
het poelaertplein
Tweemaandelijks informatieblad • Gerechtelijk jaar 2019-2020
26ste Jaargang • Nr 1 september 2019
P 701328 • Afgiftekantoor: Charleroi X

1/
2019-
2020

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING 

IN DE KIJKER
BRUSSEL, INTERNATIONAAL 
INSTITUTIONEEL EN 
DIPLOMATIEK CENTRUM

DOSSIER
CASSATIERECHTSPRAAK 
VERZEKERINGSRECHT 

WELKOM
AAN ALLE NIEUWE STAGIAIRS

AGENDA
ACTIVITEITEN  VPG



W
W

W
.I
B

IS
-A

D
V

E
R

T
IS

IN
G

.C
O

M

KIJK EENS
MET ANDERE OGEN 
NAAR UW PENSIOEN

ONTDEK ONZE PENSIOENPRODUCTEN
VOOR ADVOCATEN, GERECHTSDEURWAARDERS
EN ANDERE ZELFSTANDIGEN

Hebt u vragen of wenst u een gepersonaliseerd voorstel,
mail gerust naar info@vkag.be of bel naar 02 534 42 42

GULDEN VLIESLAAN 64, B-1060 BRUSSEL - INFO@VKAG.BE - WWW.VKAG.BE

IBP toegelaten op 30/07/2007 onder nr. 55002

UIT VOORZORG ... NU DENKEN AAN LATER

MET HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)
EN DE PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN (POZ)

cpah_uil_210x270_nl.indd   1 11/06/18   11:07



P/3

Waarde confraters,

Het gerechtelijk jaar schiet uit de start-
blokken en ook dit jaar staat er weer een 
team van enthousiaste vrijwilligers voor u 
klaar om binnen het VPG een brede waaier 
aan activiteiten te organiseren: permanente 
vormingen, een studiedag, cultuuractiviteiten, 
een citytrip, een pleitwedstrijd, paleis-
disputen en natuurlijk het hoogtepunt van 
het jaar: de openingsconferentie met het 
aansluitend galabal. Dit zal plaatsvinden op 
22 november 2019, noteer deze datum dus 
alvast in uw agenda.

Dit jaar wordt onze samenwerking met de 
JABkes (de stagiairsvereniging van onze balie) 
versterkt, die voortaan als subcommissie 

Goede voornemens voor september

van het VPG zullen functioneren. Zij zullen 
in dat kader o.m. opnieuw de baliequiz en 
de Nacht van de Stagiairs organiseren.
 
Met de start van het nieuw gerechtelijk jaar 
en schooljaar, is september ook de beste 
maand om met goede voornemens in de 
praktijk van start te gaan. Het zal u niet 
verbazen dat uit onderzoek blijkt dat de 
meeste goede voornemens in het water 
vallen na 12 dagen. Het goede nieuws is 
echter dat u meer kans op slagen heeft 
wanneer u met deze voornemens aan de 
slag gaat in september in plaats van in janu-
ari. Daar zijn verschillende redenen voor. In 
september zijn we vaak meer ontspannen 
dan in januari, aangezien we nog nagenie-
ten van een deugddoende zomervakantie. 
De zonnestralen van de nazomer geven 
meer energie en motivatie dan de donkere 
winterdagen. September betekent voor 
velen ook de terugkeer naar meer routine 
in ons dagdagelijks patroon, hetgeen een 
ideaal kader biedt om nieuwe gewoon-
tes te integreren. In september is er ook 
minder druk van buitenaf, aangezien je niet 
voortdurend de traditionele Nieuwjaars-
vraag krijgt wat jouw goede voornemens 
zijn voor het nieuwe jaar. Je kan dan ook 
in alle rust uitmaken wat je wanneer wil 
veranderen en hoe. 

Woord van de Voorzitter

September blijkt dus de uitgelezen maand 
om eindelijk die cursus tapdansen of 
Mandarijn Chinees te beginnen, minder 
koffie te drinken, meer te mediteren, uw 
fitnessabonnement effectief te gebruiken 
of uw juridische tijdschriften nauwgezetter 
te lezen.

Als ik één goed voornemen zou mogen 
suggereren, dan zou ik u aanraden om 
uw lidmaatschap van het VPG reeds in 
september te vernieuwen. Niet alleen geeft 
u daarmee onze vereniging een vliegende 
start, maar u geniet ook onmiddellijk van 
het voordelige ledentarief voor al onze 
activiteiten. Het betreft een eenmalige han-
deling waar u automatisch een jaar lang de 
vruchten van zal plukken. Hier bestaat dus 
alvast geen risico op falen vanaf de 12e dag.

Tot slot wens ik u bij deze nieuwe start nog 
een fantastisch jaar toe, met interessante 
uitdagingen en vreugdevolle ontmoetin-
gen met oude en nieuwe confraters. Het 
bestuur hoopt u dit jaar opnieuw talrijk te 
mogen verwelkomen op onze activiteiten, 
wij hebben er alvast zin in!

Maria-Clara Van den Bossche
Voorzitter 2019-2020

Maria-Clara Van den Bossche

Colofon 
Verantwoordelijke uitgever: Maria-Clara Van den Bossche, 
vzw Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel 
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel - info@vlaamspleitgenootschap.be 
KBO nr. 0408.508.372

Realisatie: All About Content, www.aacontent.be
De redactie bestaat uit: Cecile Kenis en Karin Vanhoof
Fotografie: Klaas De Buysser, Karel Duerinckx, Utopix
Redactie afgesloten op 13.08.2019
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Ereleden 2018-2019
Asscherickx Bertrand, Bevernage Carl, Blanpain Bruno, Callens Peter, De Becker André, De Beir 
Theo, Dubaere Joan, Fierens Jean-Pierre, Georg Szabo, Glas Geert, Gooris August, Judo Frank, Lam-
brecht Dirk, Marroyen Luc, Panis Luc, Raes Stefaan, Six Anne, Struyven Paul, Tallon Alex, Van Alsenoy 
Karel, Van Eecke Hugo, Vercraeye Kathleen, Vermeir Tim, Winters Karin

Bijdragen, opmerkingen, suggesties? 
Poelaertplein@vlaamspleitgenootschap.be
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Op 21 juni koos de algemene vergadering een nieuwe voorzitter voor het gerech-
telijk jaar 2019-2020 en nodigde de uittredende voorzitter uit om hierop het glas te 
heffen tijdens de receptie.

Dit jaar ruilde de algemene vergadering de statige Braffort zaal in voor een onge-
dwongen ruimte in een coworking locatie. Misschien lag het aan de minder formele 
sfeer, maar de vergadering was in een uurtje geklaard. Gelukkig was het barpersoneel 
van de aanpalende business club ‘The Artist’ standby om de dorstigen te lessen en 
waren er voldoende hapjes om de hongerige magen te stillen. 

Uittredend voorzitter Emmanuel Verraes bedankte het bestuur voor de fijne samen-
werking en vooral ook de leden van het Vlaams Pleitgenootschap voor het mooie jaar.
De sfeervolle binnentuin was het perfecte decor voor de groepsfoto van het nieuwe 
bestuur. De verkozen voorzitter Maria-Clara Van den Bossche en haar team hebben er 
alvast veel zin in en hopen u volgend jaar te mogen verwelkomen.  

RECEPTIE

Van links naar rechts bovenaan: Emmanuel Verraes, Gert-Jan Hendrix, Dieter Vanoutrive en Peter Taffijn. Onderaan: Wannes Vandenbussche, Cecile Kenis, Maria-Clara Van den Bossche, 
Stefanie Tack en Phiippe Van Gaever.

Uittredend voorzitter Emmanuel Verraes

Algemene Vergadering 
op verrassende locatie
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Van links naar rechts bovenaan: Emmanuel Verraes, Gert-Jan Hendrix, Dieter Vanoutrive en Peter Taffijn. Onderaan: Wannes Vandenbussche, Cecile Kenis, Maria-Clara Van den Bossche, 
Stefanie Tack en Phiippe Van Gaever.



Vanaf het Verdrag van Rome in 1957 
besloten de ontluikende Europese in-
stellingen al snel om zich te vestigen in 
Brussel. Sindsdien groeide de Belgische 
hoofdstad uit tot Europese hoofdstad 
en kozen talloze internationale in-
stellingen en organisaties Brussel als 
hoofdzetel.Wij stellen u graag 5 grote 
internationale of intergouvernementele 
organisaties voor die hun hoofdzetel in 
Brussel hebben. 

De Europese Unie
Hoewel de Europese Unie geen hoofd-
stad heeft, zijn de belangrijkste Europese 
instellingen in Brussel gevestigd: de zetel 
van de Europese Commissie, één van de 
twee zetels van het Europees Parlement, 
de zetel van de Raad van de Europese 
Unie, en de zetel van de Europese Raad 
bevinden zich in Brussel.

De Europese Unie is een uit 28 Euro-
pese lidstaten bestaand statenverband, 

dat functioneert via een systeem van 
onafhankelijke supranationale instel-
lingen en door de lidstaten gemaakte 
intergouvernementele samenwerkings-
afspraken. Artikel 2 van het Verdrag van 
Lissabon omschrijft de doelstellingen 
en de waarden waarop de Unie berust, 
zijnde de “eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 
de rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten, waaronder de rechten van 
personen die tot minderheden behoren. 
Deze waarden hebben de lidstaten ge-
meen in een samenleving die gekenmerkt 
wordt door pluralisme, non-discriminatie, 
verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en 
mannen.”

De Europese Unie begon als een club 
van 6 (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland) in 1951 met 
de oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal. 

In 1957 volgden de oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
en Euratom. Het lidmaatschap breidde 
uit met Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk in 1973, met Grie-
kenland en Spanje in 1981, met Portugal 
in 1986, en met Finland, Oostenrijk en 
Zweden in 1995. De grootste uitbreiding 
vond plaats in 2004 met de toetreding 
van 10 centraal- en middeneuropese 
staten: Cyprus, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, 
Slowakije en Tsjechië. In 2007 werden 
Bulgarije en Roemenië lid van de Euro-
pese club. De laatste toetreding tot nu 
toe was Kroatië in 2013.

De gebouwen van de Europese Unie in 
Brussel zijn voornamelijk geconcentreerd 
in de Europese wijk. Rechtstreeks stellen 
de Europese instellingen in Brussel rond 
de 50.000 mensen te werk. Onrecht-
streeks komen daar nog zo’n 50.000 
arbeidsplaatsen bij.
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Brussel, al meer dan zestig jaar 
een internationaal, institutioneel 

en diplomatiek centrum
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De Navo
Het Navo-verdrag (officieel “het 
Verdrag van Washington”) werd 
ondertekend in 1949. Het voorziet 
in de wederzijdse verdediging van de 
lidstaten in geval van een gewapende 
aanval. Het artikel 5 van het Navo-ver-
drag bepaalt dat de Navo-lidstaten 
overeenkomen: “dat een gewapende 
aanval tegen een of meer van hen in 
Europa of Noord-Amerika als een aanval 
tegen hen allen zal worden beschouwd; 
zij komen bijgevolg overeen dat, indien 
zulk een gewapende aanval plaatsvindt, 
ieder van hen de aldus aangevallen partij 
of partijen zal bijstaan, in de uitoefening 
van het recht tot individuele of collectieve 
zelfverdediging erkend in artikel 51 van 
het Handvest van de Verenigde Naties, 
door terstond, individueel en in samen-
werking met de andere partijen, op te 
treden op de wijze die zij nodig oordeelt 
met inbegrip van het gebruik van gewa-
pend geweld om de veiligheid van het 

Noord-Atlantisch gebied te herstellen en 
te handhaven.”

Het Navo-lidmaatschap staat open voor 
elke Europese staat die de verwe-
zenlijking van de beginselen van het 
Navo-verdrag kan bevorderen en die 
kan bijdragen tot de veiligheid van het 
Noord-Atlantisch gebied. De Navo telt 
momenteel 29 lidstaten. De oorspron-
kelijke leden van de Navo waren België, 
Canada, Denemarken, Frankrijk, Ijsland, 
Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwe-
gen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en 
de USA. Vanaf 1952 sloten Turkije en 
Griekenland zich aan. De Bondsrepu-
bliek Duitsland volgde in 1955, Spanje in 
1982, en Hongarije, Polen en Tsjechië in 
1999. In 2004 breidde het grondgebied 
van de Navo uit met Bulgarije, Estland, 
Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië 
en Slowakije. In 2009 traden Albanië en 
Kroatië tot de Navo toe. In 2017 volgde 
Montenegro. Momenteel willen ook 

Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Macedo-
nië, Georgië en Oekraïne lid worden 
van de Navo, maar hun aanvragen tot 
lidmaatschap zijn om diverse redenen 
uitgesteld.

De Navo heeft haar hoofdkwartier 
in de Brusselse deelgemeente Haren. 
De Navo telt rechtsstreeks zo’n 
4.500 werknemers in Brussel.

De Benelux Unie
De Benelux is het intergouvernementele 
samenwerkingsverband tussen België, 
Nederland en Luxemburg.

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 
Londen, beslisten de gevluchte regerin-
gen van België, Nederland en Luxem-
burg om nauwer te gaan samenwerken. 
De Benelux ging in 1944 van start 
als douane-unie. Zo namen de drie 
partners het voortouw in de allereerste 
stappen naar een Europese integratie. In 

Het Europees Parlement in Brussel
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1958 mondde de douane-unie tussen 
België, Nederland en Luxemburg uit in 
het Verdrag tot de oprichting van de 
Benelux Economische Unie, die een 
verbreding en een verdieping van de 
economische samenwerking inhield.

Op 17 juni 2008 werd een nieuw 
Benelux-Verdrag ondertekend. Voort-
aan zal de samenwerking zich con-
centreren op drie kernthema’s: de 
interne markt en de economische unie 
(met o.a. effectief grensoverschrijdend 
arbeidsmarktbeleid in de grensregio’s 
en een samenwerking tussen onze drie 
landen in de industrie-, de diensten-, de 
transport- en de energiesector), duur-
zame ontwikkeling, en justitie en bin-
nenlandse zaken (met o.a. grensover-
schrijdend politieoptreden, bestuurlijke 
aanpak ter bestrijding van de grens-
overschrijdende criminaliteit, beveiliging 
van communicatietechnologie en van 

vitale infrastructuur, fraudepreventie en 
fraudebestrijding, grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, en vlottere patiënten-
mobiliteit in de Benelux). Met al deze 
nieuwe kerntaken werd ook de naam 
van het samenwerkingsverband in 2008 
gewijzigd in de Benelux Unie.

De Benelux Unie heeft haar hoofdzetel 
in de Regentschapsstraat in Brussel, 
vlak bij het justitiepaleis.

Eurocontrol
Eurocontrol is een internationale orga-
nisatie die instaat voor de coördinatie 
van de luchtverkeersleiding in Europa. 
Eurocontrol werkt op dit ogenblik een 
uniform systeem uit voor het luchtver-
keer in het hele Europese luchtruim. 

Er zijn op dit ogenblik 41 lidstaten. Buiten 
alle landen van de Europese Unie, zijn dit 
Albanië, Armenië, Bosnië-Herzegovina, 

Het nieuwe gebouw van de Navo in Brussel

Georgië, Moldavië, Monaco, Montenegro, 
Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, 
Turkije, Ukraïne en Zwitserland.

De hoofdzetel van Eurocontrol is 
gevestigd in de Brusselse deelgemeente 
Haren. Eurocontrol heeft (gespreid over 
heel Europa) 1.900 werknemers.
 
De Werelddouaneorganisatie
De Werelddouaneorganisatie is een in-
tergouvernementele organisatie die zich 
bezighoudt met alle mogelijke aspecten 
van douane. Ze bevordert een eerlijke, 
transparante en voorzienbare douane-
omgeving. Dit komt de internationale 
handel ten goede en maakt het mogelijk 
om fraude efficiënt te bestrijden. 

Op dit ogenblik zijn 182 landen uit heel 
de wereld lid van de Werelddouaneor-
ganisatie. Ze heeft haar zetel in Sint-
Joost-ten-Node. 
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ACTIVITEITENKALENDER

Permanente Vorming

De permanente vormingen van het 
VPG gaan telkens door op dinsdag van 
12u tot +/- 14u in de lokalen van het 
Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115, 
1000 Brussel. Er wordt bij aankomst 
een drankje en broodjes voorzien.

Per opleiding worden 2 juridische punten 
toegekend.

• Stagiair-leden betalen 15 EUR
• Leden 25 EUR
• Niet-leden 50 EUR

Meer informatie over de inschrijvings-
modaliteiten en abonnementsformules 
op onze website:
www.vlaamspleitgenootschap.be

Programma

Dinsdag 10/09/2019
Strafrecht
Prof. Dr. Catherine Van de Heyning 
(advocaat, Universiteit Antwerpen / VUB)

Dinsdag 01/10/2019
Nieuwe B2B wet
Michel Segers (FLINN)

Dinsdag 15/10/2019
Publiek en administratief recht
Nathanaelle Kiekens (Stibbe)

Dinsdag 12/11/2019
Gegevensbeschermingsrecht in de praktijk
Dr. Yung Shin Van der Sype (Time Lex)

Dinsdag 26/11/2019
Actualia verbintenissenrecht
Dr. Sander Van Loock (Simont Braun)

Dinsdag 10/12/2019
Actualia vereffening en verdeling, 
materieel- en procesrechtelijke aspecten
Prof. dr. Charlotte Declerck 
(U.Hasselt, Tiberghien)

Recyclagemiddagen & opleidingen
 
§

1

Nieuwe module

Binnenkort mag u een aparte mail 
verwachten waarin u zich via een link 
naar onze nieuwe website (opnieuw) 
lid kan maken van het VPG en zo kan  
genieten van fikse kortingen op de 
culturele activiteiten, de openings-
zitting, het galabal en de permanente 
vormingen die het VPG organiseert.

Van zodra uw betaling in orde is, 
ontvangt u een e-mail met een 
bevestiging van uw lidmaatschap 
evenals een debetnota en een lid-
maatschapscode. Deze geeft recht 
op de ledenkortingen. Bewaar uw 
lidmaatschapscode dus goed.

Save the date
Het lijkt nog ver, maar achter de 
schermen is het bestuur al volop 
bezig met de voorbereidingen van het 
jaarlijkse galabal. Het wordt opnieuw 
een spetterend feest. Noteer dus nu 
alvast vrijdag 22 november
in jouw agenda.

Word nu lid van het 
VPG en verdien uw 
lidgeld in no time terug

Het Vlaams Pleitgenootschap zal zich ook in het 
gerechtelijk jaar 2019-2020 ten volle inzetten 
voor haar Brusselse confraters met tal van 
opleidingen, studiedagen, culturele activiteiten en 
uiteraard het jaarlijkse galabal. 

Om deze activiteiten voor onze leden extra 
aantrekkelijk te maken, werden de prijzen voor 
de niet-leden drastisch opgetrokken en die voor 
onze leden aanzienlijk verlaagd. 
Voorbeeld: voor 75 EUR lidgeld krijgt u 70 EUR 
korting op het galabal
 
Voor een agenda en een overzicht van de 
activiteiten verwijzen wij naar onze nieuwe 
website www.vlaamspleitgenootschap.be, 
het Poelaertplein en onze mailings.
De lidgelden voor het gerechtelijk jaar 
2019-2020 bedragen: 

• Advocaten stagiairs 40 EUR *

• Advocaten (minder dan 15 jaar balie) 75 EUR **

• Advocaten (vanaf 15 jaar balie) 85 EUR ***

• Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 
• 35 jaar) 65 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten 35 jaar of 

ouder) 75 EUR
• Ereleden (namen worden gepubliceerd in het 

Poelaertplein) 95 EUR

*  Ingeschreven op de lijst van stagiairs sinds 
 2 september 2016 of later.
**  Advocaat sinds 1 september 2004 of later.
***  Advocaat sinds 31 augustus 2004 of vroeger.
 Indien de advocaat of de advocaat-stagiair zijn 

inschrijving op het tableau dan wel de lijst van sta-
giairs heeft laten schorsen, dan worden voormelde 
datums dienovereenkomstig vervroegd.



P/10

Verval van recht en 
uitsluitingen
Een eerste topic dat aan bod kwam 
is het verval van recht op dekking 
(art. 65 Verz.W.) en de uitsluiting van 
bepaalde risico’s van de verzekerings-
overeenkomst. 

Verval van recht 
Het verval van recht houdt in dat de 
verzekerde het recht op de verzeke-
ringsprestatie verliest, omdat hij een 
bepaalde contractuele verplichting niet 
is nagekomen. Wil zo’n vervalbeding 
geldig zijn, dan dient het voldoende 
bepaald te zijn in de overeenkomst; 
algemene formuleringen zijn dus uit 
den boze en ongeldig. 

Uit de recente (gepubliceerde) recht-
spraak blijkt dat in dit verband vooral 
discussies bestaan omtrent vervalbe-

DOSSIER

dingen in diefstalverzekeringen, die de 
verzekerde bv. de verplichting opleggen 
tot het ‘volledig afsluiten van de woning 
door middel van alle mogelijke afsluitings-
middelen’. Daar waar de rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant (23 mei 2013) 
van oordeel was dat deze verplichting 
niet voldoende bepaald en dus ongeldig 
was, oordeelde het hof van beroep te 
Luik (30 juni 2014) in tegenovergestel-
de zin. Opdat de schending van een 
contractuele verplichting kan leiden tot 
verval, moet er een oorzakelijk verband 
bestaan tussen deze schending en de 
verwezenlijking van het gedekte risico. 
Aangezien dit oorzakelijk verband 
wordt beoordeeld op basis van de 
equivalentieleer, gaat het niet op om 
de dekking verhoudingsgewijs met de 
precieze invloed van de contractuele 
wanprestatie op het zich voordoen van 
de schade, te verminderen. 

In een arrest van 13 februari 2017 
bevestigde het Hof van Cassatie haar 
vaststaande rechtspraak dat het op 
grond van artikel 1315, lid 2 BW aan 
de verzekeraar is om te bewijzen dat 
(i) het vervalbeding geldig is, (ii) de 
verzekerde de contractueel opgeleg-
de verplichting niet is nagekomen, en 
(iii) deze niet-nakoming in oorzakelijk 
verband staat met de schade. Gelet op 
het dwingende karakter van artikel 65 
Verz.W., is het niet mogelijk om deze 
bewijslast bij de verzekerde te leggen 
(Cass. 13 september 2010). Hoewel 
de partijen in principe zelf bepalen 
welke verplichtingen leiden tot een 
verval van recht, mag een vervalbeding 
er niet toe leiden dat elke dekking van 
het in de verzekeringsovereenkomst 
omschreven risico wordt uitgesloten, 
aldus het Hof van Cassatie in een 
arrest van 19 oktober 2018.

Op 11 juni 2019 had ik het genoegen om een voordracht te geven omtrent ‘actualia in het verzekeringsrecht’. 
Tijdens deze voordracht werd ingegaan op enkele recente cassatiearresten met betrekking tot deel 4 Verzeke-
ringswet 2014 (Verz.W.). Hieronder volgt een beknopte weergave van de onderwerpen en de rechtspraak die 
aan bod kwamen.

Actualia verzekeringsrecht: 
 een overzicht van enkele 

interessante cassatiearresten
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Uitsluitingen
Een andere manier waarop verze-
keraars hun gehoudenheid kunnen 
beperken, is door bepaalde risico’s uit 
te sluiten van de dekking. In tegenstel-
ling tot bij een verval van recht, is het 
risico dan ab initio niet gedekt door 
de polis. Bovendien dient ook geen 
oorzakelijk verband te worden bewe-
zen. Er blijft evenwel in rechtspraak en 
rechtsleer discussie bestaan omtrent 
de vraag of de verzekerde dan wel 
de verzekeraar de bewijslast van de 
aan- of afwezigheid van een uitslui-
ting draagt. Los daarvan, is het voor 
verzekeraars interessant om bepaalde 
verplichtingen te formuleren als een 
uitsluiting, in plaats van een verval van 
recht. Aan deze praktijk heeft het Hof 
van Cassatie evenwel een halt toege-
roepen. Zo oordeelde het Hof op 20 
september 2012 dat uit het dwingende 
karakter van artikel 65 Verz.W. voort-
vloeit dat de rechter verplicht is om als 
uitsluiting vermomde vervalbedingen 
te herkwalificeren. Dit maakt dat alle 
bedingen die de dekkingsweigering 
van de verzekeraar koppelen aan de 

niet-nakoming van een contractuele 
verplichting in principe moeten worden 
gekwalificeerd als een vervalbeding (in 
dezelfde zin: Cass. 11 februari 2016).

Opzet
Artikel 62, lid 1 Verz.W. bepaalt dat de 
verzekeraar niet verplicht is om opzet-
telijk veroorzaakte schadegevallen te 
dekken. Deze bepaling is van openbare 
orde. Zoals geweten, heeft de invulling 
van het opzetbegrip een hele evolutie 
gekend – niet alleen in het verzeke-
ringsrecht, maar ook in andere rechts-
takken, zoals het aansprakelijkheids-
recht en het sociale zekerheidsrecht. 
Een arrest van 24 april 2009 vormt de 
basis van de huidige opvatting van het 
Hof van Cassatie omtrent de invulling 
van het opzetbegrip in het verzeke-
ringsrecht. Daarin wordt het intentio-
nele element niet enkel vastgeknoopt 
aan de schadeverwekkende handeling, 
maar ook aan de veroorzaakte schade. 
Daaraan voegt het Hof in een arrest 
van 26 oktober 2011 toe dat de inten-
tie om te schaden volstaat, los van de 
vraag of deze intentie anders uitdraait 

dan gewild, bv. omdat de schade 
groter is dan bedoeld, of omdat men 
schade heeft toegebracht aan de ver-
keerde persoon. 

Een voorlopig eindpunt in deze evo-
lutie vormt het arrest van 26 oktober 
2017. Daarin stelt het hof dat de 
intentie om te schaden wel betrekking 
moet hebben op een door de ver-
zekeringsovereenkomst gedekt risico. 
Met andere woorden, de verzekerde 
moet de bedoeling hebben gehad 
om een door de verzekering gedekt 
schadegeval te veroorzaken. Daardoor 
is het bv. voor een (brand)verzekeraar, 
anders dan voorheen het geval was, 
niet meer mogelijk om zonder meer 
zijn dekking te weigeren wanneer de 
verzekerde bij een zelfmoordpoging 
zijn huis vernielt door een gasfles 
open te draaien en een sigaret op te 
steken. Dit is enkel mogelijk indien de 
verzekerde zelfmoordenaar de bedoe-
ling had om niet alleen zichzelf, maar 
ook het verzekerde goed te vernielen. 
Een zelfmoordenaar die onder in-
vloed van medicatie in slaap valt met 



een sigaret in de hand en daardoor 
het goed in brand steekt, zal bv. niet de 
intentie hebben gehad om het goed te 
vernielen. Bijgevolg kan de brandver-
zekeraar zijn dekking niet weigeren op 
grond van artikel 62, lid 1 Verz.W. Bij 
een zelfmoordenaar die daarentegen 
gebruik maakt van gas, liggen de zaken 
moeilijker. Er zal immers bewezen moe-
ten worden dat hij effectief de intentie 
had om het huis te vernielen en dat 
het niet louter ging om een accident 
de parcours. Met dit arrest beperkt het 
Hof van Cassatie dus in zekere mate de 
gevolgen van haar eerdere rechtspraak, 
op grond waarvan het niet uitmaakte 
dat de wil om te schaden anders uit-
draait dan voorgenomen.

Verder bevestigde het Hof van Cassa-
tie in arresten van 25 maart 2013 en 8 
mei 2014 dat de opzettelijke daad van 
één van de verzekerden geen afbreuk 
doet aan de rechten van de overige 
verzekerden. Zo blijven de ouders van 
een minderjarige die de schade op-
zettelijk heeft veroorzaakt gerechtigd 
op de tussenkomst van de familiale 
verzekeraar, en sluit de opzettelijke 
daad van één van beide partners niet 
uit dat de andere partner een beroep 
kan doen op een omniumverzekering. 
Bedingen in een verzekeringsovereen-
komst die bepalen dat het opzet van 
één verzekerde zich ook uitstrekt tot 
de andere verzekerden, zijn nietig.

Subrogatoir verhaal en 
conventioneel verhaal
In het licht van het voorgaande, rijst 
de vraag in welke mate de verzeke-
raar een verhaalsrecht heeft tegen de 
persoon die het schadegeval opzet-
telijk heeft veroorzaakt. Het klassieke 
voorbeeld daarbij is het verhaalsrecht 
tegen de minderjarige die het scha-
degeval opzettelijk heeft veroorzaakt, 
nadat de verzekeraar is tussengeko-
men ten behoeve van diens ouders 
(art. 1384, lid 2 BW). 

Aangezien het gaat om een aan-
sprakelijkheidsverzekering, zijn voor 
dit verhaalsrecht twee grondslagen 
voorhanden.

Ofwel oefent de verzekeraar een 
verhaalsrecht uit tegen aansprakelijke 
derden (art. 95 Verz.W.), ofwel tegen 
de verzekerde ten aanzien van wie hij 
zijn prestaties had kunnen weigeren of 
verminderen (art. 152 Verz.W.). Om 
te weten of een verhaalsrecht tegen 
de minderjarige mogelijk is, dient men 
dus te weten of hij/zij een derde dan 
wel een verzekerde is. Met andere 
woorden, verliest de minderjarige – 
die als verzekerde wordt genoemd in 
de familiale polis – zijn hoedanigheid 
als verzekerde omwille van het feit 
dat de verzekeraar is tussengekomen 
ten behoeve van diens ouders, of niet? 
Nog anders gezegd, moet men de 

hoedanigheid van verzekerde beoorde-
len op het niveau van de verzekerings-
polis (abstracte invulling), dan wel op 
het niveau van de verzekeringsprestatie 
(functionele invulling)? Zoals hierna zal 
blijken, lijkt het Hof van Cassatie een 
andere mening toegedaan al naargelang 
het gaat om een aansprakelijkheidsver-
zekering, zoals een familiale verzekering, 
dan wel een zaakverzekering.

Familiale verzekering 
In het kader van de familiale verzeke-
ring is het vaste cassatierechtspraak 
dat de minderjarige die opzettelijk een 
schadegeval veroorzaakt, zijn hoeda-
nigheid van verzekerde behoudt, zelfs 
indien de verzekeraar ten behoeve van 
diens ouders is tussengekomen (Cass. 
11 januari 2010 en 4 juni 2012). Een 
verhaalsrecht op grond van artikel 95 
Verz.W. tegen de minderjarige is dus 
niet mogelijk. Het gevolg daarvan is 
dat enkel artikel 152 Verz.W. tot de 
mogelijkheden behoort. Ook dit artikel 
zal echter geen soelaas bieden, omdat 
het moet worden samen gelezen met 
de artikelen 150 (eigen recht van de 
benadeelden) en 151 (tegenstelbaar-
heid van excepties tegen de bena-
deelde) Verz.W. Het concrete gevolg 
hiervan is dat, wanneer de benadeelde 
de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar 
aanspreekt voor de aansprakelijkheid 
van de minderjarige, deze verzekeraar 
zijn dekking zal kunnen weigeren op 
grond van artikel 151, §2 Verz.W., om-
dat het opzet van de minderjarige het 
schadegeval voorafgaat – een verhaals-
recht is in deze hypothese bijgevolg 
niet aan de orde. Indien de benadeelde 
de verzekeraar wil aanspreken voor de 
aansprakelijkheid van de ouders (art. 
1384, lid 2 BW), dan zal de verzekeraar 
zijn dekking niet kunnen weigeren. Het 

Het is vreemd om het begrip verzekerde in de zin van ar-
tikel 95 Verz.W. anders in te vullen al naargelang het gaat 
om een aansprakelijkheids- dan wel een zaakverzekering.

DOSSIER
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opzet is immers persoonlijk, en is dus 
niet tegenwerpelijk aan de ouders, 
noch aan de benadeelde (art. 151, 
§2). Bijgevolg had de verzekeraar zijn 
dekking ten aanzien van de ouders niet 
kunnen weigeren, en kan (ook) geen 
verhaal tegen hen worden uitgeoefend 
op grond van artikel 152 Verz.W.

Zaakverzekering 
Met betrekking tot de ABR-verzeke-
ring, meer bepaald het zaakverzeke-
ringsluik, heeft het Hof in een arrest 
van 24 februari 2017 echter geoor-
deeld dat een verzekerde een derde 
is in de zin van artikel 95 Verz.W. wan-
neer de verzekeraar hem geen dekking 
verleent voor het concrete schadege-
val. Het onderdeel dat ervan uitgaat 
dat een verzekerde zijn hoedanigheid 
van verzekerde behoudt in geval de 
verzekeraar dekking verleent aan een 
andere verzekerde, en de verzekeraar 
in voorkomend geval geen subrogatoir 
verhaal tegen hem kan uitoefenen, faalt 
naar recht, aldus het Hof. Ook met 
betrekking tot een brandverzekering 
had het Hof dit standpunt al eens 
ingenomen, al ging het in dat geval om 
mede-eigenaars – die maar een ver-
zekerbaar belang hebben ten belope 
van hun aandeel in het goed (Cass. 5 
november 2012 en 21 oktober 2016). 

Het minste dat men hiervan kan zeg-
gen, is dat het vreemd is om het begrip 
verzekerde in de zin van artikel 95 
Verz.W. anders in te vullen al naarge-
lang het gaat om een aansprakelijk-
heids- dan wel een zaakverzekering. 
In alle geval is het gevolg van het 
voormelde arrest van 24 februari 2017 
dat de ABR-verzekeraar die optreedt 
als zaakverzekeraar een verhaalsrecht 
kan uitoefenen op grond van artikel 95 

Verz.W. tegen de aansprakelijke verze-
kerde, omdat hij volgens deze recht-
spraak een derde is ten opzichte van 
de uitgekeerde verzekeringsprestatie. 

Indien de ABR-verzekeraar optreedt 
als aansprakelijkheidsverzekeraar, dan 
is het risico van de aansprakelijke 
verzekerde gedekt, en zal de ABR-ver-
zekeraar geen subrogatoir verhaal 
kunnen nemen op diezelfde aanspra-
kelijke verzekerde in wiens voordeel 
werd tussengekomen. Tegen deze 
verzekerde kan eventueel wel een 
verhaal worden uitgeoefend op grond 
van artikel 152 Verz.W. In alle geval 
doet men er als verzekerde onder een 
ABR-polis dus goed aan om daarnaast 
een (beroeps)aansprakelijkheidsver-
zekering af te sluiten die zowel de 
contractuele als buitencontractuele 
aansprakelijkheid dekt.

Rechtsbijstandsverzekering
Er wordt afgerond met een arrest 
van het Hof van Cassatie van 24 
maart 2016 waarin de vraag werd 
beantwoord aan wie de rechtsple-
gingsvergoeding (RPV) toekomt: de 
verzekerde, diens advocaat of de 
rechtsbijstandsverzekeraar. Het Hof is 
van oordeel dat de RPV toekomt aan 
de rechtsbijstandsverzekeraar, én dat 
laatstgenoemde ze mag verrekenen 
met de staat van kosten en erelonen 
van de advocaat. Het feit dat de polis 
deze verrekeningsmogelijkheid niet 
voorziet, speelt geen enkele rol.

Deze beslissing ligt op het eerste ge-
zicht in lijn van wat wordt bepaald in 
het protocolakkoord tussen Assuralia 
en de OVB-OBFG. Daarin staat dat de 
advocaat de door de tegenpartij te-
rugbetaalde gerechtskosten, die door 

de verzekeraar waren voorgeschoten, 
terugbetaalt aan de verzekeraar of 
dat hij ze in mindering brengt van 
zijn staat van kosten en ereloon. Dit 
laatste lijkt echter niet meer mogelijk 
te zijn na het voormelde arrest van 
het Hof van Cassatie. Het feit dat de 
advocaat zelf overging tot verrekening, 
was immers het feit dat aanleiding gaf 
tot het geschil dat door het Hof werd 
beslecht. Hoewel deze beslissing prin-
cipieel correct is, rijzen er toch een 
aantal vragen. Mag de verzekeraar ook 
tot verrekening overgaan indien de 
verliezende partij nalaat om de RPV 
te betalen? Heeft de verzekeraar recht 
op de volledige RPV wanneer deze 
hoger is dan de erelonen en kosten 
van de advocaat? Wat wanneer de 
grenzen van de dekking bereikt zijn, en 
nog niet alle kosten en erelonen van 
de advocaat zijn betaald?

In alle geval doet de advocaat er dus 
goed aan om op zijn factuur aan de 
rechtsbijstandsverzekeraar te vermel-
den dat hij de RPV zal doorstorten 
van zodra hij deze van de tegenpartij 
ontvangen heeft.

Dr. Wannes Buelens
Loyens & Loeff
Universiteit Antwerpen



P/14

Welkom aan onze 
fantastische Brusselse balie!

STAGIAIRS

Brussel is een prachtige bruisende stad, 
waar je je als stagiair nooit zal vervelen. 
Niet alleen zijn er veel bars en restau-
rants maar ook zeer veel rechtbanken 
in beide landstalen, waardoor je in het 
begin een goede wegwijzer zal nodig 
hebben.

Goede wegwijzers zullen ongetwijfeld 
je patron zijn en de talrijke confraters 
die je gedurende de komende jaren zal 
ontmoeten.

Ook ik hoop een wegwijzer te zijn voor 
al je vragen en sta ter beschikking indien 
je een vertrouwelijk gesprek wenst of 

gewoon een luisterend oor nodig hebt.
Ik zei toch ook dat Brussel een brui-
sende stad is door al zijn bars? Zet je 
graag een stapje in het nachtleven of wil 
je andere confraters ontmoeten? De 
JABkes en het Vlaams Pleitgenootschap 
organiseren heel wat evenementen in 
Brussel. Ga naar hun Facebookpagina en 
blijf bij met de komende evenementen! 
Wie weet komen wij elkaar snel tegen 
op één van deze activiteiten.

Geniet van je eedaflegging, hetgeen 
een bijzondere ervaring is en ik wens 
je nog een goed begin van het nieuw 
gerechtelijk jaar!

Naar jaarlijkse gewoonte heten zowel de nieuwe vertegenwoordiger van de stagiairs als de voorzitter van de 
JABkes de advocaat-stagiairs welkom. Julie Crowet en Dietrich Bourguignon doen dit hier ieder in hun eigen stijl.

Julie Crowet 
Vertegenwoordiger van de stagiairs 
2019-2020



Welkom waarde confraters, 

‘Confraters’ inderdaad, wen maar aan 
die term, want dat wordt jullie nieuwe 
voornaam onder de advocaten. Naast 
‘confrater’ zal men jullie trouwens ook 
vaak aanspreken als ‘meester’ van zodra 
jullie op maandag 2 september de eed 
zullen afgelegd hebben als advocaat-stagi-
air. Wen er bijvoorbeeld ook maar aan dat 
nonkels en andere familieleden jullie op fa-
miliefeestjes allerlei juridische vragen zullen 
stellen waarbij jullie het in Keulen zullen 
horen donderen. En dat is niet het enige 
dat er zal veranderen nadat op maandag 
2 september de eed zal zijn afgelegd. Jullie 
gaan namelijk heel wat zaken leren en te-
genkomen die jullie nooit eerder ervaren 
hebben en waarbij jullie vaak niet meteen 
zullen weten wat te doen. 

Vrees evenwel niet! Wij zijn allemaal ook 
advocaat-stagiair geweest of zijn het nog 
steeds en hebben begrip voor jullie - soms 
toch wel - moeilijke situatie. Teneinde de 
advocaat-stagiair te steunen en te helpen 
werd in het verleden de Jong Advoca-
ten Brussel VZW, of korter, de ‘JABkes’ 
opgericht. De JABkes is een organisatie 

bestaande uit - hoe kan het ook anders 
- jonge advocaten. Zij verenigt de jonge 
confraters en is er voor hen in leuke en 
minder leuke tijden. 

Dit doen we ten eerste door hen de 
juiste informatie te bezorgen. Op onze 
drukbezochte FAQ-websitepagina kunnen 
de stagiairs hun vragen over de stage over-
zichtelijk beantwoord zien of krijgen ze 
onze contactgegevens voor de vragen die 
met discretie dienen behandeld te worden.

In tweede instantie brengen wij informatie 
over aan de vertegenwoordiger van de 
stagiairs die werd aangesteld om de belan-
gen van de stagiair te verdedigen voor de 
Nederlandse Orde van Advocaten bij de 
Balie van Brussel.

Ten derde zorgen wij naast het serieuze 
werk ook voor ‘serious fun’ en vormen 
wij tijdens onze formele vergaderingen 
en andere contactmomenten het ge-
spreksplatform bij uitstek om het leven 
van de advocaat-stagiair samen nog beter 
te maken. Denk maar aan onze populaire 
activiteiten zoals bijvoorbeeld de JABkes 
quiz in het Justitiepaleis, een boksinitiatie, 

een kartingtoernooi, onze vele after works, 
De Nacht, enzovoort enzovoort.
Vergeet zeker niet te kijken op onze 
website (www.jabkes.be) en vooral onze 
Facebook pagina om op de hoogte te 
blijven.

Alvast voor nu een dikke proficiat en veel 
succes gewenst tijdens jullie stage!

Hopelijk tot binnenkort op onze 
activiteiten, 

Dietrich Bourguignon
Voorzitter JABkes 2019-2020
www.jabkes.be
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Aanbod geldig voor professionele en privédoeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord. De diensten Privalis van ING zijn voorbehouden aan advocaat(-stagiairs), 
(kandidaat-)notarissen of (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. De voorwaarden en modaliteiten van ING-diensten en -producten (reglementen, tarieven en rentes, productfi ches et alle bijkomende informatie) 
zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op ing.be. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke 
uitgever : Philippe Wallez – Sint- Michielswarande 60 – B-1040 Brussel.

Wanneer u aan uw carrière als advocaat begint, 
kunt u maar beter goed begeleid worden.
Vertrouw daarom, net als 90% van uw confraters, op de 
Privalisdiensten van ING. Advies, oplossingen en promoties op 
maat van uw professionele én uw privébehoeften. 
Ontdek ons aanbod op ing.be/advocaat-stagiair

Uw professionele 
toekomst loopt op rolletjes!
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