling is nodig nu de vervoerverzekeringsovereenkomst in de hier 
voorgestelde nieuwe en autonom e wettelijke regeling w ordt opgevat ais een specifieke benoem de 
overeenkomst. Doelbewust is echter geopteerd voor een minimale formulering, waarin alleen de

u° V oor com m entaar, zie D ieryck, 15 e.v., nrs. 26 e.v.; Fredericq II, 375 e.v., nrs. 1052 e.v.; V andeputte , 66 e.v.; zie 
voorts o.m . Brussel 25 februari 1988, TB B R  1990, 32, m e t n o o t Colie, Ph., “D e bew ijsproblem atiek inzake de 
to tstandkom ing  van verzekeringsovereenkom sten” .
111 Zie daarover o.m. M uschart, R., Commentaire de la loi du 11 ju in  1874 sur les assurances, Brussel /  Parijs, B ruylant /  
Librairie générale de droit, 1932, 137 e.v.
112 Zie daarover Fontaine, 358 e.v., nrs. 459 e.v.
m  V oor een overzicht, zie o.m . Fontaine, 171-175, nrs. 195-198 en 360-362, nrs. 463-464.
114 Zie V andeputte , 69.
115 Cass., 20 januari 1 9 8 4 ,H C  1983-84, 589, Pas. 1984, I, 552, R IF  1983-84, 2333.
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basisverplichtingen zijn opgenom en116. D it sluit aan bij de optie om  heel het wettelijke regime 
slechts minimaal uit te werken . H et in antw oord op het G roenboek (Vraag 135) in de schoot 
van BVZ ingenomen standpunt dat de in artikel 1 van de Algemene Verzekeringswet opgenom en 
definitie van de verzekeringsovereenkomst volstaat, kan niet w orden gevolgd. N aast een definitie 
van het contract (opgenomen in het hierboven reeds toegelichte artikel 9.1, I o) is er wel degelijk 
behoefte aan een elementaire vastlegging van de rechten en plichten van de partijen erbij. Een 
explicitering van de rechten en plichten van partijen, ook tijdens de precontractuele fase 
(mededelingsoplicht en verzwijging) werd overigens gevraagd door BVT.

9.103. H et w oord “tijdig” in het eerste lid slaat evident op alle in dat lid vermelde verplichtingen 
van de verzekerde.

Inz. bij een verzekering voor rekening gaan de verplichtingen i.v.m. de mededeling van de 
risicowijziging, de aangifte van het schadegeval en de voorkom ing en beperking van schade 
uiteraard over op de derde verzekerde.

9.104. D e voorgestelde bepaling verm eldt o.m. de schadebeperkingsplicht van de verzekerde. 
Deze is m.b.t. vervoerverzekeringen thans neergelegd in artikel 17 van de Algemene 
Verzekeringswet, dat in antw oord op het G roenboek (Vraag 138) binnen BVZ principieel 
adequaat werd geacht en waarvan het tweede lid mede het hieronder toegelichte artikel 9.10, § 7 
heeft geïnspireerd. Zo nodig en voor zover in lijn m et de nieuwe w ettekst kan ter interpretatie 
naar de desbetreffende rechtspraak en rechtsleer w orden teruggegepen.

9.105. Eerder werd gesuggereerd in een nieuwe transportverzekeringswet een uitdrukkelijke 
bepaling te wijden aan het goede trouw-beginsel .

Tijdens de eerste consultatie aan de hand van het G roenboek (Vraag 114) werd in de schoot van 
BVZ echter unaniem  gesteld dat er aan een wettelijke explicitering o f  specificatie van bedoeld 
beginsel geen nood is. Ter zake werd verwezen naar artikel 1134 B.W. BVT verwierp expliciet 
een overname van het in de Engelse Marine Insurance Met 1906 (Section 17) vertaalde vereiste van 
de “utm ost good faith” . D it laatste vereiste geldt niet onder vigerend Belgisch 
zeeverzekeringsrecht119. O ok in het gemeen Belgisch verzekeringsrecht kom t aan het —
rechtshistorisch te verklaren — concept van de uitzonderlijke goede trouw geen betekenis meer

120 toe .

In dit licht is in de voorgestelde bepaling geen verwijzing naar de goede trouw  opgenomen. 
Evenm in w ordt aan de schending van de goede trouw een bijzondere sanctie verbonden. Een en 
ander betekent uiteraard niet dat het goede trouw-beginsel niet even goed op de 
vervoerzekeringsovereenkom st van toepassing is.

116 Vgl. desbetreffend de voorstellen in H ollenfeltz du Treux, 508-515.
117 Zie supra, nr. 9.56.
118 Zie H ollenfeltz du  Treux, 497-498.
119 Zie o.m. D e Smet, R., Traité théorique et pratique des assurances maritimes, I, Parijs, L .G .D .J., 1959, 132-133, nr. 115.
120 Zie o.m. Fontaine, 156-157, nrs. 171-172; vgl. Schuerm ans, 252, nr. 342.
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B.8. A r t i k e l  9.8. P r e m i e

a ) W e t t e k s t

9.106.

A rtikel 9.8. Prem ie 

§ 1. D e premie is een haalschuld.

§ 2. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald, is de 
premiebetaling aan een derde bevrijdend indien deze de betaling vordert en hij voor de 
inning van die premie klaarblijkelijk ais lasthebber van de verzekeraar optreedt.

§ 3. Ingeval van medeverzekering kan de premie geldig worden betaald aan de leidend  
verzekeraar.

§ 4. In afwijking van artikel 9.16, kan de verzekeraar de door de verzekeringnemer 
onbetaalde premie niet verhalen op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, tenzij 
bij wijze van schuldvergelijking met de verzekeringsprestatie voor het risico waarop de 
onbetaalde premie betrekking heeft.

§ 5. D e verzekeraar heeft op de verzekerde zaak een voorrecht voor de onbetaalde premie 
die betrekking heeft op de periode waarin de verzekeraar het vervoerrisico daadwerkelijk 
heeft gedekt.
Ongeacht de wijze waarop de premie wordt betaald, geldt het voorrecht slechts voor een  
bedrag dat overeenstemt met twee jaar premie.
H et voorrecht is van elke inschrijving vrijgesteld. H et volgt in rang onmiddellijk na het 
voorrecht voor de gerechtskosten.

§ 6. Behalve in geval van bedrog, is de premie verhoudingsgewijs onverschuldigd of 
terugbetaalbaar bij voortijdige beëindiging of enige andere vermindering van de 
verzekeringsdekking.

b ) T o e l i c h t i n g

9.107. D e voorgestelde § 1 stem t overeen m et artikel 13, eerste lid van de Landverzekeringswet 
en overigens ook m et de gemeenrechtelijke regel vervat in artikel 1247, tweede lid B.W. De 
bepaling is hier van aanvullend recht. Bovendien dient erop gewezen dat de bedoeling niet is dat 
de betaling plaatsvindt in de woonplaats van de verzekeringnemer, doch slechts dat zij dient te 
geschieden op verzoek van de verzekeraar .

9.108. D e voorgestelde § 2 is een vrijwel letterlijke overname van artikel 13, tweede lid van de 
Landverzekeringswet. De wettelijk erkenning van het schijnmandaat w ordt van groot praktisch 
belang geacht122. D e voorgestelde bepaling is m eteen de enige die de verhouding to t de 
verzekeringstussenpersoon betreft123.

121 O ver dit laatste, zie Fontaine, 236, nr. 286; vgl. Schuerm ans, 331, nr. 458.
122 Fontaine, 235-236, nr. 285 en 598, nr. 858.
123 Zie daarover in h e t algem een supra, nr. 9.56.
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Hoewel artikel 12 van de W et van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen bepaalt dat artikel 13 van de 
Landverzekeringswet toepasselijk is op elke verzekeringsbemiddeling die onder zijn eigen 
toepassing valt, is de opname van de hier voorgestelde bepaling nuttig voor het geval de 
verzekeringsovereenkomst wel doch de verzekeringsbemiddeling niet door Belgisch recht w ordt 
beheerst.

9.109. D e voorgestelde § 3 is opgenom en omwille van de efficiëntie. In de transportverzekering 
kom t medeverzekering courant voor en treden bovendien vaak talrijke medeverzekeraars op. 
I.v.m. de geregelde aangelegenheid rijzen in de praktijk regelmatig problemen. De voorgestelde 
regeling hangt samen m et het hieronder toegelichte artikel 9.17.

9.110. In afwijking van de algemene regel inzake de niet-tegenstelbaarheid van verweermiddelen 
opgenom en in artikel 9.16 legt de in de hier voorgestelde § 4 opgenom en regeling betreffende de 
verhaalbaarheid van de onbetaalde premie ten voordele van de verzekeraar toch een bepaalde last 
op de derde verzekerde.

9.111. De in § 5 voorgestelde bepaling stelt een voorrecht in en organiseert dus de samenloop m et 
andere schuldeisers van de eigenaar van het verzekerde goed. Dergelijk voorrecht kan uiteraard 
niet conventioneel, maar enkel bij w et in het leven w orden geroepen.

De regeling is geïnspireerd door de corresponderende bepalingen opgenom en in artikel 23 van de 
Algemene Verzekeringswet en in artikel 60 van de Landverzekeringswet. Deze laatste bepaling 
luidt:

Artikel 60. V oorrecht van de verzekeraar.
H et voorrecht geldt slechts op de verzekerde zpak voor de premie die betrekking heeft op de periode waarin 
de verzekeraar het risico daadwerkelijk heeft gedekt. H et geldt slechts voor een bedrag gelijk aan twee 

jaarpremies, ongeacht de wijze van betaling van de premie.
Dat voorrecht heeft niet te worden ingeschreven. Het volgt in rang onmiddellijk na dat van de 
gerechtskosten.

Overeenkom stig de algemene regel verleent het voorrecht geen volgrecht: het geldt slechts 
w anneer de verzekerde zaak zich nog in het verm ogen van de premieschuldenaar bevindt. De 
uitoefening van het voorrecht veronderstelt voorts het onverm ogen van de verzekeringnemer, 
schuldenaar van de onbetaalde premie, en bijgevolg de samenloop van zijn schuldeisers. De 
verzekeraar zal zijn voorrecht kunnen uitoefenen op de opbrengst van de tegeldemaking van de 
(intacte) verzekerde zaak zowel ais — bij toepassing van de in het hieronder voorgestelde artikel 
9.11, § 6 geregelde zakelijke plaatsvervanging — op de verzekeringspenningen betreffende de 
(gesinistreerde) verzekerde zaak.

9.112. D e in § 6 opgenom en bepaling inzake de deelbaarheid van de premie en het premiekrediet 
is analoog aan de regeling in artikel 200 van de Zeewet. In dit verband moge ook worden 
verwezen naar artikel 10 van de Algemene Verzekeringswet 1874 en artikel 18 van de 
Landverzekeringswet. D e voorgestelde bepaling is niet van dwingend recht, zodat afwijkende 
conventionele regelingen mogelijk zijn die de premie verworven verklaren. Voorts geschiedt de 
reductie niet noodzakelijk pro rata temporis.
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B.9. A r t i k e l  9.9. D e k k i n g

a ) W e t t e k s t

9.113.

A rtikel 9.9. D ekking

§ 1. H et verzekerd voorwerp kan bestaan in elke in geld waardeerbare zaak, waarde of 
belang dat onderhevig is aan een vervoerrisico, zoals de vervoerde goederen, het voer- of 
vaartuig, hun bestanddelen en toebehoren, andere vervoermiddelen, de contractuele 
aansprakelijkheid, de buitencontractuele aansprakelijkheid, de kosten en de 
rechtsbijstand, de vracht- en passageprijs, de onkosten van het vervoer, de makelaars- en 
com m issielonen, de uitrusting, voorraden en lonen, de verzekeringspremie en de 
verwachte winst.

§ 2. D e overeenkomst verleent dekking tegen alle gevaren en onheilen van het vervoer, 
zoals storm, overstroming, bliksem en aardbeving en andere natuurkrachten, schipbreuk, 
stranding, aanvaring en schadevaring, gedwongen wijziging van koers, reis of vaartuig, 
averij-grosse, brand en ontploffing, diefstal, plundering, zeeroverij en schelmerij.
D e overeenkomst verleent geen dekking tegen oorlog of gelijkgestelde gewapende 
conflicten, kaping, oproer, terrorisme, staking, eigen gebrek, zware fout van de 
verzekerde en vertraging veroorzaakt door een niet gedekt gevaar.

§ 3. D e overeenkomst verleent dekking voor alle in geld waardeerbare stoffelijke of 
onstoffelijke verliezen en schaden, zoals rechtstreekse schade en gevolgschade, de 
bijdrage in averij-grosse, uitblijven van tijding, onzeewaardigheid, onluchtwaardigheid  
en onrijwaardigheid.

§ 4. D e overeenkomst kan de uitwerking van de verzekeringsdekking in de tijd bepalen  
aan de hand van:
Io de afbakening van de dekkingsperiode;
2° de bepaling van het schadegeval in de tijd, in het bijzonder van het tijdstip van het 
schadeverwekkend voorval, het tijdstip van het ontstaan van de eerste schade, het tijdstip 
waarop de schade zich openbaart o f het tijdstip waarop de aansprakelijkheidsvordering 
wordt ingesteld.
D e dekking strekt zich uit tot alle uit een gedekt schadegeval voortvloeiende schade, ook 
wanneer deze zich voordoet na het einde van de dekkingsperiode.
In een verplichte aansprakelijkheidsverzekering strekt de dekking zich uit tot alle schade 
die is veroorzaakt tijdens de dekkingsperiode, ook wanneer zij pas zou ontstaan en de 
aansprakelijkheidsvordering door de derde benadeelde pas zou worden ingesteld na het 
einde van die periode.

§ 5. D e overeenkomst kan de plaats van de dekking bepalen.

§ 6. Elke verzekerde en benadeelde heeft recht op m ededeling door de verzekeraar en de 
verzekeringnemer van de voorwaarden van de dekking.

b ) T o e l i c h t i n g

9.114. H et voorgestelde wetsartikel betreft in wezen de afbakening van de dekking.
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Hoewel de dekkingsafbakening in het kader van een vervoerverzekering in beginsel volledig tot 
de wilsautonomie van de partijen behoort, is een indicatieve — maar steeds suppletieve — regeling 
behulpzaam. Deze bepaling verduidelijkt het voorwerp van de vervoerverzekering en schetst de 
mogelijke afbakeningscriteria.

Uiteraard doet de voorgestelde bepaling geen afbreuk aan dwingende bepaling in bijzondere 
regelgeving, bijv. inzake minimumgarantievoorwaarden (zie het hierboven reeds toegelichte 
artikel 9.3, § 2).

9.115. D e voorgestelde § 1 is een actualisering en uitbreiding van de vigerende artikelen 191 en 
276 van de Zeewet.

Hoewel tijdens de eerste consultatie aan de hand van het G oenboek (Vraag 119) principiële 
tevredenheid over de huidige bepalingen kon w orden genoteerd, is een lichte herwerking 
onvermijdelijk, o.m. teneinde te attenderen op de onderwerping aan het nieuwe regime van de 
aansprakelijkheidsverzekering en van de verzekering van ander vervoer dan via zee- en 
binnenvaart.

Verder w orden de vervoerde goederen ais eerste mogelijk voorwerp vermeld, om dat de 
cargoverzekering op de Belgische vervoerverzekeringsmarkt nu eenmaal dom inant is .

D e verzekeringspremie w ordt ook vermeld in het vigerende artikel 15 van de Algemene 
Verz ekeringswet.

Luidens artikel 1 van de Algemene Verzekeringswet kan de verwachte w inst w orden verzekerd 
“in de gevallen bij de w et bepaald” . D it kom t erop neer dat dergelijke verzekering in de regel 
verboden is. D it verbod werd eertijds gestoeld op het vergoedend beginsel. D oor de artikelen 
191, 213 en 276 van de Zeewet werd de verzekering van de verwachte w inst echter toegelaten in 
de zee- en binnenvaartverzekering. Thans doet ook artikel 39 van de Landverzekeringswet dit125. 
H et is dan ook aangewezen de verzekerbaarheid van de verwachte w inst in de w ettekst te 
expliciteren voor alle vorm en van de vervoerverzekering.

D e in artikel 191 van de Zeewet voorkom ende vermelding van “het op bodemerij gegeven geld 
en de bodemerijprem ie” dient te w orden weggelaten nu de bodemerij in de Proeve van Belgisch 
Scheepvaartwetboek geheel w ordt weggelaten126. O m  dezelfde reden kan artikel 199 van de 
Zeewet w orden geschrapt . D it artikel bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst nietig is 
w anneer zij op bodemerij genom en geld to t voorwerp heeft.

Artikel 208 van de Zeewet, luidens welk in de polis melding m oet w orden gemaakt van de 
goederen die uit hun aard bijzonder aan bederf o f aan verm indering onderhevig zijn, zoals koren 
o f zout, o f  van goederen die schade kunnen lijden door lekkage, en dat de verzekeraar anders niet 
aansprakelijk is voor de schade en het verlies aan die goederen overkom en, tenzij de verzekerde 
bij de ondertekening van de polis de aard van de lading niet kende, is ais dusdanig in onbruik en 
m oet niet — o f althans niet in die formulering — w orden overgenom en .

124 D eze wijziging w erd  gesuggereerd in H ollenfeltz du  Treux, 504.
125 Zie o.m. Fontaine, 407-409, nrs. 544-545.
126 Zie B lauw boek 1, 180-181, nr. 1.219.
127 H ollenfeltz du  T reux, 505.
128 H ollenfeltz du  T reux, 505; zie evenw el infra, nr. 9.116.
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9.116. D e in § 2 opgenom en regeling correspondeert gedeeltelijk m et artikel 201 van de Zeewet, 
dat tijdens de consultatie aan de hand van het G roenboek (Vraag 124) binnen BVZ ais adequaat 
werd bestempeld.

1.v.m. de terminologie betreffende de verzekerde gevaren valt te verduidelijken dat een 
“aanvaring” in principe duidt op een contact m et een ander vaartuig, terwijl een “schadevaring” 
doelt op een contact m et een vast voorwerp zoals een kaai, een havendam  o f een brugpijler . 
“ Kaping” verwijst naar handelingen m et de toestem m ing o f in opdracht van een overheid, terwijl 
“zeeroverij” duidt op het m otief van eigen gewin.

Een schadegeval ingevolge “eigen gebrek” (anders dan normale slijtage) van de verzekerde zaak 
kan voor de verzekerde een aléatoire gebeurtenis uitmaken. Aansluitend bij artikel 18 van de 
Algemene Verzekeringswet en ook bij het reeds vermelde artikel 208 Zeeverzekeringswet, blijft 
de schade ingevolge eigen gebrek in beginsel buiten de dekking.

D e uitsluiting van de zware fout werd tijdens de eerste consultatie aan de hand van het 
G roenboek (Vraag 127) ondersteund door BVT. D e voorgestelde regeling wijkt a f  van die in 
artikel 8 van de Landverzekeringswet.

D e voorgestelde regeling m.b.t. het oorlogsrisico sluit aan bij deze in artikel 19 van de Algemene 
Verzekeringswet en in artikel 9 van de Landverzekeringswet. In reactie op het G roenboek (Vraag 
125) werd de noodzaak van een andere regeling bevestigd door BVZ. Uitgesloten zijn de door de 
oorlog veroorzaakte schadegevallen, niet deze die zich hebben voorgedaan in oorlogsomstandigheden. 
H et in artikel 202 van de Zeewet neergelegde stelsel van de automatische ontbinding van de 
verzekeringsovereenkomst w anneer een oorlogshandeling het verloop van de reis kom t te 
wijzigen, w aardoor de gehele verzekeringsdekking w ordt opgeheven, w ordt niet overgenomen.

De W et van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorism e131 
geeft van het begrip terrorisme een definitie (artikel 2, eerste lid, tweede zin) . Deze w et is 
slechts van toepassing (i) op Belgische risico’s (artikel 2, eerste lid, eerste zin), (ii) indien de 
verzekeringsovereenkomst (mede) het terrorisme-gevaar dekt (zelfde bepaling), (iii) voor zover de 
verzekeringsovereenkomst niet specifiek en uitsluitend het terrorisme-gevaar alleen dekt (artikel
2, tweede lid) en (iv) niet op “de verzekeringsovereenkomsten die casco rollend 
spoorwegmateriaal, luchtvaartcasco, casco zeeschepen, de burgerlijke aansprakelijkheid van 
luchtvaartuigen, rollend spoorwegmateriaal o f zeeschepen dekken” (zelfde bepaling). 
Dientengevolge kunnen bepaalde vervoerverzekeringsovereenkomsten toch onder de toepassing 
van deze w et vallen. De w et voorziet in een solidariteitsregeling m et staatstussenkom st voor de 
vergoeding van tegen het gevaar terrorisme verzekerde schadegevallen. De Commissie voor 
Verzekeringen adviseerde voorlopig eerder negatief aan de M inister nopens de opportuniteit van 
de uitbreiding van het regime van de W et van 1 april 2007 to t de uit haar toepassing gesloten 
transportverzekeringsrisico’s in de sectoren van het spoor-, lucht- en zeevervoer .

129 Zie nader B lauw boek 8.
130 Zie supra, nr. 9.115.
131 B S  15 m ei 2007 (zoals gewijzigd).
132 D e definitie van h e t begrip luidt: “een clandestien georganiseerde actie o f  dreiging van actie m et ideologische, 
politieke, etnische o f  religieuze bedoelingen, individueel o f  do o r een groep uitgevoerd, waarbij geweld w ord t 
gepleegd op personen  o f  de econom ische w aarde van een m aterieel o f  im m aterieel goed geheel o f  gedeeltelijk w ord t 
vernield, ofw el om  indruk  te m aken op h e t publiek, een klim aat van onveiligheid te scheppen o f  de overheid onder 
druk te zetten, ofwel om  h e t verkeer o f  de norm ale w erking van een dienst o f  een ondernem ing  te belem m eren” .
133 A dvies nr. C /2 0 0 7 /3  van 4 sep tem ber 2007.
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Vermeldenswaard is voorts dat artikel 4.1 van de Verordening (EG) nr. 785/2004 van het 
Europees Parlem ent en de Europese Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekerings eis en 
voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen aan de luchtvervoerders en 
exploitanten van luchtvaartuigen een verplichte verzekeringsdekking oplegt voor hun specifieke 
aan luchtvaart gerelateerde aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers, bagage, vracht en 
derden, waarbij de verzekerde risico's oorlogshandelingen, terrorisme, kaping, sabotage, 
wederrechtelijk beslag op luchtvaartuigen en ongeregeldheden omvatten.

9.117. I.v.m. de in § 3 — uiteraard eveneens suppletief — om schreven aard van de gedekte schade 
dient vermeld dat de averij-grosse een rechtsverhouding tussen de verzekerde en derden (andere 
belanghebbendenen bij de zeereis) betreft. De modaliteiten van de averij-grosseregeling betreffen 
niet rechtstreeks de verzekeringsverhouding . Een “loss o f  hire” dekking (zie bijv. Chapter 16 
van het Norwegian Insurance Plan 1996) is in de voorgestelde omschrijving begrepen.

9.118. D e tijdsdimensie is in de afbakening van de dekking eveneens een belangrijke factor. H et 
tijdsbestek waarbinnen schadegevallen onder de verzekerings dekking vallen w ordt doorgaans 
dekkingsperiode genoemd.

In de voorgestelde § 4 w ordt een algemene indicatie over de afbakeningswijze gegeven en w ordt 
verder het beginsel van de “eenheid van schadegeval” uitgedrukt. De formulering van artikel 78 
van de Landverzekeringswet 1992 is niet sluitend t.a.v. bijv. gevolgschade in het kader van 
aansprakelijkheidsverzekering welke voortduurt na het einde van de dekkingsperiode (bijv. 
loonderving o f  invaliditeit ingevolge lichamelijk letsel). D e notie “eenheid van schadegeval” 
verhelpt aan deze leemte.

H et begrip verplichte verzekering w ordt niet in de w et gedefinieerd. D e Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft een proeve van definitie opgesteld en publiceert een 
lijst van verplichte verzekeringen136.

9.119. D e voorgestelde § 5 behoeft geen toelichting.

9.120. De voorgestelde § 6 is geïnspireerd door artikel 23 van de Landverzekeringswet137.

In de vervoerverzekering is dergelijke regeling nuttig (1) om dat de verzekering voor rekening er 
een erg belangrijke plaats inneem t en (2) om dat to t de vervoerzekering ook de 
aansprakelijkheidsverzekering behoort. Z onder de voorgestelde bepaling zouden derde 
verzekerden en benadeelden inz. moeilijkheden kunnen ondervinden om  hun rechtstreekse 
vordering tegen de verzekeraar in te stellen. O ok blijkt het in de praktijk vaak problematisch de 
identiteit van de (mede-)verzekeraars te vernemen.

Een complementaire bepaling is opgenom en in het hieronder toegelichte artikel 9.17, § 1.

134 Pb. 30 april 2004, L. 138/1 .
135 O ver averij-grosse, zie nader Blauw boek 8.
136 Rogge, J., “D e verplichte verzekering: een ongedefinieerde no tie” , in B oone, I., Claeys, I. en  Lavrysen, L. (red.), 
U ber amicorum Huberi Pocken, Brugge, D ie K eure, 2009, (239), 239.
137 D eze laatste bepaling ken t h e t rech t op m ededeling slechts toe aan de begunstigde “die onder bezw arende titel 
rech t heeft op de dekking van een verzekering” . M en vraagt zich af hoe d it in de praktijk kan w erken n u  de derde 
vaak dekking geniet ponder dat hij (zelf) “o nder bezw arende titel” heeft bedongen  (Schuerm ans, 269, nr. 363; zie 
voorts Fontaine, 181, nr. 205 en  de verwijzingen aldaar).
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B .10. A r t i k e l  9.10. V e r z e k e r i n g s p r e s t a t i e

a ) W e t t e k s t

9.121.

A rtikel 9.10. Verzekeringsprestatie

§ 1. D e vervoerverzekeringsovereenkomst beoogt de vergoeding van schade.
Behoudens de in de volgende paragrafen bepaalde uitzonderingen, m ag de 
verzekeringsprestatie de door de verzekerde geleden schade niet overtreffen.

§ 2. D e verzekerbare waarde is deze ten tijde van de aanvang van de dekkingsperiode.

§ 3. Partijen kunnen vooraf uitdrukkelijk een verzekerbare waarde overeenkomen. D eze  
waarde is voor partijen bindend behoudens bedrog, kennelijke overschatting of 
aanzienlijke waardevermindering.

§ 4. Ingeval de overeenkomst een bedrag dekt dat de verzekerbare waarde overtreft,
Io behoudt de partij te goeder trouw haar aanspraken uit de overeenkomst naar 
verhouding van de verzekerbare waarde;
2° verliest de partij te kwader trouw haar rechten uit de overeenkomst.

§ 5. In afwijking van § 1 kunnen partijen een herbouwwaarde, een
wedersamenstellingswaarde, een herstelwaarde, een vervangingswaarde of een  
nieuwwaarde bedingen, zelfs zonder aftrek van de waardevermindering w egens 
ouderdom of slijtage.
Bij onstentenis van dergelijk beding wordt op de verzekeringsprestatie een aftrek wegens 
veronderstelde verbetering van oud tot nieuw toegepast, rekening houdend met de 
waardevermindering van de verzekerde zaak door ouderdom en slijtage.

§ 6. Ingeval de verzekerbare waarde het verzekerde bedrag overtreft, is de verzekeraar 
slechts tot een verzekeringsprestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde 
bedrag tot de verzekerbare waarde.

§ 7. D e kosten van dringende en redelijke, zelfs vruchteloos gebleven maatregelen die de 
verzekerde spontaan of op verzoek van de verzekeraar heeft genom en ter voorkoming van 
een dreigend schadegeval of ter beperking van een voorgevallen schadegeval, zijn, zelfs 
boven het verzekerde bedrag, ten laste van de verzekeraar.

b ) T o e l i c h t i n g

9.122. H et voorgestelde artikel betreft de omvang van de verzekeringsprestatie. De hier geregelde 
vervoerverzekering betreft steeds een schadeverzekering, en nooit een persoonsverzekering.

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van de 
verwezenlijking van een vervoerrisico dat vermogensschade veroorzaakt welke volgt uit hetzij de 
beschadiging, de vernieling o f  het verlies van een zaak, zoals het vervoermiddel o f de lading, 
hetzij een opgelopen aansprakelijkheid, hetzij gemaakte o f te maken kosten (vgl. art. l .G  van de 
Landverzekeringswet). E ronder vallen de zaakverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de 
kostenverzekering.
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In de terminologie van de Landverzekeringswet zijn alle schadeverzekeringen een verzekering ‘to t 
vergoeding van schade”138, dw .z.

een verzekering waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de 
vermogensschade van de verzekerde geheel of gedeeltelijk te vergoeden (art. 1.1).

O ok de vervoerverzekering beantw oordt aan deze definitie. In de hier voorgestelde regeling 
w ordt de bedoelde, aan de Landverzekeringswet eigen terminologie echter niet overgenomen. 
H iervoor zijn er twee redenen.

V ooreerst is bedoelde terminologie vatbaar voor kritiek: het onderscheid dat bedoelde w et maakt 
tussen de “verzekering to t vergoeding van schade” en de verzekering “to t uitkering van een vaste 
som ” is onzuiver, om dat ook verzekeringen to t vergoeding van schade betaling door de 
verzekeraar van een vaste o f forfaitair bepaalde som kunnen opleggen; Fontaine suggereert dat 
het beter ware geweest indien de Landverzekeringswet een onderscheid had gemaakt tussen de 
begrippen “vergoedende verzekering” enerzijds en “sommenverzekering” o f 
“kapitaalverzekering” anderzijds139.

D e tweede reden is dat de bedoelde terminologie, die in de Landverzekeringswet w ordt 
aangewend om  een classificatie van — m eteen aan onderscheiden materiële regelen onderworpen 
— verzekeringstypes te maken, in de hier voorgestelde regeling onnodig is, precies om dat elke 
vervoerverzekering een schadeverzekering en meteen een verzekering to t vergoeding van schade 
is.

In dit licht kan in het voorgestelde wetsartikel meteen w orden overgegaan to t een inhoudelijke 
regeling van de omvang van de verzekeringsprestatie.

9.123. D e voorgestelde § 1 heeft een pendant in artikel 20, eerste lid van de Algemene 
Verzekeringswet en in de volgende bepalingen van de Landverzekeringswet:

Artikel 39. Om vang van de verzekeringsprestatie.
De prestatie die de verzekeraar verschuldigd is, mag de door de verzekerde geleden schade niet te boven

Artikel 51. H et beginsel van schadevergoeding.
Elke schadeverzekering beoogt de vergoeding van schade.

D e hier voorgestelde formulering attendeert echter m eteen op de in de volgende paragrafen 
bepaalde uitzonderingen. Zoals bepaald in het hierboven voorgestelde artikel 9.4, kan van het 
vergoedende beginsel niet contractueel w orden afgeweken; het betreft zelfs de openbare orde . 
In antw oord op het G roenboek (Vraag 141) werd binnen BVZ een wettelijke regeling wenselijk 
geacht.

9.124. D e voorgestelde § 2 is in lijn m et het vigerende artikel 210 van de Zeewet. D e voorgestelde 
regel is niet van dwingend recht o f  van openbare orde: afwijkende regelingen zijn mogelijk, bijv. 
via een beding “waarde ter bestem ming” . O ok een verzekerings dekking “increased value” in

138 pontaine, 153, nr. 164.
139 Zie Fontaine, 152-153, nr. 163.
140 Zie o.m. V andeputte , 113.
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geval van waardestijging tijdens het vervoer o f de reis is mogelijk. Verder zouden de 
marktwaardeschommelingen sinds het begin van de reis ook in aanmerking kunnen genom en 
w orden via een “increase/decrease” beding (“clause d’ajustabilité”)141.

9.125. De voorgestelde § 3 is analoog aan het vigerende artikel 20, tweede lid van de Algemene 
Verzekeringswet en aan artikel 55 van de Landverzekeringswet, welk laatste luidt:

Artikel 55. Voorafgaande taxatie.
Partijen kunnen bij een uitdrukkelijk beding aan bepaalde goederen een getaxeerde waarde toekennen. 
Die waarde is voor partijen bindend, behoudens bedrog.
Wanneer een goed waarvoor een getaxeerde waarde is bedongen een aanzienlijke waardevermindering 
ondergaat, kan elke partij het bedrag van de getaxeerde waarde verminderen of een einde maken aan de 
overeenkomst.

Anders dan voornoem de wetsbepaling verm eldt de hier voorgestelde regeling, naast het geval van 
bedrog en dat van de aanzienlijke waardevermindering, uitdrukkelijk de hypothese van de 
klaarblijkelijk overdreven schatting .

9.126. D e voorgestelde § 4 is analoog aan de artikelen 42 en 43 van de Landverzekeringswet maar 
kem achtiger geformuleerd.

9.127. De voorgestelde § 5 is mede geïnspireerd door artikel 53 van de Landverzekeringswet143.

9.128. De voorgestelde § 6 gaat uit van de toepassing van de evenredigheidheidsregel ingeval van 
onderverzekering. H et corresponderende artikel 21 van de Algemene Verzekeringswet 
expliciteert de evenredigheidsregel in feite niet144.

In de Landverzekeringswet is analoog bepaald:

Artikel 44. Onderverzekering: evenredigheidsregel.
ƒ  1. Indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en indien het verzekerd bedrag lager is 
dan die waarde dan is de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden naar de verhouding van dat bedrag tot 
die waarde, tenzjj anders is bedongen.
§ 2. De Koning kan voor bepaalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel beperken of verbieden.

Conventioneel kan een schaderegeling “op eerste risico” w orden bedongen145.

9.129. D e in § 7 opgenom en bepaling inzake de reddingskosten is suppletief, zodat partijen er 
kunnen van afwijken. D e regel w ordt niettem in ingeschreven, om dat het gemeen recht aan de 
verzekerde voor recuperatie van de reddingskosten geen passende rechtsgrond biedt: hoewel de 
tenlasteneming van de reddingskosten door de verzekeraar geïnspireerd is door de rechtsfiguur 
van de zaakwaarneming, is in de verzekeringscontext niet aan de toepassingsvoorwaarden van de 
zaakwaarneming voldaan . Een analoge regeling is opgenom en in artikel 52 van de 
Landverzekeringswet147 en in artikel 17, tweede lid van de Algemene Verzekeringswet148.

141 Zie de praktijk in  bedrijfsstilstandsdekking: h ttp ://w w w .assukenn is.n1 /assu ran tiebeg rippen /I.
142 O ver dat laatste, zie Fontaine, 462-463, nr. 640.
143 Zie nader Fontaine, 455-456, nrs. 627-630.
144 V andeputte , 118-119.
145 Zie daarover o.m. Fontaine, 440, nr. 598.
146 O ver dat laatste, zie k o rt Fontaine, 252, nr. 310, vn. 763 en de verwijzingen aldaar.
147 Zie daarover o.m. Fontaine, 251-254, nrs. 310-313.
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B .11. A r t i k e l  9.11. S c h a d e r e g e l i n g  e n  i n d e p l a a t s s t e l l in g

a ) W e t t e k s t

9.130.

A rtikel 9.11. Schaderegeling en indeplaatsstelling

§ 1. D egene die aanspraak maakt op de levering van de verzekeringsprestatie, moet het 
bewijs leveren van een schadegeval dat binnen de dekking valt.
D e verzekeraar m oet het bewijs leveren van het feit dat hem van het verlenen van dekking 
bevrijdt.

§ 2. H et oorzakelijk verband tussen gevaar en schade wordt beoordeeld overeenkomstig 
de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.

§ 3. Ingeval de overeenkomst een zaakverzekering betreft, geschiedt de schaderegeling 
op grond van hetzij een averijvordering, hetzij, indien bedongen, een verzoek tot 
abandonnement.

§ 4. In de overeenkomst betreffende een zaakverzekering kan een schaderegeling bij 
w ege van abandonnement worden bedongen.
H et abandonnement kan worden gedaan ingeval van:
Io uitblijven van tijding gedurende negentig dagen vanaf de ontvangst van het laatste 
bericht van het schip of wanneer dit door een bevoegde overheid ais vermist wordt 
berschouwd;
2° stoffelijk totaal verlies; en 
3° econom isch totaal verlies.
D e in het vorige lid onder het Io bepaalde termijn bedraagt zestig  dagen in geval van 
uitblijven van tijding betreffende een ander vervoermiddel dan een zee- of binnenschip. 
Op straffe van verval m oet de verzekerde de verzekeraar om het abandonnement 
verzoeken uiterlijk zestig  dagen na kennisname van het schadegeval.
H et abandonnement moet door de verzekeraar worden aanvaard. Bij stilzwijgen  
gedurende zestig dagen na het verzoek van de verzekerde wordt de aanvaarding geacht 
te zijn geschied.
H et aanvaarde abandonnement is ondeelbaar en onherroepelijk en heeft voor gevolg:
Io de overdracht van de eigendom  van de verzekerde zaak aan de verzekeraar op het 
ogenblik waarop het verzoek tot abandonnement is gedaan;
2° het recht van de verzekerde op levering van de volledige verzekeringsprestatie op het 
ogenblik waarop het abandonnement is aanvaard.
Ingeval het abandonnement niet wordt aanvaard, geschiedt de schaderegeling op grond 
van een averijvordering.

§ 5. Met het oog op de schaderegeling kan de verzekerde partij goederen in de 
overeenkomst worden opgedeeld in verschillende onderdelen.

§ 6. In zover de schadevergoeding die verschuldigd is w egens het verlies of de 
beschadiging van een goed niet geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de

148 Zie daarover reeds supra, nr. 9.104.
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vervanging van dat goed, wordt zij aangewend voor de betaling van de bevoorrechte of 
hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang.
D e betaling van de vergoeding aan de verzekerde bevrijdt niettemin de verzekeraar 
indien de schuldeisers wier voorrecht niet openbaar gemaakt wordt, geen voorafgaand 
verzet hebben gedaan.
H et eerste en het tweede lid doen geen afbreuk aan de wettelijke voorschriften 
betreffende de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar in bijzondere gevallen.
Geen verweermiddel voortvloeiend uit een feit dat zich na het schadegeval heeft 
voorgedaan kan door de verzekeraar worden tegengeworpen aan de schuldeiser die op de 
verzekerde zaak een recht van voorrang heeft.
D e verzekeraar kan zich een recht van verhaal tegen de verzekeringnemer of de 
verzekerde voorbehouden voor het geval hij aan de bevoorrechte schuldeiser een  
verzekeringsprestatie dient te leveren, die hij krachtens de wet of de
vervoerverzekeringsovereenkomst jegens de verzekeringnemer of de verzekerde
gerechtigd was te weigeren of te verminderen.

§ 7. D e verzekeraar treedt ten belope van de aan de verzekerde of de benadeelde 
geleverde verzekeringsprestatie in al de rechten van de verzekerde tegenover derden.
D e verzekerde is aansprakelijk voor elke daad of verzuim die de rechten van de 
verzekeraar tegenover derden nadeel toebrengt.
D e verzekerde die door de derde slechts gedeeltelijk schadeloos is gesteld kan zijn
overblijvende rechten uitoefenen en geniet daarbij voorrang op de verzekeraar
overeenkomstig artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek.

b ) T o e l i c h t i n g

9.131. De in § 1 voorgestelde bewijslastverdelingsregel strookt in wezen m et artikel 1315 B.W. en 
artikel 870 Ger. W. en beoogt rechtsonzekerheid te vermijden . Deze suppletieve regeling laat 
de mogelijkheid van conventionele bewijslastverdelingen onverlet, bijv. verm oedens i.v.m. de 
zeegevaren, o f een bewijslastomkering via een “alle risicoY ’-dekking i.p.v. een 
“evenementendekking” .

9.132. W at § 2 betreft weze aangestipt dat in het Belgisch buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht heden de equivalentieregel geldt: de schade w ordt geacht in oorzakelijk 
verband te staan m et een gebeurtenis indien de schade zich bij gebreke van die gebeurtenis niet 
o f niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. Deze regel geldt zonder twijfel ook in het 
contractuele aansprakelijkheidsrecht m.b.t. de secundaire verbintenissen (het herstel bij equivalent 
van de door de contractuele wanprestatie berokkende schade), om  uit te maken o f de berokkende 
schade in oorzakelijk verband staat m et de contractuele wanprestatie150.

H et is echter niet zonder m eer vanzelfsprekend o f  bij gebreke van uitdrukkelijke wetsbepaling o f 
contractsbeding dienaangaande, de equivalentieleer ook toepassing vindt op de bepaling van de 
primaire verbintenissen in het contractenrecht, m.n. om  uit te maken o f een bepaalde gebeurtenis 
al dan niet de voorwaarde vervult van een voorwaardelijke verbintenis.

Inzake verzekeringsovereenkomsten heeft deze problematiek betrekking op de vraag welk 
oorzakelijkheidsverband bij schadegeval dient te bestaan tussen het gedekte gevaar en de gedekte 
schade opdat de verzekeraar to t prestatie gehouden zou zijn. De problematiek krijgt in de

149 O ver de bewijslastregeling in  h e t verzekeringsrecht, zie inz. Fontaine, 284 e.V., nrs. 352 e.v.
150 Zie o.m. V an O m m eslaghe II, 165, nr. 1096.
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literatuur eerder weinig aandacht; doorgaans w ordt blijkbaar aangenomen dat de 
gemeenrechtelijke oorzakelijkheidsleer ook geldt in het verzekeringsrecht151. De 
verzekeringswetgeving regelt de kwestie in alle geval niet152.

D aar waar de problematiek in andere rechtsstelsels zoals het Engelse veel aandacht krijgt, werd 
tijdens de eerste consultatie aan de hand van het G roenboek (Vraag 133) binnen BVZ geen 
noodzaak aan een wettelijke regeling ontwaard.

Desalniettemin is de voorgestelde regeling van belang, om dat elke insijpeling van de adequatieleer 
o f de causaproxima-\&e.r dient te w orden vermeden.

9.133. In de voorgestelde § 3 w ordt bevestigd dat ingeval de overeenkom st een zaakverzekering 
betreft, de schaderegeling geschiedt op grond van hetzij een averijvordering, hetzij, voor zover 
bedongen, een verzoek to t abandonnem ent. O m trent de averijvordering is geen nadere wettelijke 
regeling noodzakelijk en moge ter verduidelijking het hierondervolgende volstaan.

D e gekende schadeloosstelling naar evenredigheid is de uitdrukking van de regel der raming, 
dekking en vergoeding van het verzekerde goed volgens zijn waarde op het ogenblik van het 
begin van het vervoer (de reis), m et abstractie van de waardeschommelingen van de verzekerde 
goederen gedurende de reis. D e evenredigheid bestaat erin dat de verliesfractie (bekomen uit de 
verhouding tussen de gezonde en de beschadigde waarde op het ogenblik van het schadegeval, 
c.q. op bestemming) ingevolge schadegeval w ordt toegepast op de verzekerde waarde (bij het 
begin van de reis). Indien de verzekerde goederen ingevolge het schadegeval tijdens de reis 
dienen verkocht te worden, vorm t de bekom en verkoopsopbrengst een factor in de geleden 
schade. D aarom  w ordt de door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding in dat geval 
berekend ais zijnde het verschil tussen de verzekerde waarde en de restwaarde. Aldus bepaalt een 
eventuele waardeschom meling van de goederen tijdens de reis mede de omvang van de schade. 
Verder kom en uiteraard vrijstellingen voor, maar daarom trent is evenmin een wettelijke regeling 
nodig. In de praktijk w ordt een onderscheid gemaakt tussen de “afgetrokken” vrijstelling (Frans 
“franchise”, Engels “deductible”) en de “bereikte” (of “Engelse”) vrijstelling (“la franchise 
atteinte”).

9.134. Artikel 13, derde lid van de Landverzekeringswet bepaalt:

Wanneer de verzekeraar de bedragen die hij in het kader van de uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde of zjjn rechthebbende is verschuldigd, niet rechtstreeks aan 
deze laatsten betaalt, maar via een verzekeringstussenpersoon ais bedoeld in artikel 1,3°, van de wet van 
27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen, bevrijdt enkel de werkelijke ontvangst van deze betaling door de verzekerde of zjjn 
rechthebbende de verzekeraar van zjjn veplichtingen.

Dergelijke bepaling is in de voorgestelde regeling niet opgenom en om dat het risico dat de 
verzekeraar de schadepenningen bevrijdend betaalt aan een niet-gemandateerde tussenpersoon in 
de vervoerverzekeringsbranche veel geringer is en aan een regeling dan ook geen behoefte lijkt te 
bestaan.

9.135. De Zeewet bevat een erg uitvoerige regeling betreffende het abandonnem ent (art. 222- 
250).

151 Zie B oeken, H . en B oone, I., “Causaliteit in h e t Belgische rech t” , TP R  2002, (1625), 1672-1673, nr. 51.
152 Zie evenwel art. 18 A lgem ene V erzekeringsw et, dat bepaalt dat de verzekeraar n iet instaat v o o r h e t verlies en de 
schade die onm iddellijk volgen u it een eigen gebrek van de zaak, tenzij h e t tegendeel bedongen  is.
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H et abandonnem ent is een schaderegeling bij totaal verlies en daarmee gelijkgestelde 
schadegevallen, waarbij de eigendom van de verzekerde zaak w ordt overgedragen aan de 
verzekeraar en de verzekerde recht heeft op levering van de volledige verzekeringsprestatie.

O fschoon gelijkaardige schaderegelingen ook voorkom en in andere verzekeringen dan de zee- en 
binnenvaartverzekering, besteden de Algemene Verzekeringswet en de Landverzekeringswet er 
geen aandacht aan.

In de praktijk w ordt de in de Zeewet opgenom en regeling stelselmatig contractueel terzijde 
gesteld153.

Tijdens de consultatie aan de hand van het G roenboek (Vraag 140) kon w orden genoteerd dat 
over de behandeling van deze aangelegenheid in een nieuwe wetgeving m.b.t. de 
vervoerverzekering geen eensgezindheid bestaat.

In de schoot van de betrokken subcommissie van de BVZ w erd het volgende opgetekend:

De^e vraag raakt volgens vele commissieleden de kern van een eventuele herziening van de zeeverzekering. 
E r  wordtin deze een fundamentele kwestie aangeraakt.
Dient het abandonnement te worden behouden of afgeschaft ?
H et abandonnement is een van de oudste instellingen van de zeeverzekering.
De rechtsfiguur van het abandonnement verschaft de Belgische markt ook een competitief voordeel.
Zowel cargo- ais casco-verzekeraars wensen echter a priori geen abandonnementregeling waarbij hen geen 
keuze (  accepteren of weigeren )  wordt gelaten.
H et abandonnement zpals het nu buiten de wetgeving om in marktclausules of polissen geregeld is — 
ondermeer in de polis van 2004 - is in feite het resultaat van een compromis tussen verzekeraars en 
makelaars.
A is  er al een artikel van de zpcwet dient gewijzigd te worden, dan is het volgens de leden van de 
Commissie wel degelijk het artikel 239.
Over de richting waarin dit artikel dient gewijzigd te worden, is evenwel binnen de Commissie heel wat 
discussie gevoerd.
D it artikel herschrijven in de richting van de huidige bepalingen ter zpke in de polis van 2004, strookt 
niet met het indemniteitsbeginsel.
Eiteindelijk is er eensgezindheid omtrent het antwoord en met name dat artikel 239 dringend dient te 
worden herschreven waarbij het van primordiaal belang is dat de wet voortaan ook de keuzemogelijkheid 
voorziet aan de verzekeraar om het abandonnement al dan niet te accepteren.
De concrete invulling van deze wijziging is een zeer complexe materie waarbij in elk geval absolute 
aandacht moet worden besteed aan het eerbiedigen van het indemniteitsbeginsel.

BVT nam ter zake het volgende standpunt in:

In feite is dit de belangrijkste vraag i.v.m. een eventuele herziening van het zceverzekeringsrecht. Onnodig 
te zeggen dat het abandonnement ais rechtsfiguur volledig voorbijgestreefd is en door velen terecht wordt 
omschreven ais een ware “nachtmerrie”. H et is in ieder geval zp dat de cascoverzekeraars het 
abandonnement steeds uitsluiten. A lle binnenvaartcasccpolissen worden uitgegeven "vrij van 
abandonnement”. Hetzelfde geldt voor de weinige zgecasco die beheerst zou worden door het Belgische 
recht. Voor de cargoverzekeraars is er sinds 1994 en in de nieuwe Goederenverzekeringspolis van 
Antwerpen van 20 /04 /2004  een compromis gevonden waarbij aan de verzekeraar de mogelijkheid

153 Zie o.m. G orrebeeck, J., “A bandonnem ent: m aritiem  erfgoed o f  een hedendaagse vorm  van schaderegeling ?” , in 
LA H uybrechts, (347), 351.
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wordt gelaten om het abandonnement al dan niet te aanvaarden. D it is dus een compromis tussen 
verzekeraars en makelaars omdat er toen geen consensus werd gevonden over de afschaffing ervan. Æ le  
leden van on^e vereniging opteren voor een duidelijke stellingname nl. de afschaffing van het 
abandonnement, minstens van de automatische eigendomsoverdracht. H et is vrij duidelijk dat de regeling 
in de één of andere f n  van dege rechtsfiguur niet “ex cathedra” kan geschieden. D it veronderstelt een 
sereen en onderbouwd debat tussen verzekeraars, makelaars, en rechtsgeleerden. Eén van de mogelijke 
pistes ter vervanging van het abandonnement zpu kunnen zjjn de invoering van een veplichting in hoofde 
van de verzekeraar inzake cpruimings-, lichtings- vemietigings- , bodemsanerings- en 
watersaneringskosten na een gedekt schadegeval.

Uit deze en ook andere ontvangen reacties blijkt dat vooral de in artikel 239, eerste lid van de 
Zeewet georganiseerde automatische eigendom soverdracht aan de verzekeraar bezwaren oproept. 
Deze bepaling luidt:

Is het abandonnement betekend en aangenomen of bij vonnis geldig verklaard, dan behoren de verzekerde 
Zaken aan de verzekeraar te rekenen van de dag van het abandonnement.

Een nadere overweging van de problematiek dient eerstens te vertrekken van de vaststelling dat 
de vigerende wettelijke regeling van het abandonnem ent is uitgewerkt in fundam enteel andere 
scheepvaarttechnische en -economische omstandigheden dan de de huidige. De 
abandonnem entsregeling was gedurende eeuwen een passend antw oord op de problem en 
verbonden aan het lange wegblijven van zeeschepen zonder nieuws en de daaruit voortvloeiende 
onzekerheid over het lot van het schip en de behouden terugkeer ervan. In de hedendaagse 
context, gekenmerkt door voortdurende communicatie m et het schip en snelheid van het 
vervoer, is deze onzekerheid vrijwel geheel weggenomen. Een andere verandering is dat aan de 
geabandonneerde schepen en ladingen aanzienlijke verplichtingen kunnen vasthangen, bijv. op 
milieuvlak o f  i.v.m. wrakkenruiming, zodat de m et het abandonnem ent gepaard gaande 
eigendom soverdracht nog bezwaarlijk ais een tegem oetkom ing aan de verzekeraar kan worden 
beschouw d154. In deze om standigheden valt te begrijpen waarom  verzekeraars huiveren voor een 
wetgeving die toelaat hen de eigendom van schepen o f ladingen op te dringen en dat het 
abandonnem ent in polisvoorwaarden hetzij w ordt uitgesloten, hetzij afhankelijk w ordt gesteld 
van de instemming vanwege de verzekeraar. Een nieuwe wetgeving betreffende de 
vervoerverzekering dient deze realiteit uiteraard te weerspiegelen.

Een tweede belangrijke overweging is dat in het recht op abandonnem ent o f  minstens de 
automatische eigendom soverdracht niet m eer w ordt voorzien in de meeste hedendaagse 
buitenlandse wetgevingen155. H et behoud in de Belgische wetgeving van de mogelijkheid om  het 
abandonnem ent aan de verzekeraar op te dringen zou deze wetgeving doen afwijken van w at 
heden ten dage internationaal gangbaar lijkt.

Een derde overweging is dat de wettelijke regeling van het abandonnem ent beperkt is to t de zee- 
en binnenvaartverzekering, daar waar de rechtsfiguur even goed relevant kan zijn voor andere

154 Zie over een ander o.m. D ieryck, 183, nr. 260; G orrebeeck, J., “A bandonnem ent: m aritiem  erfgoed o f  een 
hedendaagse vorm  van schaderegeling ?” , in LA H uybrechts, (347), inz. 348, 349 en  353; L ibert, 354-355, nr. 472; 
V an G om pel, W., “H e t abandonnem ent in de Belgische zeeverzekeringspraktijk” , in  LA R oland, 457-466; verder 
Ponet, 95 e.v.
155 Zie en vgl. bijv. Section 62 (4) van de Britse Marine Insurance A c t 1906, art. L172-27 van de Franse Code des 
Assurances en  art. 249-250 van h e t Chinees M aritiem  W etboek; zie nadere rechtsvergelijkende notities in G orrebeeck, 
J., “A bandonnem ent: m aritiem  erfgoed o f  een hedendaagse vorm  van schaderegeling ?”, in  LA  H uybrechts, (347), 
358-362.
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vorm en van vervoerverzekering, i.h.b. vervoer over de weg156. Een wetswijziging in deze zin werd 
reeds eerder bepleit157.

Een vierde overweging is dat, zelfs w anneer abandonnem ent in de w et dient te worden 
behouden, de vigerende bepalingen van de Zeewet alleszins sterk verouderd zijn. D it kom t o.m. 
to t uiting in de termijnregelingen (zie bijv. art. 226 van de Zeewet). O ok op dit vlak werd eerder 
een aanpassing voorgesteld158.

In het licht van het voorgaande is in de voorgestelde § 4 geopteerd voor een elementaire, 
uiteraard suppletieve regeling van het abandonnem ent, die o.m. w ordt gekenm erkt door de 
noodzaak om  de mogelijkheid to t abandonnem ent uitdrukkelijk te bedingen, de mogelijkheid van 
abandonnem ent in alle segmenten van de vervoerverzekering, een m eer realistische termijn 
waarbinnen abandonnem ent kan w orden gedaan, het keuzerecht to t aanvaarding van het 
abandonnem ent van de verzekeraar en de eerbiediging van het vergoedend beginsel.

M et het vermelde “economisch totaal verlies” w ordt het schadegeval bedoeld waarbij de kosten 
om  de verzekerde zaak te herstellen o f terug te bekom en haar gezonde waarde evenaren o f 
overtreffen.

Zoals onder het huidige recht, kan de aanvaarding van het abandonnem ent stilwijgend 
geschieden159. D at een aanvaard abandonnem ent onherroepelijk is, is eveneens vaststaand 
vigerend recht .

9.136. De voorgestelde § 5 is gewijd aan het seriënbeding, dat niet enkel relevant is bij de 
toepassing van de vrijstelling m aar ook t.a.v. andere aspecten van de schaderegeling, bijv. de 
toepassing van de abandonnementsregeling.

9.137. In de voorgestelde § 6 is ten behoeve van bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers in 
een zakelijke indeplaatsstelling voorzien.

De eerste drie leden zijn geïnspireerd door de Landverzekeringswet, die ter zake bepaalt:

Artikel 58. Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers.
In zover de schadevergoeding die verschuldigd is wegens het verlies of de beschadiging van een goed niet 
geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de vervanging van dat goed, wordt zjj aangewend voor de 
betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang.
De betaling van de vergoeding aan de verzekerde bevrijdt niettemin de verzekeraar indien de schuldeisers 
wier voorrecht niet openbaargemaakt wordt, geen voorafgaand verzet hebben gedaan.
H et eerste en het tweede lid doen geen afbreuk aan de wettelijk voorschriften betreffende de rechtstreekse 
vorderingen tegen de verzekeraar in bijzondere gevallen61.

156 Zie h ierover inz. D ieryck, 184, nr. 261; Fontaine, 413-414, nr. 555 en de verwijzingen aldaar; G orrebeeck, J., 
“A bandonnem ent: m aritiem  erfgoed o f  een hedendaagse vorm  van schaderegeling ?”, in  LA  H uybrechts, (347), 351; 
vgl. voorts bijv. art. 61 van de Spaanse Ip y  50 /1980 , de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
157 H ollenfeltz du  T reux, 520.
158 H ollenfeltz du  T reux, 520.
159 Zie o.m. Buisseret, 161, nr. 481; Jacobs II, 467; Sm eesters-W inkelm olen III, 279, nr. 1141.
160 Zie o.m. D e Sm et II, 1120, nr. 1041; Sm eesters-W inkelm olen III, 279, nr. 1142; vgl. bijv. Beltjens IV, Art. 239, 
1013, nrs. 6-7.
161 Zie ook  art. 10 H yp.W ., dat luidt:

Onder voorbehoud van artikel 58 van de wet van 25 ju n i 1992 op de landveryekeringsovereenkomst, wordt elke vergoeding die 
door derden verschuldigd is wegens het tenietgaan, de beschadiging o f het waardeverlies van het met voorrecht of hypotheek 
beywaarde goed, aangewend voor de betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang 
indien de derden de vergoeding niet gebruiken voor de herstelling van dit goed.
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Vervolgens is een regeling opgenom en welke analoog is aan deze in artikel 66 van de
Landverzekeringswet, dat echter alleen geldt voor brandverzekeringen. Alle verweermiddelen 
gesteund op feiten die het schadegeval voorafgaan blijven dienovereenkomstig tegenstelbaar, 
w aaronder deze berustend op schorsing, opzegging van de dekking, opzettelijk schadegeval en 
grove fout. Bij toepassing van de basisregel “nem o pius iuris transferre potest quam ipse habet” 
kunnen de schuldeisers tegen de verzekeraar niet m eer rechten laten gelden dan de verzekerde 
zelf.

9.138. De subrogatie van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde is thans geregeld in 
artikel 22 van de Algemene Verzekeringswet en ook in de volgende bepaling van de
Landverz ekeringswet:

Artikel 41. Indeplaatsstelling van de verzekeraar.
De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belcpe van het bedrag van die vergoeding 
in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden. 
Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten 
voordele van de verzekeraar, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding 
in de mate van het geleden nadeel.
De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet 
benadelen. In dat geval kan hij zjjn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is, bij voorrang 
boven de verzekeraar.
De verzekeraar heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de
echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen,
Zjjn gasten en zjjn huipersoneel, behoudens kwaad opzet. In geval van kwaad cpzpt door minderjarigen 
kan de Koning het recht van verhaal beperken van de verzekeraar die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot hetprivé-leven dekt.
De verzekeraar kan evenwel verhaal uitoefenen op de in het vorige lid genoemde personen, voor zpver hun 
aansprakelijkheid daadwerkelijk dooreen verzekeringsovereenkomst is gedekt.

In de hier voorgestelde § 7 is ten opzichte van het eerste lid van deze laatste bepaling een 
tekstcorrectie aangebracht: zoals in artikel 22 van de Algemene Verzekeringswet is sprake van een 
subrogatie in de rechten jegens alle derden en niet slechts tegen de “aansprakelijke” derden162 . 
Bijgevolg w orden niet enkel de gevallen van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de derde 
beoogd, maar ook de andere gevallen waarin de verzekerde, op een andere rechtsgrond rechten 
jegens derden geniet.

W at betreft de samenloop tussen de subrogant (in casu de verzekerde) en de gesubrogeerde (in 
casu de verzekeraar) ten overstaan van de derde, zijn theoretisch drie benaderingen mogelijk: 
voorrang van de subrogant (verzekerde), voorrang van de gesubrogeerde (verzekeraar) o f ponds
pondsgewijze voldoening van hun respectievelijke aanspraken.In het voorgestelde derde lid is 
gekozen voor de voorrang van de verzekerde. De voorgestelde bepaling heeft betrekking op het 
geval waarin de verzekerde “slechts gedeeltelijk schadeloos is gesteld” . De uitwerking van de 
voorrangsregeling in deze bepaling is dus algemeen: zij geldt zowel wanneer de derde de gehele 
aansprakelijkheidsschuld niet kan delgen ingevolge onverm ogendheid ais w anneer de 
aansprakelijkheidsschuld van de derde jegens de verzekerde wettelijke o f contractueel beperkt is 
(ingevolge vrijstellingen, aansprakelijkheidsbeperkingen naar bedrag o f soort van schade, enz.). 
De verzekerde behoudt zijn rechten jegens de derde niet om dat de door de derde verschuldigde

162 Zie h ierover Fontaine, 433, nr. 587.
163 Zie B oone, I., “D e beperking van de schadevergoeding do o r toepassing van een wettelijke vrijstelling: ten  koste 
van de schadelijder o f  van zijn verzekeraar ?”,A J T  1999-2000, 467-469.
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vergoeding de verzekeringsprestatie overstijgt, maar wel om dat de gemeenrechtelijke schade aan 
de verzekerde niet volledig vergoed is. Bijgevolg worden ook de gevallen van beperking van de 
aansprakelijkheid van de derde beoogd. D it kan geïllustreerd w orden door volgend voorbeeld. De 
ladingsschade bedraagt 100. D e ladingverzekeraar vergoedt 80 aan de verzekerde op grond van 
de ladings verzekering. D e vervoerder is op grond van zijn wettelijke aansprakelijkheidsbeperking 
gehouden to t vergoeding van 50. De verzekerde zal bij voorrang vergoed w orden door de 
vervoerder voor zijn nog niet vergoede schade ten belope van 20 . De ladingverzekeraar 
recupereert 30  vanwege de vervoerder. Anderzijds zal de verzekerde die door zijn 
zaakverzekeraar in aangenom en waarde werd vergoed m et afhouding van een vrijstelling, doch 
aldus reeds m eer bekwam dan de gemeenrechtelijke schade, geen recht hebben op vergoeding 
van de ingehouden vrijstelling jegens de derde aansprakelijke . D e voorgestelde bepaling is niet 
van dwingend recht, zodat in de vervoerverzekeringovereenkomst o f  ter gelegenheid van de 
schaderegeling de rechtsverhouding in dit opzicht tussen de verzekeraar en de verzekerde 
conventioneel anders kan w orden geregeld.

B .12. A r t i k e l  9 .12 . V e r v a l

a )  W e t t e k s t

9.139.

A rtikel 9.12. Verval

§ 1. D e verzekeraar is ontheven van zijn verplichting tot levering van de
verzekeringsprestatie aan degene die het schadegeval persoonlijk en opzettelijk heeft 
veroorzaakt.

§ 2. Onverminderd § 1 en artikel 9.5 en behoudens het geval van bedrog, m ag in de 
overeenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie 
worden bedongen dan w egens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst 
opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en 
het schadegeval bestaat.

b ) T o e l i c h t i n g

9.140. In verband m et het hier voorgestelde wetsartikel dient vooreerst het onderscheid in 
herinnering te w orden gebracht tussen een uitsluiting en een verval van dekking: in het eerste 
geval heeft de verzekerde nooit dekking genoten en betreft het betreft een afwezigheid van recht; 
in het tweede geval genoot de verzekerde in beginsel wel dekking voor het schadegeval, doch 
w ordt de dekking hem  ontnom en bij wijze van sanctie wegens een tekortkoming; het betreft een 
verlies van recht165. De hier voorgestelde regeling betreft het verval. I.v.m. de uitgestrektheid van 
de dekking weze herinnerd aan het hierboven reeds toegelichte artikel 9.9 . Aan een nadere 
regeling van uitsluitingen werd geen behoefte ontwaard, om dat deze materie in de praktijk w ordt 
beheerst door contractuele regelingen.

9.141. De hier voorgestelde algemene regeling geldt onverm inderd de niet-tegenstelbaarheid van 
de verweermiddelen bepaald in de hieronder toegelichte artikelen 9 .1 3 , § 5 en 9.16 .

164 Zie Cass. 2 juni 1999, T B B R  2000, 602, m e t n o o t B oone, I., “D e indeplaatsstelling van de verzekeraar w anneer hij 
de schade heeft vergoed “tegen aangenom en w aarde”, na  afhouding van de vrijstelling” .
165 Zie Fontaine, 279 e.V., nrs. 346 e.V..
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9.142. De voorgestelde § 1 is mede geïnspireerd door artikel 16 van de Algemene 
Verzekeringswet en artikel 8, eerste lid van de Landverzekeringswet. Tijdens de eerste consultatie 
achtte BVT een op deze laatste bepaling gebaseerde regeling wenselijk.

In tegenstelling to t de situatie bij opzet, kunnen de gevolgen van een geval van grove schuld 
contractueel w orden geregeld, doch steeds binnen de grenzen van de hieronder toegelichte § 2, 
m.n. voor zover ze in oorzakelijk verband staan m et een aan de verzekeraar berokkend nadeel.

9.143. D e bijzondere verplichtingen opgelegd aan de verzekeringnemer en de verzekerde kunnen 
vrij contractueel w orden uitgewerkt. E r dient slechts één grote en eenvoudige dwingende regel te 
w orden voorzien, m.n. dat de sanctie slechts kan bestaan in de vergoeding van de door de 
verzekeraar geleden schade die in causaal verband staat m et de niet-naleving van de betrokken 
verplichting door de verzekeringnemer resp. de verzekerde.

Een regeling in die zin is opgenom en in de Landverzekeringswet, die bepaalt:

Art. 11. Geheel o f gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie.
In de verzekeringsovereenkomst maggeen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringprestatie 
bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde veplichtinp 
en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
De Koning kan echter regels vaststellen met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk verval van het recht op 
verzekeringsprestatie.

In artikel 14 van het Algemeen reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 22 februari 1991166 is 
bovendien bepaald:

De voorwaarden der overeenkomsten moeten in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen opgesteld worden. 
Ze mogen geen enkele clausule bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de 
verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringnemer.

Voorm eld voorschrift dient te w orden gelezen in samenhang m et de conversieregel vervat in 
artikel 19bis van de Controlewet, die luidt:

Alle clausules en overeenkomsten die niet in overeenstemming zjjn met de bepalingen van deze wet of van 
de besluiten en verordeningen ter uitvoering ervan worden geacht vanaf het sluiten van de overeenkomst 
opgesteld te zijn in overeenstemming met die bepalingen.

De hier in § 2 voorgestelde bepaling wil scheeftrekkingen in het contractevenwicht bestaande in 
automatische, ongenuanceerde o f onredelijke vervalbedingen voorkom en, welke niet in verband 
staan m et het werkelijk door de verzekeraar geleden nadeel en in feite werken ais strafbedingen 
(zogenaamde “alles o f  niets”-bedingen).

O ok in de verzekering van de grote risico’s dient de sanctie op een contractuele tekortkom ing 
uiteraard in verhouding te staan to t de daardoor aan de m edecontractant berokkende schade.

Een tem pering van sancties die niet in verhouding staan to t de niet-nageleefde warranty is 
overigens ook voorzien in de kom ende wijziging van de Britse Marine Insurance A c t 1906 .

166 K.B. 22 februari 1991 houdende algem een reglem ent betreffende de controle op de verzekeringsondernem ingen 
(BS 11 april 1991, zoals gewijzigd).
167 Zie daarover inz. Clarke, M., “ Insurance w arranties : the absolute end ?”, L M C L Q  2007, 474-493.
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H et verval van dekking op grond van lichte fout (zie artikel 205-206 van de Zeewet) geldt dus 
geenszins van rechtswege, m aar m oet uitdrukkelijk w orden bedongen.

V oor zover aan de in de w ettekst gestelde voorwaarden is voldaan, zouden partijen in een geheel 
o f gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringsprestatie kunnen voorzien in geval van 
onopzettelijke onjuiste o f onvolledige mededeling (voorlichting over de kenmerken) van het 
risico, vrijwillige wezenlijke wijziging van het risico, verzuim van melding van een verzwaring van 
het risico, wanbetaling van de premie, verzuim van tijdige aangifte van het schadegeval, verzuim 
de gesteldheid van het schadegeval te bewaren, niet nakoming van de reddingsplicht (verzuim 
inzake voorkom ing en beperking van het schadegeval), o f  andere grove fout.

De voorgestelde w ettekst maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor het geval van bedrog. D it sluit 
aan bij de regel “firaus omnia corrum pit” . Overigens dient de verzekeraar in dit verband te 
w orden bescherm d in— het licht van de internationaliteit van de contractsverhoudingen en de 
tussenkom st van derden die niet de verzekeringnemer zijn.

In antw oord op het G roenboek (Vraag 134) was binnen BVZ het standpunt ingenom en dat in de 
Belgische wetgeving geen bepalingen over warranties zonder causaliteit m oeten worden 
opgenomen. Hiermee is rekening gehouden.

9 .1 4 4 . O p te m erken valt dat de grond van verval (of nietigheid) betreffende één van de 
verzekeringsdekkingen niet geldt voor de andere in een combinatiepolis opgenom en dekkingen.

Een combinatiepolis is een polis van een vervoerverzekeringsovereenkom st die onderscheiden 
dekkingen bevat, in het bijzonder w at de verzekerde, het verzekerd voorwerp o f  het verzekerd 
risico betreft.

V oorbeelden van een combinatiepolis zijn de polissen die voorzien in:
- dekking van enerzijds de buitengewone risico’s van oorlog, oproer, terrorisme en staking en 
anderzijds de gewone risico’s;
- dekking van enerzijds contractuele en anderzijds extra-contractuele aansprakelijkheid;
- dekking van risico’s gelegen op verschillende locaties, bijv. installaties gelegen op verschillende 
plaatsen;
- aansprakelijkheids- en zaakschadedekking;
- aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsdekking;
- de vlootdekking van onderscheiden vervoermiddelen.

B .13. A r t i k e l  9.13. A a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g  

a ) W e t t e k s t

9 .1 4 5 .

A rtikel 9.13. Aansprakelijkheidsverzekering

§ 1. Binnen de grenzen van de dekking is de aansprakelijkheidsverzekeraar naast de 
tenlastenem ing van de aansprakelijkheidsschuld gehouden het verweer van de 
verzekerde tegen de door de benadeelden ingestelde vorderingen tot schadevergoeding  
waar te nemen.
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Wanneer de belangen van de aansprakelijkheidsverzekeraar en van de verzekerde 
samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om in plaats van de verzekerde de vordering 
tot schadevergoeding van de benadeelden te betwisten dan wel deze te voldoen.
D e stellingname door de verzekeraar bindt de verzekerde niet, houdt geen erkenning van 
diens aansprakelijkheid in en brengt hem ook anderszins geen nadeel toe.

§ 2. D e aansprakelijkheidsverzekeraar staat, zelfs boven de dekkingsgrens, in voor:
Io de kosten verbonden aan het verweer tegen de burgerlijke vorderingen van de 
benadeelden;
2° de op de schadevergoeding verschuldigde intresten.

§ 3. D e verzekerde is gehouden tot medewerking aan het verweer van de 
aansprakelijkheidsverzekeraar tegen de benadeelde, onder meer door:
Io aan de verzekeraar tijdig alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende 
de aansprakelijkheidsvordering over te maken;
2° in rechte te verschijnen;
3° deel te nem en aan onderzoeksmaatregelen.

§ 4. Binnen de grenzen van de dekking geniet de benadeelde jegens de 
aansprakelijkheidsverzekeraar een eigen recht op schadevergoeding.
D e door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, 
met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde.
Ingeval er meer dan één benadeelde is en de totale aan de benadeelden verschuldigde 
schadevergoeding het door de aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte bedrag 
overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar verhoudingsgewijs verminderd.
D e aansprakelijkheidsverzekeraar die vooraleer kennis te krijgen van de aanspraken van 
andere benadeelden, aan de hem bekende benadeelden verhoudingsgewijs te goeder 
trouw teveel schadevergoeding heeft uitgekeerd, is slechts gehouden tot beloop van het 
nog overblijvende deel van het verzekerde bedrag.

§ 5. Ter zake van verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen de excepties, de 
vrijstellingen, de nietigheid en het verval van recht die voortvloeien uit de wet of de 
overeenkomst en hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor of na het schadegeval heeft 
voorgedaan, niet aan de benadeelde worden tegengeworpen.
Indien de nietigverklaring, de opzegging, de beëindiging of de schorsing van de 
overeenkomst heeft plaatsgehad voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan, kan zij 
echter aan de benadeelde worden tegengeworpen.
Ter zake van andere aansprakelijkheidsverzekeringen kan de verzekeraar slechts de 
excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de 
overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak 
vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.

§ 6. D e aansprakelijkheidsverzekeraar kan zich in de overeenkomst een recht van verhaal 
tegen de verzekeringnemer of de verzekerde voorbehouden voor het geval hij aan de 
benadeelde een verzekeringsprestatie dient te leveren die hij krachtens de wet of de 
vervoerverzekeringsovereenkomst jegens de verzekeringnemer respectievelijk de 
verzekerde gerechtigd was te weigeren of te verminderen.
Op straffe van verval van zijn recht van verhaal m oet de aansprakelijkheidsverzekeraar de 
verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer
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is, kennis geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij kennis heeft van de 
feiten waarop het gegrond is.

§ 7. Een rechterlijke uitspraak kan aan de aansprakelijkheidsverzekeraar, de
verzekeringnemer, de verzekerde of de benadeelde slechts worden tegengeworpen, 
indien deze partij is gew eest in het geding.
N iettem in kan de rechterlijke uitspraak die is gew ezen in het geschil tussen de 
benadeelde en de verzekerde aan de aansprakelijkheidsverzekeraar worden 
tegengeworpen indien deze laatste in feite de leiding van het geding heeft waargenomen. 
D e aansprakelijkheidsverzekeraar, de verzekerde en de verzekeringnemer kunnen in het 
geding dat door de benadeelde of een andere betrokken partij is ingeleid vrijwillig 
tussenkom en of in gedwongen tussenkom st worden gedagvaard.
Wanneer de vordering tegen de verzekerde is ingesteld voor een strafrechtbank, kan de 
aansprakelijkheidsverzekeraar vrijwillig tussenkom en of door de verzekerde of door de 
benadeelde in tussenkom st worden gedagvaard, maar de strafrechter kan geen uitspraak 
doen over de rechten die de verzekeraar tegen de verzekerde of de verzekeringnemer kan 
doen gelden.

§ 8. Ingeval de overeenkomst een scheidsrechterlijk beding bevat, kan de benadeelde zijn 
eigen recht tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar tevens uitoefenen voor de 
scheidsrechters.

b ) T o e l i c h t i n g

9.146. In de hedendaagse visie behoort de verzekeringsdekking van de aansprakelijkheid m et 
betrekking to t vervoerverrichtingen ook to t de transportverzekering. H et hier voorgestelde 
wetsartikel legt dienaangaande enkele elementaire regels vast.

Vaak w ordt uit het oog verloren dat in tegenstelling to t de luiken zaakschadedekking (cargo en 
casco) in het luik aansprakelijkheidsdekking ook de belangen betrokken zijn van derde 
benadeelden (bijv. slachtoffers van weg- en spoorverkeersongevallen o f  van zee-, lucht- en 
binnenvaartongevallen), die private particulieren kunnen zijn. Gelet op de betrokkenheid van 
derden, is een wettelijke regeling noodzakelijk .

9.147. Bij de redactie van de voorgestelde § 1 is rekening gehouden m et die van het 
corresponderende artikel 79 van de Landverzekeringswet.

9.148. D e in § 2 voorgestelde bepaling bevat een bepaling naar analogie m et artikel 82 van de 
Landverzekeringswet 1992: zoniet zou een zelfs onterecht langdurig verweer vanwege de 
verzekeraar het verzekerd bedrag aantasten, ten nadele van de verzekerde maar vooral ten nadele 
van de derde benadeelde.

9.149. D e voorgestelde § 3 is mede geïnspireerd door de artikelen 80 en 81 van de 
Landverz ekeringswet.

9.150. D e in § 4 voorgestelde bepaling voorziet in een eigen recht van de schadelijder tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar. De bedoelde rechtstreekse vordering zal ook gelden tegen P & I 
Clubs. D e Engelse “pay to be paid”-regel zal niet gelden w anneer Belgisch recht het schadegeval 
beheerst.

168 Zie in h e t algem een reeds supra, nr. 9.43.
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Krachtens artikel 106 W IPR bepaalt het toepasselijk aansprakelijkheidsrecht ook het rechtstreeks 
vorderingsrecht van de schadelijder. Luidens artikel 18 van de Rome II-Verordening geniet de 
derde schadelijder een rechtstreekse vordering indien hierin voorzien is in hetzij de w et 
toepasselijk op het verzekeringscontract, hetzij de w et toepasselijk op de extra-contractuele 
aansprakelij kheidsverbintenis.

E r bestaat een internationale tendens to t veralgemening van het eigen recht van de schadelijder 
tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar, ook in het vervoerrecht. N aast de hierboven reeds 
aangehaalde internationale verdragen stellen o.m. artikel 12.8 van het HNS-Verdrag en art. 
12.10 van het W rakkenruimingsverdrag dergelijk eigen recht in.

W at het Belgische recht betreft kan w orden verwezen naar de veralgemening van de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde door artikel 87 van de Landverzekeringswet170.

Tijdens de eerste consultatie werd opname in de w et van de rechtstreekse vordering van de 
benadeelde gevraagd door BVT. O ok eerder werd in die zin gepleit171.

9 .151 . D e paragrafen 5, 6 en 7 zijn deels gebaseerd op die van de artikelen 87, 88 resp. 89 van de 
Landverzekeringswet. De redactie werd enigszins vereenvoudigd.

9 .1 5 2 . D e in § 8 opgenom en bepaling betreffende scheidsrechtspraak beoogt de
onverenigbaarheid van het door de w et toegekende eigen recht aan de derde benadeelde m et de 
conventionele aard van de arbitrage (zie artikel 1696bis Ger.W.) weg te nemen.

B .14. A r t i k e l  9.14. V e r z e k e r i n g  v o o r  r e k e n i n g

a ) W e t t e k s t

9 .1 5 3 .

A rtikel 9.14. Verzekering voor rekening

Een vervoerverzekeringsovereenkomst kan worden gesloten ten behoeve van een andere, 
al dan niet bij naam genoem de verzekerde.
Ook wanneer de verzekerde de dekking nog niet heeft aanvaard, m ag de 
verzekeringnemer de dekking niet herroepen.

b ) T o e l i c h t i n g

9 .1 5 4 . De voorgestelde bepaling bevat inz. een elementaire wettelijke regeling van de verzekering 
“voor rekening”, inz. van de in de vervoerverzekering — inz. bij CIF-verkopen — sedert lang 
gangbare verzekering “voor rekening van wie het behoort” (of “wie het aanbelangt”). Deze 
laatste vindt in het zeeverzekeringsrecht overigens haar oorsprong.

9 .1 5 5 . V ooraf weze geattendeerd op het onderscheid tussen de verzekering voor rekening van 
wie het behoort en de verzekering onder een polis aan toonder (al vallen beide kenmerken in de 
praktijk — zoals in de Zeeverzekeringspolis van Antwerpen van 1859 zowel ais in de

169 Zie supra, nr. 9.22.
170 V oor een algemene situering en com m entaar, zie o.m. Fontaine, 487, nr. 688 en 513 e.v., nrs. 740 e.v.
171 Zie H ollenfeltz du  Treux, 529.
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Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 2004 — vaak samen)172. Bij een verzekering voor 
rekening van wie het behoort blijft de onderschrijver partij bij het contract; in beginsel blijft hij 
bijv. gehouden to t mededeling van het risico en betaling van de premies . De verzekering aan 
toonder betreft echter de overdracht van de contractsverhouding, zoals ze in de polis neerligt. Zij 
maakt het voorwerp uit van het hieronder toegelichte artikel 9.15.

9.156. E r is behoefte aan een elementaire regeling van de (vervoerverzekering voor rekening (1) 
om dat de huidige wetgeving ter zake geen raamwerk aanreikt, (2) om dat de verzekering voor 
rekening van wie het behoort thans noodgedwongen w ordt geconstrueerd ais een 
gewoonterechtelijke regel en (3) om dat nog steeds w ordt geworsteld m et de juridische aard van 
de figuur174.

W at de vigerende wetgeving betreft m oet vooreerst w orden vastgesteld dat artikel 5 van de 
Algemene Verzekeringswet, dat in zijn eerste lid bepaalt dat de verzekering voor rekening van een 
ander kan w orden aangegaan “krachtens een algemene o f een bijzondere lastgeving, o f  zelfs 
zonder lastgeving”, voor de verzekering van wie het behoort naar algemene opvatting geen basis 
kan bieden175.

De Landverzekeringswet bevat over de besproken aangelegenheid de volgende regeling:

Artikel 38. Verzekering ten behoeve van een derde.
De verzekering kan worden gesloten ten behoeve van wie het aangaat. In dat geval is de verzekerde hij die 
in geval van schade aantoont belang te hebben bij het verzekerde.
A lle excepties eigen aan de verzekeringsovereenkomst en waarop de verzekeraar zjch tegen de 
verzekeringnemer kan berop>en zjjn tegenstelbaar aan de verzekerde, wie het ook zjj-

Deze bepaling heeft bij een auteur als Fontaine kritiek uitgelokt. Anders dan het opschrift van de 
bepaling aangeeft, betreft zij ogenschijnlijk slechts het specifieke geval van de verzekering “ten 
behoeve van wie het aangaat” . Bovendien is de bepaling ten onrechte opgenom en in het 
H oofdstuk van de w et m et “Bepalingen eigen aan de verzekeringen to t vergoeding van schade”, 
terwijl zij relevant is voor alle soorten verzekeringen. Ten slotte bepaalt de w et ten onrechte niet 
dat de verzekeringnemer het beding ten gunste van de derde verzekerde niet mag herroepen (een 
recht dat de verzekeringnemer heeft op grond van het gemeen recht inzake het beding ten 
behoeve van en derde, zoals gebaseerd op art. 1121 B.W.). H et tweede lid draagt dan weer wel de 
goedkeuring van voormelde auteur weg .

E r bestaat controverse over de vraag o f  de verzekering voor rekening kan w orden vastgeknoopt 
aan een andere bepaling van de Landverzekeringswet, die ais volgt luidt:

Artikel 22. Beding ten behoeve van derden.
Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen dat een derde, onder de voorwaarden welke zjj bepalen, 
aanspraak kan hebben op de door de verzekering geboden voordelen.
Die derde moet niet aangeduid zjjn of zglfi niet verwekt zjjn op het ogenblik dat het beding wordt 
gemaakt, maar hij moet aanwijsbaar zjjn op de dag dat de verzekeringprestaties opeisbaar zjjn.

172 O ver h e t onderscheid, zie inz. D ieryck, 161-163, nrs. 233-234.
173 Fontaine, 185, nr. 214.
174 Zie inz. D ieryck, 153 e.v., nrs. 224 e.v.; vgl. V andeputte , 63-65.
175 Zie o.m. D ieryck, 155-156, nr. 227; vgl. voorts o.m. Fontaine, 188, nr. 219, vn. 546; W outers, J., “D e verzekering 
voo r rekening in  h e t verzekeringsrecht van vandaag en m orgen” , De Verz: 1988, (404), 412, nr. 9 en 413, nr. 10. D e 
in  an tw oord op h e t G roenboek  (Vraag 131) b innen  B V Z gem aakte opm erking dat art. 5 van  de A lgemene 
V erzekeringsw et voldoening schenkt, kan derhalve bezwaarlijk w orden  bijgetreden.
176 Zie Fontaine, 188 e.v., nrs. 219 e.v.; vgl. o.m. Schuerm ans, 265 e.v., nrs. 355 e.v.
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Volgens Fontaine betreft deze bepaling het procédé van de begunstiging, dat van de verzekering 
voor rekening is te onderscheiden .

9.157. In het eerste lid van de hier voorgestelde bepaling w ordt principieel bevestigd dat de 
vervoerverzekering voor rekening mogelijk en rechtmatig is.

In het tweede lid w ordt gespecificeerd dat de verzekeringnemer de dekking niet mag herroepen
zolang de verzekerde de dekking nog niet heeft aanvaard.

9.158. I.v.m. de inroepbaarheid van excepties w ordt verwezen naar het hieronder toegelichte
artikel 9.16.

B .15. A r t i k e l  9.15. V e r h a n d e l i n g  e n  i n p a n d g e v i n g

a ) W e t t e k s t

9.159.

A rtikel 9.15. Verhandeling en inpandgeving

§ 1. D e polis en het verzekeringscertificaat kunnen ook aan order en aan toonder worden 
uitgegeven.
In afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk W etboek worden zij alsdan opgemaakt in 
één origineel exemplaar.
In afwijking van artikel 1690 van het Burgerlijk W etboek kunnen zij worden overgedragen 
door rugtekening respectievelijk overhandiging.
Behoudens tegenbewijs wordt het verzekerbaar belang vermoed voorhanden te zijn in 
hoofde van de regelmatig gerugtekende respectievelijk de houder ervan.

§ 2. D e verzekeringnemer en de verzekerde kunnen de uit de
vervoerverzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten in pand geven.

b ) T o e l i c h t i n g

9.160. De voorgestelde § 1 bevestigt dat de uitgifte van verhandelbare polissen geldig is in de 
gehele sector van de vervoerverzekering. O nder het vigerende gemene verzekeringsrecht w ordt 
de geldigheid van polissen aan order en aan toonder bij gebrek aan wettelijke basis betwist, maar 
w ordt erkend dat de praktijk gangbaar is in de zeeverzekering. Aldaar w ordt klassiek aangenomen 
dat in hoofde van de houder van de polis het vereiste verzekerbaar belang voorhanden is . De 
voorgestelde w ettekst codificeert deze zienswijze en bevestigt inz. dat de bewijslast ter zake w ordt 
omgekeerd.

H et recht op de verzekeringsprestatie w ordt door in de verhandelbare titel geïncorporeerd. De 
verhandelbare polis is dus in de eerste plaats een middel to t bewijs van de verbintenis van de 
verzekeraar. Bovendien verschaft hij een vereenvoudigd middel to t overdracht van de

177 Zie Fontaine, 193-194, nrs. 227-229 en de verwijzingen aldaar; vgl. o.m . Schuerm ans, 265-266, nr. 356.
178 Zie en vgl. o.m. Beltjens IV, Art. 191, 874 e.v., nrs. 148 e.v.; D ieryck, 41-42, nr. 70; Fontaine, 366-367, nr. 474; 
Fredericq, S., “La transm ission des obligations en dro it des assurances”, in X., Da transmission des obligations. Travaux 
des DC* Journées d ’étudesjuridiques Jean Dabin organisées par le Centre de Droit des Obligations, B russel /  Parijs, Bruylant /  
L .G .D .J., 1980, (343), 359-360; V andeputte , 71-72.
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schuldvordering jegens de verzekeraar. Ten slotte vorm t de verhandelbare polis het 
legitimatiemiddel voor de houder o f  geëndosseerde ais schuldeiser van de verzekeraar. D oordat 
hij bij betaling aan de houder o f geëndosseerde van de polis bevrijd is, is de verzekeraar 
bescherm d tegen het gevaar m eer dan eens in betaling te w orden aangesproken. D e problematiek 
van het verzekerbaar belang houdt m et de bekommernis meervoudige aanspraken tegen de 
verzekeraar te voorkom en verband.

9 .161 . Een verdere regeling i.v.m. de overgang van het verzekerde belang ten gevolge van 
overlijden van de verzekeringnemer (vgl. art. 46 Landverzekeringswet) en de gevolgen van de 
overdracht van de verzekerde zaak (vgl. art. 57 Landverzekeringswet en art. 30 Algemene 
Verzekeringswet) is vooralsnog niet noodzakelijk gebleken. H et moge duidelijk zijn dat de 
hoedanigheid van verzekerde en de rehten uit de verzekeringsdekking kunnen overgaan:
- van rechtswege, op de algemene rechtsopvolger van de verzekerde, behoudens indien de 
verzekeringsovereenkomst onder aanziens des persoons werd gesloten;
- op de in de vervoerverzekeringsovereenkom st aangeduide rechtsopvolger ten bijzondere titel;
- m et instemming van de verzekeraar en de verzekerde, op elke andere derde.

9 .1 6 2 . De voorgestelde § 2 beoogt de aanwending van de casco- en cargoverzekeringsdekking ais 
kredietinstrum ent beter te organiseren. In de Landverzekeringswet is de inpandgeving slechts 
wettelijk geregeld i.v.m. de levensverzekeringsovereenkomsten (art. 117).

Naargelang de vervoerverzekeringsovereenkomst is opgenom en in een niet-verhandelbare polis, 
een polis aan order o f  een polis aan toonder, geschiedt de inpandgeving door opstelling van een 
bijvoegsel, rugtekening respectievelijk overhandiging.

B .16. A r t i k e l  9 .16 . E x c e p t ie s

a )  W e t t e k s t

9 .1 6 3 .

A rtikel 9.16. E xcepties

Ingeval de verzekering voor rekening is gesloten of de polis of het verzekeringscertificaat 
aan order of aan toonder is uitgegeven en werd verhandeld, kan de verzekeraar aan de 
verzekerde te goeder trouw geen excepties tegenwerpen die voortvloeien uit de wet of uit 
de vervoerverzekeringsovereenkomst en berusten op een tekortkoming van de 
verzekeringnemer of een eerdere verzekerde.
Ingeval de verzekeraar een verzekeringsprestatie diende te leveren, welke hij krachtens 
de wet of de overeenkomst jegens de verzekeringnemer of de eerdere verzekerde 
gerechtigd was te weigeren, heeft hij tegen deze partij een recht van verhaal.

b ) T o e l i c h t i n g

9 .1 6 4 . T er bevordering van verzekering voor rekening en de verhandelbaarheid van de polis aan 
order o f  aan toonder en het verzekeringscertificaat, beoogt de hier neergelegde niet- 
tegenwerpelijkheid van verweermiddelen aan het recht van de verzekerde een abstract karakter te 
verlenen. In beperkte mate w ordt het recht op de verzekeringsprestatie gedissocieerd van de 
onderliggende dekkingsverhouding tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. D e regeling 
beoogt de bescherming van de derde te goeder trouw, en in de aansprakelijkheidsverzekering ook 
de derde schadelijder. H et zou onbillijk zijn dat de verzekeringsdekking zonder uitwerking zou
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blijven en de verzekerde en de benadeelde zouden w orden gesanctioneerd wegens een 
tekortkom ing van de verzekeringnemer, m edecontractant van de verzekeraar. D e mogelijkheid 
een verhaalsrecht te bedingen tegen de verzekeringnemer en het vereiste van goede trouw in 
hoofde van de verzekerde bescherm en de verzekeraar tegen misbruiken.

De regeling wijkt a f  van die in artikel 38, tweede lid van de Landverzekeringswet.

B .17. A r t i k e l  9 .17 . M e d e v e r z e k e r i n g

a )  W e t t e k s t

9.165.

A rtikel 9.17. M edeverzekering

§ 1. Elke verzekerde en benadeelde heeft recht op m ededeling door de verzekeraar en de 
verzekeringnemer van de naam en de zetel en zo nodig de verblijfplaats van alle 
medeverz ekeraars.

§ 2. Ingeval van medeverzekering wordt in de overeenkomst een leidend verzekeraar 
aangeduid. Bij gebreke daarvan wordt de leidend verzekeraar aangeduid door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op eenzijdig verzoekschrift neergelegd  
door de m eest gerede verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of benadeelde. D e  
beschikking wordt door toedoen van de griffier binnen vijf dagen na de dagtekening bij 
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. D e leidend verzekeraar wordt geacht de lasthebber te zijn van de overige 
medeverzekeraars voor het ontvangen van de premie en de kennisgevingen en om het 
nodige te doen om de schadegevallen te regelen, met inbegrip van de bepaling van de 
oorzaak van het schadegeval en de vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding.

§ 4. D e leidend verzekeraar kan de andere medeverzekeraars vertegenwoordigen in 
rechte, ais eiser en ais verweerder.

§ 5. D e verzekeringnemer, de verzekerde, de begunstigde en de benadeelde kunnen aan 
de leidend verzekeraar alle betekeningen en kennisgevingen doen die betrekking hebben  
op de rechtsvorderingen uit de overeenkomst tegen de overige medeverzekeraars, die 
geacht worden tot dat doei woonstkeuze gedaan te hebben bij de leidende verzekeraar.

§ 6. D e leidend verzekeraar licht de medeverzekeraars in over de uitvoering van zijn 
taken.

b ) T o e l i c h t i n g

9.166. M eer nog dan in andere commerciële en industriële verzekeringen, w ordt in de 
transportverzekering vaak een beroep gedaan op de techniek van de medeverzekering, m et 
tussenkom st van soms talrijke en moeilijk op te sporen medeverzekeraars.

Hoewel tijdens de consultatie aan de hand van het G roenboek (Vragen 121-122) slechts geringe 
steun werd uitgesproken voor een wettelijke regeling van het statuut van de medeverzekeraars, 
gingen wel enkele stemmen op om  althans de positie van de leidend verzekeraar te regelen.
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De Landverzekeringswet bevat ter zake alleszins een uitdrukkelijke regeling, welke luidt ais volgt: 

Art. 28. Taak van de eerste verzekeraar.
Bij medeverzekering dient een eerste verzekeraar te worden aangewezen in de overeenkomst. De^e wordt 
geacht de lasthebber te zijn van de overige verzekeraars voor het ontvangen van de kennisgevingen bepaald 
in de overeenkomst en om het nodige te doen om de schadegevallen te regelen, met inbegrip van de 
vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding
Dientengevolge kan de verzekerde hem alle betekeningen en kennisgevingen doen, met uitzondering van 
deze die betrekking hebben op rechtsvorderingen ingesteld tegen de andere medeverzekeraars. Indien er in 
de overeenkomst geen eerste verzekeraar was aangeduid dan kan de verzekerde om het even wie van de 
medeverzekeraars ais eerste verzekeraar beschouwen voor de toepassing van dit artikel. "Niettemin moet de 
verzekerde zieh steeds wenden tot dezelfde medeverzekeraar ais eerste verzekeraar.

De hier voorgestelde regeling is enigszins door voormelde bepaling geïnspireerd.

In de Algemene Verzekeringswet w ordt alleen op de mogelijkheid van medeverzekering 
gealludeerd (art. 26).

9.167. H et hier voorgestelde wetsartikel is i.h.b. nodig om  de onoverkomelijke moeilijkheden weg 
te nem en die de verzekeringnemer o f de verzekerde vaak ondervindt bij het dagen van de 
verzekeraars teneinde zijn aanspraken te laten valideren.

9.168. De voorgestelde § 1 is complementair aan het hierboven reeds toegelichte artikel 9.8, § 3.

9.169. Teneinde ook de hypothese van medeverzekering in aansprakelijkheidsverzekering a f te 
dekken, w ordt in § 2 de mogelijkheid geopend van een aanduiding van de leidend verzekeraar 
door de rechtbank. In de regel zal de eerst vermelde medeverzekeraar ais leidend verzekeraar 
kunnen w orden beschouwd. De oplossing geboden door artikel 28 van de Landverzekeringswet 
is in dat opzicht niet doeltreffend, vermits in een schadegeval m eer dan één benadeelde 
betrokken kan zijn en deze benadeelden niet samen o f gecoördineerd optreden. D e publicatie van 
de beschikking beoogt belanghebbende derden te informeren, m aar heeft op zich geen 
rechtsgevolg. N.a.v. de later nog te verrichten nadere overweging van de eventuele inpassing van 
de nieuwe regeling betreffende de vervoerverzekering in een algemene transportw et en de 
verdere afwerking van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek, zal w orden nagegaan o f  de 
bedoelde publicatie kan gebeuren in de Scheepvaartbijlage van het Belgisch Staatsblad.

9.170. De voorgestelde § 3 is mede door de redactie van het aangehaalde artikel 28, eerste lid van 
de Landverzekeringswet ingegeven.

9.171. De voorgestelde paragrafen 4 en 5 bevatten een ruimere regeling dan die van het 
corresponderende artikel 28, tweede lid van de Landverzekeringswet, dat in de rechtsleer te eng 
w ordt geacht .

In de voorgestelde regeling zal de leidend verzekeraar optreden ais formele procespartij ter 
vertegenwoordiging in rechte van de materiële procespartijen, ais eiser en ais verweerder . De 
eiser heeft steeds de keuze om  hetzij de leidend verzekeraar, hetzij alle medeverzekeraars te

179 Zie Fontaine, 566, nr. 816 en  de verwijzingen aldaar.
180 Vgl. h ierover reeds Roland, S., “Subrogatie van verzekeraars en tenaam stelling van proceduredocum enten” , in LA
T ricot, (457), 467 en over de daar gedane suggestie ook  B roeckx, K., “V ertegenw oordiging in  rechte en naam lening
in h e t geding”, R IF  1994-95, 248), 253, nr. 32.
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dagvaarden. H et woordje “kan” duidt dus niet op een keuzerecht voor de leidend verzekeraar om  
al dan niet ais vertegenwoordigende verweerder op te treden.

In dit verband dient ook herinnerd aan artikel 12, § 3 van de Controlewet, dat luidt:

De buitenlandse verzekeringsondernemingen f jn  gehouden een algemene lasthebber aan te wijden die f jn  
woon- en verblijfplaats in België heeft en een voldoende bevoegdheid b e ft  om de onderneming tegenover 
derden te verbinden en haar ten overstaan van de Belgische overheden en rechtscolleges te vertegenwoordigen. 
Indien de lasthebber een rechtpersoon is, dient deye f jn  maatschappelijke getel in België te hebben en op 
f jn  beurt een natuurlijke persoon aan te wijgen die de hierboven vermelde voorwaarden vervult.
In geval van veryaking aan of intrekking van het mandaat of in geval van overlijden van de algemene 
lasthebber of van de natuurlijke persoon aangeduid om hem te vertegenwoordigen doet de onderneming het 
nodige opdat de opvolger in functie you f jn  binnen de maand.

Krachtens de artikelen 30ter en artikel 30quater van het Controlereglement181 zijn buitenlandse 
transportverzekeraars van voormelde wettelijke verplichting vrijgesteld.

Ter verdere vergelijking kan nog w orden gewezen op artikel 446 van het ontwerp van nieuwe 
Spaanse Zeevaartwet , dat luidt:

Artículo 446. A bridor del coaseguro.
1. E l  asegurador abridor del coaseguro estará legitimado, salvo pacto en contrarío, tanto activa como 

pasivamente,judicial y  extrajudiáalmente, para la gestión ordinaria del contrato y  para adoptar cualquier 
deásión frente al asegurado en orden al siniestro y  su liquidaáón, así como para efectuar las reclamaáones 
contra Ios terceros responsables del daño o hacer frente a las de Ios terceros pejudicados en Ios seguros de 
responsabilidad, sin que tai actuaáón suponga solidaridad alguna entre Ios coaseguradores.
2. Cada coasegurador está obligado, salvo pacto en contrario, al pago de la indemnización solamente en 
proporción a la cuota respectiva. E l  asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que le
corresponda podrá repetir contra el resto de Ios aseguradores. Queda a salvo en todo caso el derecho de
repetición de Ios coaseguradores frente al abridor en el supuesto de abuso de facultades.
3. Se considerará abridor, si la póliga no lo designa expresamente, al coasegurador que partiápe con 
mayor cuota en el seguro.

9.172. Hoofdelijke gehoudenheid van de medeverzekeraars dient niet uitdrukkelijk in de wettekst 
te w orden ingeschreven, m aar er ook niet in te w orden uitgesloten.

Ais handelaars zijn medeverzekeraars van rechtswege solidair gehouden krachtens het
handelsgebruik contra legem (afwijkend van artikel 1202 B.W.)183.

Anderzijds bepaalt de Landverzekeringswet:

Artikel 27. Medeverzekering.
Medeverzekering houdt geen hoofdelykheid in, ten fj anders is bedongen.

In de praktijk kom t de medeverzekering m et hoofdelijkheid a f  en toe voor, maar is zij zeldzaam. 
D e afwezigheid van hoofdelijkheid beantw oordt immers aan de bedoeling van medeverzekering, 
die de last van een voor een alleenstaand verzekeraar te belangrijk risico beoogt te verdelen .

181 K.B. 22 februari 1991 houdende algem een reglem ent betreffende de controle op de verzekeringsondernem ingen 
(BS 11 april 1991, zoals gewijzigd).
182 Zie daarover supra, nr. 9.29.
183 Zie o.m. Schuerm ans, 25, nr. 29 en de verwijzingen aldaar; V andeputte , 325.
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E r is geen noodzaak gebleken om  m.b.t. de vervoerverzekering een expliciete wettelijke regeling 
in te voeren. Tijdens de eerste consultatie heeft niemand daar ten andere niemand om  verzocht185.

9.173. De voorgestelde § 6 is verantwoord in het licht van het belang dat alle medeverzekeraars 
hebben bij volledige informatie. H et gaat om  een normale taak van de leidend verzekeraar, die 
aansluit bij het gemeen recht inzake lastgeving (zie art. 1993 B.W. en de informatieplicht van de 
lasthebber). D e leidend verzekeraar m oet deze verantwoordelijkheid op zich nemen, zo nodig 
m et medewerking van de door hem  gemandateerde verzekeringstussenpersoon. De verzekerde 
mag alleszins niet het slachtoffer zijn van identificatie —en confidentialiteitsproblemen.

B .18. A r t i k e l  9 .18 . Sa m e n l o o p  y a n  v e r z e k e r i n g e n

a )  W e t t e k s t

9.174.

A rtikel 9.18. Samenloop van verzekeringen

§ 1. Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde 
risico, kan de verzekerde of de benadeelde van elke verzekeraar de levering van de 
verzekeringsprestatie vorderen, binnen de grenzen van hun respectievelijke 
verplichtingen en ten belope van de vergoeding van de geleden schade waarop hij recht 
heeft.
Behalve in geval van bedrog, kan geen verzekeraar zich op het bestaan van andere 
overeenkomsten die hetzelfde risico dekken beroepen om zijn waarborg te weigeren.

§ 2. D e last van het schadegeval wordt om geslagen ais volgt:
Io indien de waarde van het verzekeraar belang bepaalbaar is, geschiedt de om slag over 
de verzekeraars naar evenredigheid van hun respectieve verplichtingen;
2° indien de waarde van het verzekerbaar belang niet bepaalbaar is, dragen alle 
overeenkomsten met een gelijk aandeel bij ten belope van het hoogste bedrag dat door 
alle overeenkomsten gemeenschappelijk verzekerd is; zonder dat nog rekening wordt 
gehouden met de overeenkomsten waarvan de daadwerkelijke dekking met dat bedrag 
overeenkomt, wordt het overblijvende gedeelte van de schadevergoeding op dezelfde 
wijze verdeeld. D ie verdelingstechniek wordt telkens herhaald totdat de schade geheel is 
vergoed of totdat is voldaan aan de dekkingen die door de gezamenlijke overeenkomsten 
daadwerkelijk worden verleend;
3° indien een of meer verzekeraars niet in staat zijn hun aandeel geheel of gedeeltelijk te 
betalen, wordt dit over de andere verzekeraars om geslagen op de wijze bepaald in het 2°, 
evenwel zonder dat de door ieder van hen verzekerde som  wordt overschreden.
Indien een of meer verzekeraars niet in staat zijn hun aandeel geheel of gedeeltelijk te 
betalen, hebben de andere verzekeraars op hen een recht van verhaal in verhouding tot de 
bijkomende laste die zij gedragen hebben.

§ 3. D e samenlopende verzekeringsovereenkomst naar vreemd recht kan slechts 
aanspraak op bijdrage scheppen op voorwaarde van wederkerigheid.

184 Fontaine, 563, nr. 812.
185 D it laatste geldt overigens ook  i.v.m. h e t procesrechtelijk m andaat van de verzekeringsagent.
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b ) T o e l i c h t i n g

9.175. D e voorgestelde bepaling regelt de samenloop o f  pluraliteit van verzekeringen186.

M omenteel is de materie in de Algemene Verzekeringswet fundamenteel anders geregeld dan in 
de Landverzekeringswet.

De Algemene Verzekeringswet bevat ter zake de volgende regeling:

Artikel 12
De verzekerde zaken waarvan de volle waarde reeds door een verzekering gedekt is, kunnen niet een 
tweede maal tegen dezelfde risico's worden verzekerd ten voordele van dezelfde persoon.
Wanneer door de eerste overeenkomst niet de volle waarde verzekerd is, zjjn de verzekeraars die de 
volgende overeenkomsten hebben getekend, verbonden voor het meerdere, in de volgorde van dagtekening 
van de overeenkomsten.
Æ le verzekeringen die dezelfde dag zijn aangegaan, worden geacht tegelijkertijd te zjjn gesloten.

Artikel 13
H et gehele of gedeeltelijke verlies wordt over de onderscheiden verzekeringen omgeslagen, naar evenredigheid 
van de bedragen waarvoor zg gesloten zjjn ingeval zg van dezelfde datum zjjn, of naar evenredigheid van 
de waarde waarvoor ieder moet instaan ingeval zg van verschillende datum zjjn.

Artikel 14
Achtereenvolgende verzgkeringen van dezelfde waarden tegen dezelfde risico's en ten voordele van dezelfde 
personen hebben nochtans gevolg.
1 ° wanneer zjj zjjn aangegaan met instemming van elk van de verzekeraars;
het verlies wordt in dat geval omgeslagen alsof beide verzgkeringen tegelijkertijd waren gesloten;
2° wanneer de verzekerde de eerste verzekeraar ontslaat van elke verbintenis voor de toekomst, 
onverminderd zjjn eigen verbintenissen.
De afstand moet in het laatstbedoelde geval ter kennis worden gebracht van de verzekeraar en op straffe 
van nietigheid in de nieuwe polis vermeld worden.

D e Landverzekeringswet bevat de volgende regeling:

Art. 45. Verdeling van de last van het schadegeval in geval van samenloop van 
verzekeringen.
ƒ 1. Wanneer een zgfde belang is verzekerd bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde risico, kan de 
verzekerde, in geval van schade, van elke verzgkeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van 
ieders veplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop hij recht heeft.
Behalve in geval van fraude, kan geen verzgkeraar zjeh beroepen op het bestaan van andere 
overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om zjjn waarborg te weigeren.
§ 2. Tenzjj de verzekeraars een andere verdeelsleutel bedongen hebben, wordt de last van het schadegeval 
omgeslagen ais volgt :
1 ° indien de waarde van het verzgkeraar belang bepaalbaar is, geschiedt de omslag over de verzekeraars 
naar evenredigheid van hun repectieve veplichtingen;
2° indien de waarde van het verzgkeraar belang niet bpaalbaar is, dragen alle overeenkomsten met een 
gelijk aandeel bij ten belope van het hoogste bedrag dat door alle overeenkomsten gemeenschappelijk 
vepekerd is; zonder dat nog rekening wordt gehouden met de overeenkomsten waarvan de daadwerkelijke

186 O ver deze m aterie, zie en vgl. o.m. Fontaine, 418 e.V., nrs. 566 e.V.; H endrikse, M.L., “Sam enloop van 
zeeverzekeringen in rechtsvergelijkend p e rsp ec tie f’, in  LA H uybrechts, 365-388; Schuerm ans, 671 e.v.; V andeputte , 
156 e.v.
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dekking met dat bedrag overeenkomt, wordt het overblijvende gedeelte van de schadevergoeding op dezelfde 
wijge verdeeld. Die verdelingstechniek wordt telkens herhaald totdat de schade geheel is vergoed of totdat is 
voldaan aan de dekkingen die door de gezamenlijke overeenkomsten daadwerkelijk worden verleend;
3° Indien een of meer verzekeraars niet in staat zjjn hun aandeel geheel of gedeeltelijk te betalen, wordt 
dit over de andere verzekeraars omgeslagen op de wijze bepaald in het 2°, evenwel zonder dat de door 
ieder van hen verzekerde som wordt overschreden.
§ 3. Indien een of meer verzekeraars niet in staat zjjn hun aandeel geheel of gedeeltelijk te betalen, hebben 
de andere verzekeraars op hen een recht van verhaal in verhouding tot de bijkomende laste die zjjgedragen 
hebben.

De Landverzekeringswet heeft de positie van de verzekerde aanzienlijk verbeterd. Hij kan van 
elke verzekeraar schadevergoeding vorderen, binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten 
belope van de vergoeding waarop hij recht heeft. De onderscheiden verzekeraars zijn jegens de 
verzekerde gehouden in solidum. H et nieuwe stelsel gaat ook in de tegen de “mits niet elders 
gedekt” o f  “subsidiariteits” -bedingen, luidens welke de waarborg slchts verschuldigd is bij 
gebreke van dekking door een andere verzekeraar. De in § 2 neergelegde omslagregeling is 
suppletief, zodat de verzekeraars er kunnen van afwijken (wat zij in de praktijk ook doen).

9.176. Tijdens de consultatie op grond van het G roenboek (Vraag 118) kon geen duidelijke o f 
unanieme visie w orden genoteerd over de keuze tussen het stelsel van de Algemene 
Verzekeringswet, waarin de chronologie van de samenlopende verzekeringen determinerend is en 
de oudste polis de hele schadelast draagt, en dat van de Landverzekeringswet, waarin alle 
verzekeraars kunnen w orden aangesproken en tussen deze laatste een proportionaliteit geldt.

In eerder rechtsleer werd, wegens de superioriteit van de oude Antwerpse Zeeverzekeringspolis, 
gepleit voor behoud van het oude stelsel .

In de schoot van BVZ werd de praktische relevantie van de problem atiek erkend en werd o.m. 
gesuggereerd dat een positie zou w orden ingenomen op basis van verder rechtsvergelijkend 
onderzoek.

9.177. Een summiere rechtsvergelijkende verkenning geeft aan dat het proportionele regime wijd 
verbreid is188.

In dezelfde lijn is in het Restatement of European Insurance Contract Eaw de volgende regeling 
voorgesteld:

Artikel 8:104 
Meervoudige verzekering
(1 )  Indien hetzelfde belang bij meer dan één verzekeraar afzonderlijk is verzekerd, is de verzekerde 
gerechtigd een vordering in te stellen jegens elk der verzekeraars of meerdere verzekeraars tot het bedrag 
benodigd om alle schade die de verzekerde werkelijk heeft geleden te vergoeden.
(2) De verzekeraar tegen wie een vordering is ingesteld, is tot uitkering gehouden tot het beloop van de 
verzekerde som onder de polis, alsmede tot vergoeding van de bereddingskosten, onverminderd het recht 
elke andere verzekeraar aan te spreken.
(3) Tussen verzekeraars onderling staan de veplichtingen en rechten ais bedoeld in lid 1 in verhouding tot 
de bedragen waarvoor zjj afzonderlijk jegens de vepekerde aanprakelijk zjjn.

187 Zie H ollenfeltz du  Treux, 526-528.
188 Zie en vgl. Section 80 van de Britse Marine Insurance A c t 1906, art. L I 72-30 van de Franse Code des assurances, art. 
7:961 N BW ; § 78 van h e t D uitse Versicherungsvertragsgesetz
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9 .1 7 8 . In het licht van het voorgaande is in de voorgestelde w ettekst geopteerd voor een 
overname van de regeling van de Landverzekeringswet.

H iervoor bestaan twee redenen.

Ten eerste lijkt deze regeling zoals gezien het best aan te sluiten bij w at internationaal en 
Europees gangbaar is.

Ten tweede voorkom t een alignering op de Landverzekeringswet problem en zowel bij samenloop 
tussen landverzekeringen en transportverzekeringen ais bij grensoverschrijdende samenloop 
tussen verzekeringsdekkingen ter zake waarvan buitenlands recht geldt.

9 .1 7 9 . H et in § 3 neergelegde reciprociteitsvereiste w ordt voorgesteld naar het voorbeeld van § 78 
(2), tweede zin van het Duitse Versicherungsvertragsgeset% waarin is bepaald:

Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anguwenden, kann der Versicherer, fü r  den das 
ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend 
machen, wenn er selbst nach dem fü r  ihn maßgeblichen Recht gur Ausgleichung verpflichtet ist.

B .19. A r t i k e l  9.19. F a il l is s e m e n t  v a n  d e  v e r z e k e r i n g n e m e r

a ) W e t t e k s t

9 .1 8 0 .

A rtikel 9.19. Faillissem ent van de verzekeringnem er

Ingeval van faillissement van de verzekeringnemer geldt de verzekeringsdekking ten 
voordele van de failliete massa, die instaat voor de betaling van de na faillietverklaring 
vervallen premies.

b ) T o e l i c h t i n g

9 .181 . I.v.m. faillissement dient eerstens rekening te w orden gehouden m et de artikelen 4 8 /2  e.v. 
van de Controlewet. Artikel 29 van de Algemene Verzekeringswet is niet in de 
Landverzekeringswet overgenom en en lijkt dan ook onnodig. D e hier voorgestelde bepaling is 
geïnspireerd door artikel 32, eerste lid en ook artikel 59 van de Landverzekeringswet.

B.20. A r t i k e l  9.20. V e r j a r in g

a ) W e t t e k s t

9 .1 8 2 .

A rtikel 9.20. Verjaring

§ 1. D e verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een
verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar.
D e termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet 
ontslaan. Wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op een
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later tijdstip van het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat 
tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval drie jaar na het voorval, behoudens bedrog.
In de aansprakelijkheidsverzekering begint de termijn, wat de regresvordering van de 
verzekerde tegen de verzekeraar betreft, te lopen vanaf het instellen van de 
rechtsvordering door de benadeelde, onverschillig of het gaat om een oorspronkelijke eis 
tot schadeloosstelling dan wel om een latere eis naar aanleiding van een verzwaring van 
de schade of van het ontslaan van een nieuwe schade.

§ 2. Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, verjaart de vordering die 
voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel 9.13, § 4 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, 
indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft 
gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat 
tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het 
schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

§ 3. D e regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door verloop van 
drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, behoudens 
bedrog.

§ 4. D e verjaring loopt tegen minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere 
onbekwamen, behalve wat de vordering bedoeld in artikel 9.20, § 2, betreft.

§ 5. D e verjaring loopt niet tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die 
zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven termijn 
op te treden.

§ 6. Indien het schadegeval tijdig is aangemeld, wordt de verjaring gestuit tot op het 
ogenblik dat de verzekeraar aan de wederpartij schríftelijk kennis heeft gegeven van zijn 
beslissing.

§ 7. Stuiting of schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde 
tegen een verzekerde heeft stuiting of schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering 
tegen de verzekeraar tot gevolg. Stuiting of schorsing van de verjaring van de 
rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar heeft stuiting of schorsing van 
de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekerde tot gevolg.

§ 8. D e verjaring van de vordering bedoeld in artikel 9.20, § 2, wordt gestuit zodra de 
verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te bekomen  
voor de door hem geleden schade. D e stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar 
aan de benadeelde schríftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van 
zijn weigering.

b ) T o e l i c h t i n g

9.183. H et is evident dat in de nieuwe wettelijke regeling bepalingen w orden opgenom en over de 
verjaring. Zulks werd gesuggereerd in het G roenboek (Vraag 143), en daarop werd principieel 
instem m end gereageerd door BYZ zowel ais BYT.
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Thans w ordt de verjaring beheerst door artikel 32 van de Algemene Verzekeringswet, dat bepaalt 
dat elke rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ontstaat, verjaart door verloop van drie 
jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze gegrond is en dat, in geval van regresvordering 
van de verzekerde tegen de verzekeraar, de termijn eerst loopt vanaf het instellen van de 
rechtsvordering door de getroffene, onverschillig o f het gaat om  een oorspronkelijke eis to t 
schadeloosstelling dan wel om  een latere eis naar aanleiding van een verzwaring van de schade o f 
van het ontstaan van nieuwe schade.

In de Landverzekeringswet is een veel uitvoeriger regeling opgenomen, welke luidt ais volgt: 

Artikel 34. Verjaringstermijn.
ƒ 1. De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst 
bedraagt drie jaar. In de levensverzekering bedraagt de termijn dertig jaar voor wat betreft de 
rechtsvordering aangaande de reserve die op de datum van opzegging of op de einddatum gevoermd is door 
de betaalde premies, onder aftrek van de verbruikte sommen.
De termijn begint te Iepen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontslaan. Wanneer 
degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij past op een later tijdstip van het voorval kennis 
heeft gekregen, begint de termijn te Iepen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval vijfjaar na het 
voorval, behoudens bedrog.
In de aansprakelijkheidsverzekering begint de termijn, wat de regresvordering van de verzekerde tegen de 
verzekeraar betreft, te Iepen vanaf het instellen van de rechtsvordering door de benadeelde, onverschillig of 
het gaat om een oorpronkelijke eis tot schadeloosstelling dan wel om een latere eis naar aanleiding van een 
verzwaring van de schade of van het ontslaan van een nieuwe schade.
In de persoonsverzekering begint de termijn, wat de rechtsvordering van de begunstigde betreft, te Iepen 
vanaf de dag waarop deze tegelijk kennis heeft van het bestaan van de overeenkomst, van zjjn 
hoedanigheid van begunstigde en van het voorval dat de vepekeringprestaties opeisbaar doet worden.
§ 2. Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, vejaart de vordering die voortvloeit uit het 
eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijfjaar, te 
rekenen vanaf het schadeverwekkendfeit of indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. 
Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zjjn recht 
tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na 
verlocp van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of indien er misdrijf is, vanaf de dag 
waarop dit is gepleegd.
ƒ 3. De regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde vejaart door verlocp van drie jaar, te 
rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, behoudens bedrog.

Artikel 35. Schorsing en stuiting van de verjaring.
§ 1. De vejaring loopt tegen mindejarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen, behalve wat 
de vordering bedoeld in artikel 34, ƒ  2, betreft.
ƒ 2. De vejaring loopt niet tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die zieh door overmacht 
in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven termijn op te treden.
§ 3. Indien het schadegeval tijdig is aangemeld, wordt de vejaring gestuit tot op het ogenblik dat de 
verzekeraar aan de wedepartij schriftelijk kennis heeft gegeven van zjjn beslissing. 
ƒ  3 bis. Stuiting of schorsing van de vejaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen een 
vepekerde heeft stuiting of schorsing van de vejaring van zjjn rechtsvordering tegen de verzekeraar tot 
gevolg. Stuiting of schorsing van de vejaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar 
heeft stuiting of schorsing van de vejaring van zjjn rechtsvordering tegen de vepekerde tot gevolg. 
ƒ  4. De vejaring van de vordering bedoeld in artikel 34, ƒ  2, wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis 
krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te bekomen voor de door hem geleden schade. De 
stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zjjn 
beslissing om te vergoeden of van zjjn weigering.
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Deze laatste bepalingen zijn in de hier voorgestelde bepalingen overgenom en (met weglating van 
de hier irrelevante regelingen betreffende de levens- en persoonsverzekeringen en m et invoering, 
in § 1, tweede lid, m et het oog op consistentie en efficiëntie, van een drie- i.p.v. een vijfjarige 
termijn).

Met het oog op de gelijke behandeling van de land- en vervoerverzekeringen is het principe van 
de driejarige verjaringstermijn behouden. Hiermee w ordt afgestapt van het streven naar een 
uniform e tweejarige verjaringstermijn in de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek .

Uiteraard zijn de hier voorgestelde verjaringstermijnen niet van dwingend recht en kunnen zij dus 
conventioneel w orden verkort, m aar een conventionele verlenging zou strijdig zijn m et artikel 
2220 B.W., dat verbiedt op voorhand in de overeenkom st van de verjaring afstand te doen.

Aangezien de verjaringsregeling van de rechtstreekse vordering de verhouding betreft m et derden 
niet-m edecontractanten, w ordt zij in artikel 9.4 van dwingend recht verklaard.

B.21. A r t i k e l  9.21. S l o t b e p a l i n g e n

a ) W e t t e k s t

9.184.

A rtikel 9.21. Slotbepalingen

§ 1. Artikel 3 van Titel X van Boek I van het W etboek van Koophandel wordt vervangen 
ais volgt: “D e bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op de verzekeringen die 
worden beheerst door:
Io de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
2° [XX]”.

§ 2. In artikel 20, 9° van Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk W etboek worden de 
woorden “de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” vervangen door 
de woorden “waarop noch de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
noch [XX] van toepassing is”.

§ 3. In artikel 2, § 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
wordt het tweede lid vervangen ais volgt: “Zij is niet van toepassing op de herverzekering 
noch op de verzekeringen die worden beheerst door [...]”.

§ 4. Worden opgeheven:
Io Titel VI van Boek II van het Wetboek van Koophandel;
2° de artikelen 276 en 277 van Titel X van hetzelfde Boek.

b ) T o e l i c h t i n g

9.185. De voorgestelde bepaling brengt de vigerende wetgeving m et de hier voorgestelde nieuwe 
regeling in overeenstemming.

189 Zie daarover Blauw boek 1, 184-185, nrs. 1.222-1.224.
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Mogelijk w ordt zij later geïntegreerd in de bij het Belgisch Scheepvaartwetboek horende 
Invoeringswet . D e aanduiding “ [XX]” zal w orden ingevuld m et vermelding van het opschrift 
van de nieuwe regeling (hetzij een nieuwe algemene w et over vervoer, hetzij een afzonderlijke 
transportverzekeringswet).

9.186. Een overgangsregeling lijkt niet vereist: de nieuwe wettelijke regeling zal vanaf haar 
inwerkingtreding onmiddellijk toepassing vinden op nieuwe overeenkomsten. T.a.v. bestaande 
overeenkomsten heeft de w et eerbiedigende werking (niet-terugwerkende kracht: zie artikel 2
B.W.). D it laatste geldt niet voor bepalingen van openbare orde. E r lijken echter geen bepalingen 
van openbare orde te w orden ingevoerd, waarvan de Ínhoud niet reeds is terug te vinden in 
bestaand recht, noch w orden bestaande regels van openbare orde opgeheven.

9.187. E r is geen nood aan strafbepalingen. H et voorbeeld van artikel 139 van de 
Landverzekeringswet verdient hier geen navolging.

190 Zie daarover Blauw boek 1, 146-147, nrs. 1.171-1.173.
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C. W e t t e k s t  ( z o n d e r  t o e l i c h t i n g )

A rtikel 9.1. Begripsom schrijvingen

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

Io “vervoerverzekeringsovereenkomst”: de overeenkomst waarbij een partij, verzekeraar 
genoem d, zich er tegen betaling van een premie tegenover een andere partij, 
verzekeringnemer genoem d, toe verbindt bij de verwezenlijking van een vervoerrisico een  
verzekeringsprestatie te leveren, met inbegrip van de overeenkomst van onderlinge 
verzekering tegen vervoerrisico’s doch met uitsluiting van de overeenkomst betreffende 
de herverzekering van vervoerrisico’s;

2° “verzekeringnemer”: degene die de vervoerverzekeringsovereenkomst sluit met de 
verzekeraar;

3° “premie”: iedere vorm van vergoeding door de verzekeraar bedongen ais
tegenprestatie voor zijn verbintenissen;

4° “vervoerrisico”: een onzeker schadeverwekkend voorval dat kenmerkend is voor een  
vervoer of een vervoergerelateerde activiteit;

5° “vervoer”: de verplaatsing van personen of goederen over of onder water, over de weg, 
over het spoor, door de lucht, door de ruimte, door pijpleidingen o f door meer dan één  
van voornoemde middelen, met inbegrip van het desbetreffende verkeer en ongeacht of 
zij geschiedt:
a. voor eigen rekening dan wel in opdracht van een ander;
b. om niet dan wel tegen vergoeding;

6° “vervoergerelateerde activiteiten”:
a. de behandeling en de opslag van goederen in het raam van een vervoer;
b. de dienstverlening door hulp- en tussenpersonen in het vervoer;
c. de plezier- en de sportvaart op, over of onder water en door de lucht;
d. de bouw en de herstelling van voertuigen, met uitzondering van wegvoertuigen;
e. de bouw en de herstelling van vervoercontainers;
f. de zeevisserij;
g. het gebruik en de exploitatie van woonboten en drijvende woongelegenheden;
h. het beheer en de exploitatie van zee-, binnen- en luchthavens;
i. het beheer en de exploitatie van waterbouwkundige werken zoals pontons, 
aanlegsteigers, boorplatformen, onderzeese kabels en windmolenparken;
j. kweken en teelten in voortdurend aan getijden blootgestelde wateren;

7° “verzekeringsprestatie”: de ter uitvoering van de vervoerverzekeringsovereenkomst 
door de verzekeraar te verrichten betaling of te verstrekken dienst;

8° “verzekerde”: degene die door de vervoerverzekeringsovereenkomst is gedekt tegen  
vermogensschade;

9° “benadeelde”: in een aansprakelijkheidsverzekering, degene die schade heeft geleden  
waarvoor de verzekerde aansprakelijk is;
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10° “persoonsverzekering”: een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie 
afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit of 
gezinstoestand aantast;

11° “verzekerbaar belang”: elk in geld waardeerbaar belang in hoofde van de verzekerde 
dat het gedekte vervoerrisico zich niet verwezenlijkt;

12° “verzekeringscertificaat”: het eenzijdig geschrift afgeleverd door de verzekeraar 
strekkend tot bewijs van zijn verbintenis tot dekking van een welbepaald vervoerrisico.

A rtikel 9.2. Toepassingsgebied

§ 1. D eze wet is van toepassing op vervoerverzekeringsovereenkomsten.

§ 2. In afwijking van § 1, is deze wet niet van toepassing op de overeenkomsten:
Io betreffende een persoonsverzekering tegen een vervoerrisico;
2° tot verzekering tegen de risico’s die kenmerkend zijn voor het vervoer van reisgoed en 
de verhuizing welke uitsluitend over de w eg plaatsgrijpen;
3° tot verzekering van zaakschade aan wegvoertuigen;
4° tot verzekering van aansprakelijkheid welke wordt beheerst door de Wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen;
5° tot verzekering van de rechtsbijstand in verband met het wegverkeer.

§ 3. N a advies van de Commissie Maritiem Recht en de Commissie voor Verzekeringen 
kan de Koning:
Io de begrippen vervoerrisico, vervoer en vervoergerelateerde activiteiten nader 
omschrijven;
2° op voorwaarde dat de betrokken risico’s verband houden met vervoer of aanverwante 
activiteiten en de maatregel bijdraagt tot de versterking van het concurrentievermogen 
van de Belgische vervoerverzekeringsmarkt en niet leidt tot een ongerechtvaardigde 
behandeling van niet beroeps- of bedrijfsmatig handelende partijen, in het bijzonder 
consumenten, het toepassingsgebied van één of meer bepalingen van deze wet 
uitbreiden tot door H em  aangeduide verzekeringsovereenkomsten;
3° op voorwaarde dat de maatregel niet leidt tot een ongerechtvaardigde verzwakking van 
het concurrentievermogen van de Belgische vervoerverzekeringsmarkt en bijdraagt tot 
een betere behandeling van niet beroeps- of bedrijfsmatig handelende partijen, in het 
bijzonder consumenten, één of meer bepalingen van deze Wet buiten toepassing  
verklaren voor door H em  aangeduide verzekeringsovereenkomsten.

A rtikel 9.3. Andere regelgeving

§ 1. D eze Wet doet geen afbreuk aan bijzondere bepalingen betreffende
vervoerverzekeringsovereenkomsten.

§ 2. Op de overeenkomsten en aangelegenheden die door deze Wet worden beheerst is de 
Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing.
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A rtikel 9.4. A fwijkende bedingen

N ietig  zijn bedingen die afwijken van de artikelen 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, § 1, eerste lid, § 2 en § 
3, 9.9, § 4, tweede lid en § 6, 9.10, § 1, 9.12, 9.13, §2, §4, §5, §7 en §8, 9.16, 9.17, 9.18, § 1 en 
§ 3, 9.19 en, wat de benadeelde betreft, 9.20.

A rtikel 9.5. N ietigh eid  van de overeenkom st

§ 1. N ietig  is elke vervoerverzekeringsovereenkomst die is gesloten zonder dat in hoofde 
van de verzekerde een verzekerbaar belang voorhanden is.
H et volstaat dat het verzekerbaar belang voorhanden is op het ogenblik waarop 
aanspraak wordt gemaakt op de verzekeringsprestatie.

§ 2. N ietig  is elke vervoerverzekeringsovereenkomst die is gesloten met het oog op de 
dekking van een vervoerrisico waarvan de verzekeraar of de verzekeringnemer wist dat 
het niet bestond of zich reeds had verwezenlijkt.

§ 3. N ietig  is elke vervoerverzekeringsovereenkomst bij het sluiten waarvan de 
verzekeringnemer de verzekeraar met het oog op de beoordeling van het risico misleidt 
door het opzettelijk verzwijgen of onjuist m eedelen van gegevens.
D e verzekeraar heeft recht op de premies die vervallen zijn op het ogenblik waarop hij 
van de verzwijging of onjuiste m ededeling kennis heeft gekregen.

A rtikel 9.6. Bewijs van de overeenkom st

Onverminderd de regelgeving betreffende de elektronische bewijsmiddelen en onder 
voorbehoud van de bekentenis en de eed worden de vervoerverzekeringsovereenkomst en 
de wijziging ervan tussen partijen, ongeacht het bedrag van de verbintenissen, bewezen  
door geschrift.
T egen en boven de inhoud van het geschrift is geen enkel bewijs door getuigen of door 
vermoedens toegelaten.
Een begin van bewijs door geschrift uitgaand van de partij tegen wie het wordt 
aangevoerd, m ag door getuigen of vermoedens worden aangevuld.

A rtikel 9.7. Rechten en plichten van partijen

D e verzekeringnemer m oet tijdig het risico en de wijziging ervan m eedelen, de premie 
betalen, het schadegeval m elden en de schade zo mogelijk voorkomen of beperken.
D e verzekeraar m oet tijdig de verzekeringsprestatie leveren.
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A rtikel 9.8. Prem ie 

§ 1. D e premie is een haalschuld.

§ 2. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald, is de 
premiebetaling aan een derde bevrijdend indien deze de betaling vordert en hij voor de 
inning van die premie klaarblijkelijk ais lasthebber van de verzekeraar optreedt.

§ 3. Ingeval van medeverzekering kan de premie geldig worden betaald aan de leidend  
verzekeraar.

§ 4. In afwijking van artikel 9.16, kan de verzekeraar de door de verzekeringnemer 
onbetaalde premie niet verhalen op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, tenzij 
bij wijze van schuldvergelijking met de verzekeringsprestatie voor het risico waarop de 
onbetaalde premie betrekking heeft.

§ 5. D e verzekeraar heeft op de verzekerde zaak een voorrecht voor de onbetaalde premie 
die betrekking heeft op de periode waarin de verzekeraar het vervoerrisico daadwerkelijk 
heeft gedekt.
Ongeacht de wijze waarop de premie wordt betaald, geldt het voorrecht slechts voor een  
bedrag dat overeenstemt met twee jaar premie.
H et voorrecht is van elke inschrijving vrijgesteld. H et volgt in rang onmiddellijk na het 
voorrecht voor de gerechtskosten.

§ 6. Behalve in geval van bedrog, is de premie verhoudingsgewijs onverschuldigd of 
terugbetaalbaar bij voortijdige beëindiging of enige andere vermindering van de 
verzekeringsdekking.

A rtikel 9.9. D ekking

§ 1. H et verzekerd voorwerp kan bestaan in elke in geld waardeerbare zaak, waarde of 
belang dat onderhevig is aan een vervoerrisico, zoals de vervoerde goederen, het voer- of 
vaartuig, hun bestanddelen en toebehoren, andere vervoermiddelen, de contractuele 
aansprakelijkheid, de buitencontractuele aansprakelijkheid, de kosten en de 
rechtsbijstand, de vracht- en passageprijs, de onkosten van het vervoer, de makelaars- en 
com m issielonen, de uitrusting, voorraden en lonen, de verzekeringspremie en de 
verwachte winst.

§ 2. D e overeenkomst verleent dekking tegen alle gevaren en onheilen van het vervoer, 
zoals storm, overstroming, bliksem en aardbeving en andere natuurkrachten, schipbreuk, 
stranding, aanvaring en schadevaring, gedwongen wijziging van koers, reis of vaartuig, 
averij-grosse, brand en ontploffing, diefstal, plundering, zeeroverij en schelmerij.
D e overeenkomst verleent geen dekking tegen oorlog of gelijkgestelde gewapende 
conflicten, kaping, oproer, terrorisme, staking, eigen gebrek, zware fout van de 
verzekerde en vertraging veroorzaakt door een niet gedekt gevaar.

§ 3. D e overeenkomst verleent dekking voor alle in geld waardeerbare stoffelijke of 
onstoffelijke verliezen en schaden, zoals rechtstreekse schade en gevolgschade, de 
bijdrage in averij-grosse, uitblijven van tijding, onzeewaardigheid, onluchtwaardigheid  
en onrijwaardigheid.
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§ 4. D e overeenkomst kan de uitwerking van de verzekeringsdekking in de tijd bepalen  
aan de hand van:
Io de afbakening van de dekkingsperiode;
2o de bepaling van het schadegeval in de tijd, in het bijzonder van het tijdstip van het 
schadeverwekkend voorval, het tijdstip van het ontstaan van de eerste schade, het tijdstip 
waarop de schade zich openbaart o f het tijdstip waarop de aansprakelijkheidsvordering 
wordt ingesteld.
D e dekking strekt zich uit tot alle uit een gedekt schadegeval voortvloeiende schade, ook 
wanneer deze zich voordoet na het einde van de dekkingsperiode.
In een verplichte aansprakelijkheidsverzekering strekt de dekking zich uit tot alle schade 
die is veroorzaakt tijdens de dekkingsperiode, ook wanneer zij pas zou ontstaan en de 
aansprakelijkheidsvordering door de derde benadeelde pas zou worden ingesteld na het 
einde van die periode.

§ 5. D e overeenkomst kan de plaats van de dekking bepalen.

§ 6. Elke verzekerde en benadeelde heeft recht op m ededeling door de verzekeraar en de 
verzekeringnemer van de voorwaarden van de dekking.

A rtikel 9.10. Verzekeringsprestatie

§ 1. D e vervoerverzekeringsovereenkomst beoogt de vergoeding van schade.
Behoudens de in de volgende paragrafen bepaalde uitzonderingen, m ag de 
verzekeringsprestatie de door de verzekerde geleden schade niet overtreffen.

§ 2. D e verzekerbare waarde is deze ten tijde van de aanvang van de dekkingsperiode.

§ 3. Partijen kunnen vooraf uitdrukkelijk een verzekerbare waarde overeenkomen. D eze  
waarde is voor partijen bindend behoudens bedrog, kennelijke overschatting of 
aanzienlijke waardevermindering.

§ 4. Ingeval de overeenkomst een bedrag dekt dat de verzekerbare waarde overtreft,
Io behoudt de partij te goeder trouw haar aanspraken uit de overeenkomst naar 
verhouding van de verzekerbare waarde;
2° verliest de partij te kwader trouw haar rechten uit de overeenkomst.

§ 5. In afwijking van § 1 kunnen partijen een herbouwwaarde, een
wedersamenstellingswaarde, een herstelwaarde, een vervangingswaarde of een  
nieuwwaarde bedingen, zelfs zonder aftrek van de waardevermindering w egens 
ouderdom of slijtage.
Bij onstentenis van dergelijk beding wordt op de verzekeringsprestatie een aftrek wegens 
veronderstelde verbetering van oud tot nieuw toegepast, rekening houdend met de 
waardevermindering van de verzekerde zaak door ouderdom en slijtage.

§ 6. Ingeval de verzekerbare waarde het verzekerde bedrag overtreft, is de verzekeraar 
slechts tot een verzekeringsprestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde 
bedrag tot de verzekerbare waarde.
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§ 7. D e kosten van dringende en redelijke, zelfs vruchteloos gebleven maatregelen die de 
verzekerde spontaan of op verzoek van de verzekeraar heeft genom en ter voorkoming van 
een dreigend schadegeval of ter beperking van een voorgevallen schadegeval, zijn, zelfs 
boven het verzekerde bedrag, ten laste van de verzekeraar.

A rtikel 9.11. Schaderegeling en indeplaatsstelling

§ 1. D egene die aanspraak maakt op de levering van de verzekeringsprestatie, moet het 
bewijs leveren van een schadegeval dat binnen de dekking valt.
D e verzekeraar m oet het bewijs leveren van het feit dat hem van het verlenen van dekking 
bevrijdt.

§ 2. H et oorzakelijk verband tussen gevaar en schade wordt beoordeeld overeenkomstig 
de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.

§ 3. Ingeval de overeenkomst een zaakverzekering betreft, geschiedt de schaderegeling 
op grond van hetzij een averijvordering, hetzij, indien bedongen, een verzoek tot 
abandonnement.

§ 4. In de overeenkomst betreffende een zaakverzekering kan een schaderegeling bij 
w ege van abandonnement worden bedongen.
H et abandonnement kan worden gedaan ingeval van:
Io uitblijven van tijding gedurende negentig dagen vanaf de ontvangst van het laatste 
bericht van het schip of wanneer dit door een bevoegde overheid ais vermist wordt 
berschouwd;
2° stoffelijk totaal verlies; en 
3° econom isch totaal verlies.
D e in het vorige lid onder het Io bepaalde termijn bedraagt zestig  dagen in geval van 
uitblijven van tijding betreffende een ander vervoermiddel dan een zee- of binnenschip. 
Op straffe van verval m oet de verzekerde de verzekeraar om het abandonnement 
verzoeken uiterlijk zestig  dagen na kennisname van het schadegeval.
H et abandonnement moet door de verzekeraar worden aanvaard. Bij stilzwijgen  
gedurende zestig dagen na het verzoek van de verzekerde wordt de aanvaarding geacht 
te zijn geschied.
H et aanvaarde abandonnement is ondeelbaar en onherroepelijk en heeft voor gevolg:
Io de overdracht van de eigendom  van de verzekerde zaak aan de verzekeraar op het 
ogenblik waarop het verzoek tot abandonnement is gedaan;
2° het recht van de verzekerde op levering van de volledige verzekeringsprestatie op het 
ogenblik waarop het abandonnement is aanvaard.
Ingeval het abandonnement niet wordt aanvaard, geschiedt de schaderegeling op grond 
van een averijvordering.

§ 5. Met het oog op de schaderegeling kan de verzekerde partij goederen in de 
overeenkomst worden opgedeeld in verschillende onderdelen.

§ 6. In zover de schadevergoeding die verschuldigd is w egens het verlies of de 
beschadiging van een goed niet geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de 
vervanging van dat goed, wordt zij aangewend voor de betaling van de bevoorrechte of 
hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang.
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D e betaling van de vergoeding aan de verzekerde bevrijdt niettemin de verzekeraar 
indien de schuldeisers wier voorrecht niet openbaar gemaakt wordt, geen voorafgaand 
verzet hebben gedaan.
H et eerste en het tweede lid doen geen afbreuk aan de wettelijke voorschriften 
betreffende de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar in bijzondere gevallen.
Geen verweermiddel voortvloeiend uit een feit dat zich na het schadegeval heeft 
voorgedaan kan door de verzekeraar worden tegengeworpen aan de schuldeiser die op de 
verzekerde zaak een recht van voorrang heeft.
D e verzekeraar kan zich een recht van verhaal tegen de verzekeringnemer of de 
verzekerde voorbehouden voor het geval hij aan de bevoorrechte schuldeiser een  
verzekeringsprestatie dient te leveren, die hij krachtens de wet of de 
vervoerverzekeringsovereenkomst jegens de verzekeringnemer of de verzekerde 
gerechtigd was te weigeren of te verminderen.

§ 7. D e verzekeraar treedt ten belope van de aan de verzekerde of de benadeelde 
geleverde verzekeringsprestatie in al de rechten van de verzekerde tegenover derden.
D e verzekerde is aansprakelijk voor elke daad of verzuim die de rechten van de 
verzekeraar tegenover derden nadeel toebrengt.
D e verzekerde die door de derde slechts gedeeltelijk schadeloos is gesteld kan zijn 
overblijvende rechten uitoefenen en geniet daarbij voorrang op de verzekeraar 
overeenkomstig artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek.

A rtikel 9.12. Verval

§ 1. D e verzekeraar is ontheven van zijn verplichting tot levering van de
verzekeringsprestatie aan degene die het schadegeval persoonlijk en opzettelijk heeft 
veroorzaakt.

§ 2. Onverminderd § 1 en artikel 9.5 en behoudens het geval van bedrog, m ag in de 
overeenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie 
worden bedongen dan w egens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst 
opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en 
het schadegeval bestaat.

A rtikel 9.13. Aansprakelijkheidsverzekering

§ 1. Binnen de grenzen van de dekking is de aansprakelijkheidsverzekeraar naast de 
tenlastenem ing van de aansprakelijkheidsschuld gehouden het verweer van de 
verzekerde tegen de door de benadeelden ingestelde vorderingen tot schadevergoeding  
waar te nemen.
Wanneer de belangen van de aansprakelijkheidsverzekeraar en van de verzekerde 
samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om in plaats van de verzekerde de vordering 
tot schadevergoeding van de benadeelden te betwisten dan wel deze te voldoen.
D e stellingname door de verzekeraar bindt de verzekerde niet, houdt geen erkenning van 
diens aansprakelijkheid in en brengt hem ook anderszins geen nadeel toe.

§ 2. D e aansprakelijkheidsverzekeraar staat, zelfs boven de dekkingsgrens, in voor:
Io de kosten verbonden aan het verweer tegen de burgerlijke vorderingen van de 
benadeelden;
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2o de op de schadevergoeding verschuldigde intresten.

§ 3. D e verzekerde is gehouden tot medewerking aan het verweer van de 
aansprakelijkheidsverzekeraar tegen de benadeelde, onder meer door:
Io aan de verzekeraar tijdig alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende 
de aansprakelijkheidsvordering over te maken;
2° in rechte te verschijnen;
3° deel te nem en aan onderzoeksmaatregelen.

§ 4. Binnen de grenzen van de dekking geniet de benadeelde jegens de 
aansprakelijkheidsverzekeraar een eigen recht op schadevergoeding.
D e door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, 
met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde.
Ingeval er meer dan één benadeelde is en de totale aan de benadeelden verschuldigde 
schadevergoeding het door de aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte bedrag 
overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar verhoudingsgewijs verminderd.
D e aansprakelijkheidsverzekeraar die vooraleer kennis te krijgen van de aanspraken van 
andere benadeelden, aan de hem bekende benadeelden verhoudingsgewijs te goeder 
trouw teveel schadevergoeding heeft uitgekeerd, is slechts gehouden tot beloop van het 
nog overblijvende deel van het verzekerde bedrag.

§ 5. Ter zake van verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen de excepties, de 
vrijstellingen, de nietigheid en het verval van recht die voortvloeien uit de wet of de 
overeenkomst en hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor of na het schadegeval heeft 
voorgedaan, niet aan de benadeelde worden tegengeworpen.
Indien de nietigverklaring, de opzegging, de beëindiging of de schorsing van de 
overeenkomst heeft plaatsgehad voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan, kan zij 
echter aan de benadeelde worden tegengeworpen.
Ter zake van andere aansprakelijkheidsverzekeringen kan de verzekeraar slechts de 
excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de 
overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak 
vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.

§ 6. D e aansprakelijkheidsverzekeraar kan zich in de overeenkomst een recht van verhaal 
tegen de verzekeringnemer of de verzekerde voorbehouden voor het geval hij aan de 
benadeelde een verzekeringsprestatie dient te leveren die hij krachtens de wet of de 
vervoerverzekeringsovereenkomst jegens de verzekeringnemer respectievelijk de 
verzekerde gerechtigd was te weigeren of te verminderen.
Op straffe van verval van zijn recht van verhaal m oet de aansprakelijkheidsverzekeraar de 
verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer 
is, kennis geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij kennis heeft van de 
feiten waarop het gegrond is.

§ 7. Een rechterlijke uitspraak kan aan de aansprakelijkheidsverzekeraar, de
verzekeringnemer, de verzekerde of de benadeelde slechts worden tegengeworpen, 
indien deze partij is gew eest in het geding.
N iettem in kan de rechterlijke uitspraak die is gew ezen in het geschil tussen de 
benadeelde en de verzekerde aan de aansprakelijkheidsverzekeraar worden 
tegengeworpen indien deze laatste in feite de leiding van het geding heeft waargenomen.
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D e aansprakelijkheidsverzekeraar, de verzekerde en de verzekeringnemer kunnen in het 
geding dat door de benadeelde of een andere betrokken partij is ingeleid vrijwillig 
tussenkom en of in gedwongen tussenkom st worden gedagvaard.
Wanneer de vordering tegen de verzekerde is ingesteld voor een strafrechtbank, kan de 
aansprakelijkheidsverzekeraar vrijwillig tussenkom en of door de verzekerde of door de 
benadeelde in tussenkom st worden gedagvaard, maar de strafrechter kan geen uitspraak 
doen over de rechten die de verzekeraar tegen de verzekerde of de verzekeringnemer kan 
doen gelden.

§ 8. Ingeval de overeenkomst een scheidsrechterlijk beding bevat, kan de benadeelde zijn 
eigen recht tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar tevens uitoefenen voor de 
scheidsrechters.

A rtikel 9.14. Verzekering voor rekening

Een vervoerverzekeringsovereenkomst kan worden gesloten ten behoeve van een andere, 
al dan niet bij naam genoem de verzekerde.
Ook wanneer de verzekerde de dekking nog niet heeft aanvaard, m ag de 
verzekeringnemer de dekking niet herroepen.

A rtikel 9.15. Verhandeling en inpandgeving

§ 1. D e polis en het verzekeringscertificaat kunnen ook aan order en aan toonder worden 
uitgegeven.
In afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk W etboek worden zij alsdan opgemaakt in 
één origineel exemplaar.
In afwijking van artikel 1690 van het Burgerlijk W etboek kunnen zij worden overgedragen 
door rugtekening respectievelijk overhandiging.
Behoudens tegenbewijs wordt het verzekerbaar belang vermoed voorhanden te zijn in 
hoofde van de regelmatig gerugtekende respectievelijk de houder ervan.

§ 2. D e verzekeringnemer en de verzekerde kunnen de uit de
vervoerverzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten in pand geven.

A rtikel 9.16. E xcepties

Ingeval de verzekering voor rekening is gesloten of de polis of het verzekeringscertificaat 
aan order of aan toonder is uitgegeven en werd verhandeld, kan de verzekeraar aan de 
verzekerde te goeder trouw geen excepties tegenwerpen die voortvloeien uit de wet of uit 
de vervoerverzekeringsovereenkomst en berusten op een tekortkoming van de 
verzekeringnemer of een eerdere verzekerde.
Ingeval de verzekeraar een verzekeringsprestatie diende te leveren, welke hij krachtens 
de wet of de overeenkomst jegens de verzekeringnemer of de eerdere verzekerde 
gerechtigd was te weigeren, heeft hij tegen deze partij een recht van verhaal.
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A rtik e l 9.17. M edeverzekerin g

§ 1. Elke verzekerde en benadeelde heeft recht op m ededeling door de verzekeraar en de 
verzekeringnemer van de naam en de zetel en zo nodig de verblijfplaats van alle 
medeverz ekeraars.

§ 2. Ingeval van medeverzekering wordt in de overeenkomst een leidend verzekeraar 
aangeduid. Bij gebreke daarvan wordt de leidend verzekeraar aangeduid door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op eenzijdig verzoekschrift neergelegd  
door de m eest gerede verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of benadeelde. D e  
beschikking wordt door toedoen van de griffier binnen vijf dagen na de dagtekening bij 
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. D e leidend verzekeraar wordt geacht de lasthebber te zijn van de overige 
medeverzekeraars voor het ontvangen van de premie en de kennisgevingen en om het 
nodige te doen om de schadegevallen te regelen, met inbegrip van de bepaling van de 
oorzaak van het schadegeval en de vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding.

§ 4. D e leidend verzekeraar kan de andere medeverzekeraars vertegenwoordigen in 
rechte, ais eiser en ais verweerder.

§ 5. D e verzekeringnemer, de verzekerde, de begunstigde en de benadeelde kunnen aan 
de leidend verzekeraar alle betekeningen en kennisgevingen doen die betrekking hebben  
op de rechtsvorderingen uit de overeenkomst tegen de overige medeverzekeraars, die 
geacht worden tot dat doei woonstkeuze gedaan te hebben bij de leidende verzekeraar.

§ 6. D e leidend verzekeraar licht de medeverzekeraars in over de uitvoering van zijn 
taken.

A rtikel 9.18. Samenloop van verzekeringen

§ 1. Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde 
risico, kan de verzekerde of de benadeelde van elke verzekeraar de levering van de 
verzekeringsprestatie vorderen, binnen de grenzen van hun respectievelijke 
verplichtingen en ten belope van de vergoeding van de geleden schade waarop hij recht 
heeft.
Behalve in geval van bedrog, kan geen verzekeraar zich op het bestaan van andere 
overeenkomsten die hetzelfde risico dekken beroepen om zijn waarborg te weigeren.

§ 2. D e last van het schadegeval wordt om geslagen ais volgt:
Io indien de waarde van het verzekeraar belang bepaalbaar is, geschiedt de om slag over 
de verzekeraars naar evenredigheid van hun respectieve verplichtingen;
2° indien de waarde van het verzekerbaar belang niet bepaalbaar is, dragen alle 
overeenkomsten met een gelijk aandeel bij ten belope van het hoogste bedrag dat door 
alle overeenkomsten gemeenschappelijk verzekerd is; zonder dat nog rekening wordt 
gehouden met de overeenkomsten waarvan de daadwerkelijke dekking met dat bedrag 
overeenkomt, wordt het overblijvende gedeelte van de schadevergoeding op dezelfde 
wijze verdeeld. D ie verdelingstechniek wordt telkens herhaald totdat de schade geheel is 
vergoed of totdat is voldaan aan de dekkingen die door de gezamenlijke overeenkomsten 
daadwerkelijk worden verleend;
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3° indien een of meer verzekeraars niet in staat zijn hun aandeel geheel of gedeeltelijk te 
betalen, wordt dit over de andere verzekeraars om geslagen op de wijze bepaald in het 2°, 
evenwel zonder dat de door ieder van hen verzekerde som  wordt overschreden.
Indien een of meer verzekeraars niet in staat zijn hun aandeel geheel of gedeeltelijk te 
betalen, hebben de andere verzekeraars op hen een recht van verhaal in verhouding tot de 
bijkomende laste die zij gedragen hebben.

§ 3. D e samenlopende verzekeringsovereenkomst naar vreemd recht kan slechts 
aanspraak op bijdrage scheppen op voorwaarde van wederkerigheid.

A rtikel 9.19. Faillissem ent van de verzekeringnem er

Ingeval van faillissement van de verzekeringnemer geldt de verzekeringsdekking ten 
voordele van de failliete massa, die instaat voor de betaling van de na faillietverklaring 
vervallen premies.

A rtikel 9.20. Verjaring

§ 1. D e verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een
verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar.
D e termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet 
ontslaan. Wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op een  
later tijdstip van het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat 
tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval drie jaar na het voorval, behoudens bedrog.
In de aansprakelijkheidsverzekering begint de termijn, wat de regresvordering van de 
verzekerde tegen de verzekeraar betreft, te lopen vanaf het instellen van de 
rechtsvordering door de benadeelde, onverschillig of het gaat om een oorspronkelijke eis 
tot schadeloosstelling dan wel om een latere eis naar aanleiding van een verzwaring van 
de schade of van het ontslaan van een nieuwe schade.

§ 2. Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, verjaart de vordering die 
voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel 9.13, § 4 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, 
indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft 
gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat 
tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het 
schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

§ 3. D e regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door verloop van 
drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, behoudens 
bedrog.

§ 4. D e verjaring loopt tegen minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere 
onbekwamen, behalve wat de vordering bedoeld in artikel 9.20, § 2, betreft.

§ 5. D e verjaring loopt niet tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die 
zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven termijn 
op te treden.
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§ 6. Indien het schadegeval tijdig is aangemeld, wordt de verjaring gestuit tot op het 
ogenblik dat de verzekeraar aan de wederpartij schríftelijk kennis heeft gegeven van zijn 
beslissing.

§ 7. Stuiting of schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde 
tegen een verzekerde heeft stuiting of schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering 
tegen de verzekeraar tot gevolg. Stuiting of schorsing van de verjaring van de 
rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar heeft stuiting of schorsing van 
de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekerde tot gevolg.

§ 8. D e verjaring van de vordering bedoeld in artikel 9.20, § 2, wordt gestuit zodra de 
verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te bekomen  
voor de door hem geleden schade. D e stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar 
aan de benadeelde schríftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van 
zijn weigering.

A rtikel 9.21. Slotbepalingen

§ 1. Artikel 3 van Titel X van Boek I van het W etboek van Koophandel wordt vervangen 
ais volgt: “D e bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op de verzekeringen die 
worden beheerst door:
Io de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
2° [XX]”.

§ 2. In artikel 20, 9° van Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk W etboek worden de 
woorden “de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst” vervangen door 
de woorden “waarop noch de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
noch [XX] van toepassing is”.

§ 3. In artikel 2, § 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
wordt het tweede lid vervangen ais volgt: “Zij is niet van toepassing op de herverzekering 
noch op de verzekeringen die worden beheerst door [...]”.

§ 4. Worden opgeheven:
Io Titel VI van Boek II van het Wetboek van Koophandel;
2° de artikelen 276 en 277 van Titel X van hetzelfde Boek.
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De Commissie Maritiem Recht bereidt een volledige herziening 

van  het  Belgisch scheepva a r t r ech t  voor. Dit negende  Blauw

boek bevat  bepalingen over vervoerverzekering.  Het maakt  

deel uit van  een reeks  Blauwboeken die dienen bij een publieke 

consultat ie  van  alle be t rokkenen uit het  scheepvaar t- ,  haven

en rechtsbedrijf.  Het heeft  een  blijvende waarde  voor de latere 

uit legging van  het  nieuwe wetboek.
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