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Het breder kaderII



II. Het breder kader

∙ De terugtred van het klassiek aansprakelijkheidsrecht

∙ Waarom?

∙ In het algemeen

∙ In de WAM-wet∙ In de WAM-wet
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II. Het breder kader (2)
∙ Het “klassieke” aansprakelijkheidsrecht: art. 1382 e.v. B.W. : 

∙ F – S – CV

∙ Bewijslast rust op slachtoffer

�Problematisch�Problematisch
� zeker in een meritocratische samenleving, waarin 

� het blinde noodlot niet langer aanvaard wordt

� de onevenredigheid tussen de geringe, de arbitraire  fout en de 
grote schade botst met het rechtsgevoel => (verplichte) 
verzekeringen

� de inefficiënte en  dure zoektocht naar “fout” 
proceseconomisch onverantwoord  => conventies
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II. Het breder kader (3)

∙ De terugtred wegens de opmars van allerhande 

regelingen van “foutloze” aansprakelijkheid:

∙ In het algemeen:

∙ Arbeidsongevallenwet (10 april 1971)∙ Arbeidsongevallenwet (10 april 1971)

∙ Wet m.b.t. de verplichte verzekering van de objectieve 

aansprakelijkheid van brand en ontploffing in openbare 

gebouwen (30 mei 1979)

∙ Wet Medische Ongevallen (31 maart  2010)

∙ Wet Technologische Ongevallen (13 november 2011)

∙ …
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II. Het breder kader (4)
∙ In de WAM-wet in het bijzonder:

∙ Aanvankelijk, voorzichtig én in de marge via 

∙ Allerhande “conventies“

• RDR• RDR

• Overeenkomst onschuldige slachtoffers

� zijn nog “afgeleiden” van foutaansprakelijkheid

� mede ingegeven vanuit oogpunt van 
kostenbeheersing

∙ Voortdurende uitbreiding van de opdracht van het Fonds (art. 
19 bis §1 WAM-wet)

• Aanvankelijk, bij niet-geïdentificeerd, niet-verzekerd 
voertuig, gestolen voertuig, 

• Later, ook wanneer geen verzekeraar moet tussenkomen 
“om reden van een toevallig feit” 
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II. Het breder kader (5)

∙ Later, de dijkbreuk met art. 29 bis

∙ Zwakke weggebruikers

∙ Passagiers∙ Passagiers

� enkel derden (bv. eigenaar voertuig) voor materiële schade 

én bestuurder voor alle schade (ook LS) blijven nog in de kou 

staan! 
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II. Het breder kader (6)

∙ Nog later, de Verbintenisverklaring kettingbotsingen

Deinze 1996!
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II. Het breder kader (7)

∙ dit is de voedingsbodem, de humus…

∙ waarin art. 19 bis-11 §2 WAM-wet wortel schiet

∙ paradox! 

∙ weliswaar opmars van individualisme

∙ doch bij schade => collectiviteit!
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 

19bis-11 §2 WAM-wet

∙ Conceptie?

∙ Arrest van 20 september 2000 Grondwettelijk Hof 

∙ Grondwettelijk Hof toetst wetten aan Grondwet, o.a. ook ∙ Grondwettelijk Hof toetst wetten aan Grondwet, o.a. ook 

aan gelijkheidsbeginsel

∙ Dat een passagier, gezeten in het voertuig van een 

onschuldige bestuurder niet vergoed wordt omdat de fout 

van één van de twee andere bestuurders niet kan bewezen 

worden is volgens het Hof strijdig met het 

gelijkheidsbeginsel

∙ Casus betrof ongeval met drie voertuigen!
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 

19bis-11 §2 WAM-wet (2)

∙ Wellicht ontbrak de nodige prenatale zorg!

∙ Onder tijdsdruk (urgente implementatie Vierde Richtlijn 

Motorrijtuigen) werd de WAM-wet herwerkt, o.a. om Motorrijtuigen) werd de WAM-wet herwerkt, o.a. om 

tegemoet te komen aan het arrest van 20 september 2000 

Grondwettelijk Hof 

∙ Geen advies van de Commissie Verzekeringen!

∙ 22 augustus 2002, invoeging van art. 19bis-11 §2 WAM-

wet
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 

19bis-11 §2 WAM-wet (3)

“In afwijking van 7° van de voorgaande paragraaf, indien 

verscheidene voertuigen bij het ongeval zijn betrokken en 

indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het 

ongeval veroorzaakt heeft, wordt de schadevergoeding van 

de benadeelde persoon in gelijke delen verdeeld onder de 

verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 

de bestuurders van deze voertuigen dekken, met 

uitzondering van diegenen wier aansprakelijkheid 

ongetwijfeld niet in het geding komt.”
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 
19bis-11 §2 WAM-wet (4)

∙ Als het ware te vondeling gelegd!

∙ Hoort niet thuis in art. 19bis-11 WAM-wet want deze 
bepaling is gewijd aan het Belgisch Gemeenschappelijk bepaling is gewijd aan het Belgisch Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds  

� in casu is niet het Fonds vergoedingsplichtig, maar wel de 
verzekeraars!

� 7° van §1 betreft de hypothese van een “niet-
geïdentificeerd voertuig”, hier gaat het om een “niet-
geïdentificeerd aansprakelijk voertuig” binnen de 
betrokken, wel degelijk geïdentificeerde voertuigen 

∙ Legistiek prutswerk, bron van verwarring…
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 

19bis-11 §2 WAM-wet (5)

∙ “Verscheidene” voertuigen?

∙ Lange tijd: minstens drie!

∙ Of twee, met een derde schadelijder?

∙ Of slechts twee ‘tout court’?

∙ Grondwettelijk Hof 3 februari 2011: slechts twee ‘tout

court’! 
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 

19bis-11 §2 WAM-wet (6)

∙ Aanvankelijk: onbekend is onbemind

∙ Slechts gaandeweg dringt werkelijke draagwijdte door tot 

de praktijk, met dank aan:de praktijk, met dank aan:

∙ rechtspraktizijnen:

∙ Geert Jocqué: “Het mysterie van art. 19bis-11 §2”

∙ Mr. Stephane Vereecken

∙ het Grondwettelijk Hof

∙ rechtsbijstandsverzekeraars
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III. Geboorte, ontwikkeling en toekomst van art. 

19bis-11 §2 WAM-wet (7)

∙ Toekomst blijft onzeker, er resten nog tal van vragen

∙ Vergt uitklaring, wellicht via procedures∙ Vergt uitklaring, wellicht via procedures

∙ Mogelijk uitmondend in een nieuwe conventie 

(proceseconomie)
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IV. Toepassingsvoorwaarden
1. “Verscheidene”

2. “Voertuigen”

3. “Ook niet-verzekerde en niet-geïdentificeerde” voertuigen

4. “Betrokken zijn” bij “een ongeval”

5. “En indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval 5. “En indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval 
veroorzaakt heeft”

6. “Vergoedbare schade”

7. “Vergoedingsplichtige”
∙ De verzekeraar

∙ Met uitzondering van…

∙ Quid eigen verzekeraar?

∙ Ook voor de bestuurder en de eigenaar?

∙ “Verdeling in gelijke delen”

8. “Benadeelde”



IV.  Toepassingsvoorwaarden (2)

1. “Verscheidene” (supra)

2. “Voertuigen”

∙ Gangbare betekenis in WAM-wet, m.a.w. motorrijtuigen

∙ Geen spoor- en tramvoertuigen

3. “Ook niet-verzekerde en niet-geïdentificeerde” voertuigen

∙ Niet evident want louter “de verzekeraars” en niet het 

Fonds is vergoedingsplichtig

∙ Edoch, nieuwe ongelijkheid!
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IV. Toepassingsvoorwaarden (3)

4. “Betrokken zijn” bij “een ongeval”

∙ “Ongeval” wordt niet gespecifieerd

∙ Waar? 

niets wijst erop dat het ook zou gelden voor ongevallen op strikt niets wijst erop dat het ook zou gelden voor ongevallen op strikt 

privéterrein (analogie art. 29bis)
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IV. Toepassingsvoorwaarden (4)

∙ “Betrokkenheid” 

∙ Wellicht analoog met het begrip “betrokkenheid” in de zin van art. 

29 bis WAM-wet (= ruim)

∙ daadwerkelijk fysiek contact is niet vereist∙ daadwerkelijk fysiek contact is niet vereist

∙ de loutere aanwezigheid volstaat niet; het voertuig dient wél “een 

rol” gespeeld te hebben in de ongevalsgenese (anders dan “de 

oorzaak”)
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IV. Toepassingsvoorwaarden (5)

5. “En indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig 

het ongeval veroorzaakt heeft”

∙ is een voorafgaande voorwaarde voor de toepasselijkheid van art. 

19bis-11 §2

∙ vergt eigenlijk een voorafgaande (rechterlijke) 

aansprakelijkheidsbeoordeling

� drempelverhogend!

25



IV. Toepassingsvoorwaarden (6)

6. “Vergoedbare schade”

∙ Niet alleen de lichamelijke

∙ Maar ook de materiële schade

∙ verwijzing naar punt 7 van art. 19bis-11§1 (vergoedingsplicht Fonds ∙ verwijzing naar punt 7 van art. 19bis-11§1 (vergoedingsplicht Fonds 

ingeval van een niet-geïdentificeerd voertuig) werkt niet beperkend

∙ alhoewel, toch andersluidende rechtspraak (voorlopig louter 

politierechtbank van Charleroi) 
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IV. Toepassingsvoorwaarden (7)

7. “Vergoedingsplichtige”

= de verzekeraars, die de burgerlijke aansprakelijkheid van de 

bestuurders van deze betrokken voertuigen dekken, dragen de bestuurders van deze betrokken voertuigen dekken, dragen de 

schadevergoeding van de benadeelden in gelijke delen, met 

uitzondering van diegenen wier aansprakelijkheid ongetwijfeld niet in 

het geding komt

27



IV. Toepassingsvoorwaarden (8)

∙ “de verzekeraars” die de burgerlijke aansprakelijkheid van 

de bestuurders van deze betrokken voertuigen dekken

∙ m.i.v. Belgisch Bureau voor in het buitenland gestalde ∙ m.i.v. Belgisch Bureau voor in het buitenland gestalde 

motorrijtuigen

∙ m.i.v. overheid die als “eigen verzekeraar” fungeert

∙ Fonds bij niet-geïdentificeerd en/of niet-verzekerd voertuig?
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IV. Toepassingsvoorwaarden (9)

∙ “met uitzondering van diegenen wier aansprakelijkheid 

ongetwijfeld niet in het geding komt”

∙ “ongetwijfeld”∙ “ongetwijfeld”

∙ verzekeraar torst bewijslast

∙ toch weer een aansprakelijkheidsbeoordeling!

∙ >< geest van het objectief aansprakelijkheidsregime art. 19bis-

11§2 WAM-wet 
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IV. Toepassingsvoorwaarden (10)

∙ Quid met de eigen verzekeraar?

∙ In principe geen probleem

∙ Voor “inzittenden” slechts beperkt probleem∙ Voor “inzittenden” slechts beperkt probleem

∙ want  hun lichamelijke schade (met inbegrip van 

kledijschade) wordt  reeds vergoed in kader van art. 29bis 

WAM-wet

∙ nu ook eventueel andere materiële schade
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IV. Toepassingsvoorwaarden (11)
∙ Ook voor “de bestuurder” en “de eigenaar”?

∙ “Bestuurder” kan overeenkomstig art. 4 §1, lid 2 WAM-wet 
nog uitgesloten worden indien hij geen lichamelijk letsel heeft 
opgelopen

∙ geldt normaliter slechts uitzonderlijk want vergt 
“aansprakelijkheid” van de my, dus noodzakelijkerwijs een fout 
van een andere verzekerde, bijvoorbeeld van de eigenaar!
“aansprakelijkheid” van de my, dus noodzakelijkerwijs een fout 
van een andere verzekerde, bijvoorbeeld van de eigenaar!

∙ bij art. 19bis-11 §2 is er een “vergoedingsplicht” van verzekeraar 
ingevolge loutere betrokkenheid van het voertuig

• speelt art. 4§1, lid 2 WAM-wet?

• ?

• hangt samen met kwalificatie van vergoedingsregeling 
(“aansprakelijkheid” of “automatische 
vergoedingsregeling”)

• indien niet �botsing met essentie zelve van WAM-
verzekering!
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IV. Toepassingsvoorwaarden (12)

∙ Ook voor “de bestuurder” en “de eigenaar”?

∙ Voor wat betreft de “Eigenaar” kan overeenkomstig art. 3 

WAM-wet de schade aan het verzekerd voertuig worden 

∙ speelt art. 3 WAM-wet?∙ speelt art. 3 WAM-wet?

• ?

• hangt opnieuw samen met kwalificatie van 

vergoedingsregeling (“aansprakelijkheid” of 

“automatische vergoedingsregeling”)

• indien niet � botsing met essentie zelve van 

WAM-verzekering!
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IV. Toepassingsvoorwaarden (13)

∙ “Verdeling in gelijke delen”

∙ Geldt dit louter tussen de verzekeraars onderling (intern) of kan 

het tegengeworpen worden aan de benadeelden (extern)?

∙ Onduidelijk!∙ Onduidelijk!

∙ Indien ook extern:

∙ Benadeelde verplicht alle betrokken verzekeraars aan te spreken

∙ Proceseconomisch onverantwoord

∙ Vroegere art. 29bis: ook onduidelijk, Rs koos toch voor 

hoofdelijkheid tussen verzekeraars
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IV. Toepassingsvoorwaarden (14)

8. “Benadeelde”

∙ niet gepreciseerd in art. 19bis-11 §2 zelf!

∙ in de memorie van toelichting: enkel de bedoeling om 

“onschuldige” SO’s te doen genieten, doch onduidelijk “onschuldige” SO’s te doen genieten, doch onduidelijk 

� dus wellicht toch eenieder (cfr. Vereecken)!

∙ eigenaar, bestuurder, inzittende, derde

∙ “in” of “van” het voertuig van de ongetwijfeld onschuldige 

bestuurder of  de potentieel aansprakelijke bestuurder

∙ opnieuw: dit lijkt ook te gelden ook voor de potentieel 

aansprakelijke bestuurder zelf (alhoewel memorie van 

toelichting en Rl.)! 
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V. Wat in de praktijk?

∙ Pol. Turnhout 14 mei 2012

∙ Vijf voertuigen

∙ Vordering kan niet ingesteld worden tegen chauffeur

∙ Schade aan verzekerd voertuig wordt uitgesloten (art. 3 WAM-∙ Schade aan verzekerd voertuig wordt uitgesloten (art. 3 WAM-

wet)
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V. Wat in de praktijk? (2)

∙ Pol. Aalst 15 november 2012

∙ Twee voertuigen

∙ Het kan niet de bedoeling zijn dat de verzekeraar telkens de 

voertuigschade van zijn eigen verzekerde gaat vergoedenvoertuigschade van zijn eigen verzekerde gaat vergoeden

∙ Schade aan verzekerd voertuig wordt uitgesloten (art. 3 WAM-

wet)

∙ De eigenaar van een voertuig, waarbij de aansprakelijkheid van 

dat voertuig niet uit te sluiten valt, kan niet doorgaan als een 

“benadeelde persoon” in de zin van art. 19bis-11 §2 WAM-wet
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V. Wat in de praktijk? (3)

∙ Rb. Dendermonde 12 april 2013

∙ Twee voertuigen die schade veroorzaken aan bushokje

∙ Annotator: “echte” toepassing van art. 19bis-11 §2 WAM-wet

∙ Beide verzekeraars moeten de helft betalen, geen hoofdelijke ∙ Beide verzekeraars moeten de helft betalen, geen hoofdelijke 

gehoudenheid! 
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VI. Besluit

∙ Slordig wetgevend werk

∙ leidde – weliswaar met enig uitstel - tot onduidelijkheid op het 

terreinterrein

∙ is speeltuin voor rechtsgeleerden en rechtspraktizijnen

∙ dwingt rechters in quasi-wetgevende rol

∙ waardoor zich ten gronde een – al dan niet gewenste – doch, 

alleszins sluipende uitholling van ons klassiek 

aansprakelijkheidsrecht zou kunnen voltrekken!

∙ Voorlopig blijft het onduidelijkheid troef!
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VI. Besluit (2)

∙ Voor de makelaar weze het wél duidelijk:

Zelfs bij een ongeval met slechts twee voertuigen komt bij 

“onduidelijkheid” inzake de aansprakelijkheid mogelijk de nieuwe “onduidelijkheid” inzake de aansprakelijkheid mogelijk de nieuwe 

vergoedingsgrondslag van art. 19bis-11 §2 in beeld!
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Over GSJ AdvocatenVII



∙ Everything’s connected: een netwerk van kennis en 

expertise

∙ Ruim 40 advocaten

∙ Organisch netwerk van gedeelde kennis

∙ Vakgroep overschrijdend∙ Vakgroep overschrijdend

∙ Een sectorgerichte aanpak

∙ Team op maat

∙ Perfect afgestemd op elke sector en elk dossier

∙ De cliënt profiteert

∙ Best of both: diepgang én brede blik
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Contacteer ons

Gert Geerts
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2018 Antwerpen

T +32 3 232 50 60

F +32 3 232 30 50

E gg@gsj.be
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