Verzekeringsrecht voor
het Vastgoed
Astrid CLABOTS
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1. Situatieschets – Insteek

2. Verzekeringsrecht kort geschetst - Vastgoedcases
3. Verzekeringscontracten
4. Varia
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1. Situatieschets – Insteek

Type here the title of the presentation

De rechtsonderhorige heeft weinig kennis of inzicht in de afhandeling
van schadegevallen al naargelang met dit burgerrechtelijk – dan wel
verzekeringstechnisch beschouwt (1382 B.W., contractuele
aansprakelijkheid ...)
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De verzekeringspolissen worden vaak te ondoordacht onderschreven, de jacht op
de laagste premie is veelal open …
➢Algemene voorwaarden
➢Bijzondere voorwaarden (!!)
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Renovatieproblematiek (ouder wordende gebouwen, slijtage met steeds meer
schadegevallen tot gevolg, grote risicovolle werken, weigering van dekking,…).
Transformatie van gebouwen : bouwwerken binnen het bestaande gebouw ?
Collectieve werken of eigen initiatief ?
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2. Verzekeringsrecht kort geschetst - Vastgoedcases
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➢De verzekeringsmaatschappij vergoedt niet uit mededogen .. Bij een schadegeval
wordt de polis zorgvuldig geraadpleegd.
➢Verzekerbaarheid op basis van statistiek. Dit resulteert in uitsluitingen, die
worden opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis.
➢Wat is er verzekerd ? En vooral..wat NIET ?
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Verzekeringswetgeving en verzekeringsregulering voor u opgesomd :

Elke landverzekeringsovereenkomst wordt beheerst door
1. de Wet van 4 april 2014
2. KB’s (KB’s brand…), bijzondere wetten (Controlewet…)
3. De verzekeringsovereenkomst zelf
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Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30 april 2014)

Deel 1 Algemene Bepalingen
Art. 3 Doel : nadruk op de precontractuele fase !
Deze wet heeft tot doel de rechten te beschermen van de verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en van de derden die belang hebben bij de
uitvoering van verzekeringsovereenkomsten en daartoe :
- voorwaarden en regels vast te stellen die een loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen moeten waarborgen en waaraan de
activiteit van de verzekeraars onderworpen is;
- informatieregels vast te leggen bij het aanbieden en het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en gedurende de looptijd ervan;
- regels vast te leggen met betrekking tot de publiciteit en de informatieplichten in het geval van commercialisatie in België;
- informatie en andere regels op te leggen in verband met tarifering, segmentatie en winstdeling;
- gelet op het beginsel van uitvoering van overeenkomsten te goeder trouw, voorwaarden en regels vast te stellen die de contractuele relatie tussen de
verzekeraar, de verzekeringnemer en desgevallend de verzekerde en/of de begunstigde organiseren;
- de voorwaarden betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling, de distributie van
verzekeringen, alsook de regels betreffende de informatie aan het publiek in dit verband vast te stellen, en
- het toezicht op de naleving van deze regels te organiseren.
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Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30 april 2014)

Deel 2 Specifieke bepalingen met betrekking tot de bedrijfsvoering
Deel 3 Het aanbieden en sluiten van overeenkomsten : informatie, publiciteit,
tarifering, segmentatie en winstdeling
Art. 23. § 1. De algemene, bijzondere en speciale voorwaarden, de verzekeringsovereenkomsten in hun geheel, evenals alle clausules afzonderlijk, moeten in
duidelijke en nauwkeurige bewoordingen worden opgesteld. Ze mogen geen enkele clausule bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid
tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringnemer.
§ 2. In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert in alle gevallen de voor de verzekeringnemer meest gunstige interpretatie. Indien de
verzekeringnemer en de verzekerde niet één en dezelfde persoon zijn, prevaleert de voor de verzekerde meest gunstige interpretatie.
Het eerste lid is niet van toepassing op verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot grote risico's, met uitzondering van de risico's omschreven in artikel 5,
39°, punt b) voor zover de verzekeringsnemer een vrij beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft.
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Deel 4 De Landverzekeringsovereenkomst

Hoofdstuk 1 : Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten
Afdeling 1 – Het sluiten van de overeenkomst
Art. 58 – Mededelingsplicht
De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de
verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Genetische gegevens mogen
niet worden meegedeeld.
Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord en indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan hij
zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen.
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Art. 59 - Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van
dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens, komen hem toe.
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Art. 60. - Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van
gegevens
§1. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is de overeenkomst niet nietig.
De verzekeraar stelt, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de
overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.
De verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan zich nadien niet meer beroepen op feiten
die hem bekend waren.
§ 2. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de
opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.
§ 3. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de
opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou
hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.
Indien de verzekeraar echter bij een schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd,
wordt zijn prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.
§ 4. Wanneer gedurende de loop van de verzekering een omstandigheid bekend wordt die beide partijen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst onbekend was, wordt
artikel 80 of artikel 81 toegepast, naargelang die omstandigheid een vermindering of een verzwaring van het verzekerde risico tot gevolg heeft.
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Afdeling 2 – Omvang van de dekking
Art. 62 - Bedrog en schuld

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De
verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn
bepaald.
(…)”
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Afdeling 3 – Bewijs en inhoud van de overeenkomst

Art. 64.
§ 2. De verzekeringsovereenkomst bevat ten minste :
1° de datum waarop de verzekeringsovereenkomst is gesloten en de datum waarop de verzekering begint te lopen;
2° de duur van de overeenkomst;
3° de identiteit van de verzekeringnemer en, in voorkomend geval, de identiteit van de verzekerde en van de begunstigde;
4° de naam en het adres van de verzekeraar of van de medeverzekeraars;
5° in voorkomend geval, de naam en het adres van de verzekeringstussenpersoon;
6° de gedekte risico's;
7° het bedrag van de premie of de wijze waarop de premie kan worden bepaald.
§ 3. De verzekeraar is ertoe gehouden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeringnemer een afschrift te verstrekken van de inlichtingen die deze laatste schriftelijk
heeft medegedeeld over het te dekken risico.

> THV sluit brandpolis (blokpolis) af, VME neemt het dossier over … Maar wat als de identiteit niet wordt overgezet ? Co – Housing : wie is belanghebbende en contracteert in geval
van gemeenschappelijke delen ?
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Afdeling 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Art. 65 - Geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie
In de verzekeringsovereenkomst mag geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een
bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
> Quid voorwaarden brandweerverslag ?
> Quid voorwaarden in de polis inzake brandveiligheid ?
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Art. 69 - Niet-betaling van de premie
Niet-betaling van de premie op de vervaldag kan grond opleveren tot schorsing van de dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de schuldenaar in
gebreke is gesteld.
(…)
Aanmaning tot betaling
Art. 70. De ingebrekestelling bedoeld in artikel 69 geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende brief.
Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen de termijn bepaald in de ingebrekestelling. Die termijn mag niet korter zijn dan vijftien dagen, te rekenen
vanaf de dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief.
In de ingebrekestelling wordt aan de premievervaldag en aan het premiebedrag herinnerd alsook aan de gevolgen van niet-betaling van de premie binnen de gestelde
termijn en aan de aanvang van die termijn. Er wordt ook in vermeld dat de schorsing van de dekking of de opzegging van de overeenkomst uitwerking hebben
vanaf de dag volgend op de dag waarop de termijn eindigt, zonder dat dit afbreuk doet aan de dekking die betrekking heeft op een verzekerd voorval dat zich
voordien heeft voorgedaan.
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Art. 71 - Uitwerking van de schorsing van de dekking of van de opzegging van de
overeenkomst
De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 70, tweede lid.
Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringnemer een einde gemaakt aan die schorsing.
De verzekeraar die zijn verplichting tot het verlenen van dekking schorst, kan de overeenkomst opzeggen in dezelfde ingebrekestelling; in dat geval wordt de
opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn die niet korter mag zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.
Indien de verzekeraar de overeenkomst niet heeft opgezegd in dezelfde ingebrekestelling, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe ingebrekestelling is
gedaan overeenkomstig artikel 70.

De bepalingen van dit artikel met betrekking tot de schorsing van de dekking zijn niet van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten met vrije premiebetaling.
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Art. 74 - Melding van het schadegeval
§ 1. De verzekerde moet, zodra mogelijk en in elk geval binnen de termijn bepaald in de overeenkomst het schadegeval aan de verzekeraar melden.

De verzekeraar kan er zich echter niet op beroepen dat de in de overeenkomst gestelde termijn om de in het eerste lid bedoelde melding te doen niet in acht is
genomen, indien die melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschiedt.
§ 2. De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
> Taak syndicus ? Verzekeringsmakelaar ?
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Art. 75 - Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval
Bij elke verzekering tot vergoeding van schade moet de verzekerde alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te
beperken.
> Het is een wettelijke taak van de syndicus om dringende en bewarende maatregelen te nemen.
Sancties
Art. 76. § 1. Indien de verzekerde één van de verplichtingen hem opgelegd door de artikelen 74 en 75 niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de
verzekeraar, kan deze aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel.
§ 2. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde de in de artikelen 74 en 75 bedoelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.
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Afdeling 5 – Beding ten behoeve van derden

Afdeling 6 – Niet bestaan en wijziging van het risico
Art. 80 - Vermindering van het risico
Wanneer gedurende de loop van een verzekeringsovereenkomst, andere dan een levensverzekering of ziekteverzekeringsovereenkomst, het risico dat het verzekerde
voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan,
op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, is hij verplicht een overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan vanaf de dag waarop hij van de
vermindering van het risico kennis heeft gekregen.
Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste
de overeenkomst opzeggen.
Korting na renovatie, nieuwbouw ? Statistiek : korting bedingen bij nieuwbouw.
Renovatie ?
Een nieuw dak, een vernieuwde badkamer of vloeren, … : 0
Wel bij vernieuwing van nutsleidingen. Risicodaling speelt op de nutsleidingen zoals de elektrische installatie, domotica, waterleidingen of de verwarming,..
(alle nutsleidingen)
De premie voor de inboedel blijft. Onlogisch …
Facturen voorleggen.
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Art. 81 - Verzwaring van het risico
§ 1. (…) heeft de verzekeringnemer de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder de voorwaarden van artikel 58 de nieuwe omstandigheden of de
wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet te bewerkstelligen.
(…) wanneer gedurende de loop van een verzekeringsovereenkomst, andere dan een levensverzekering, een ziekteverzekering of een
kredietverzekeringsovereenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de verzekeraar, indien die verzwaring bij het sluiten van de
overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij van de
verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.
Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, bij het verstrijken van een termijn van een
maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen na het
verstrijken van voornoemde termijn.
De verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging heeft voorgesteld, kan zich later niet meer
beroepen op de verzwaring van het risico.
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§ 2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden, en indien de verzekeringnemer de
verplichting van paragraaf 1 heeft vervuld, dan is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.
§ 3. Als een schadegeval zich voordoet en de verzekeringnemer de in paragraaf 1 bedoelde verplichting niet is nagekomen :
a) is de verzekeraar ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de
verzekeringnemer;
b) is de verzekeraar er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten
betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan worden verweten.
Zo de verzekeraar evenwel het bewijs aanbrengt dat hij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou verzekerd hebben, dan is zijn prestatie bij schadegeval beperkt
tot de terugbetaling van alle betaalde premies;
c) zo de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de
verzekeraar kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen hem toe als schadevergoeding.
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Afdeling 7 – Medeverzekering en taak van de eerste verzekeraar

Medeverzekering >< samenloop van verzekeringen >< Combinatiepolis (art. 66
VW).
Afdeling 8 – Opzeggingswijzen
Art. 84. § 1. De overeenkomst kan worden opgezegd bij een aangetekende brief,
bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
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Afdeling IX. - Duur en einde van de overeenkomst
Art. 85. § 1. De duur van de verzekeringsovereenkomst mag niet langer zijn dan één jaar. Behalve wanneer een van de partijen ten minste drie maanden vóór de
vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet, volgens de in artikel 84 voorgeschreven wijzen, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes
van één jaar.
De overeenkomst mag geen andere opzeggingstermijnen opleggen.
(…) niet van toepassing op de kapitalisatieverrichtingen en de ziekte- en levensverzekeringsovereenkomsten.
(…) De volgende risico's kunnen evenwel niet worden uitgesloten :
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en voertuigcasco inzake motorrijtuigen;
- Brand (eenvoudige risico's);
- Burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid met betrekking tot het privéleven;
- Lichamelijke ongevallen op persoonlijke titel gedekt;
- Hulpverlening;
- Rechtsbijstand.
(…)
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Art. 86 - Opzegging na schadegeval
§ 1. In de gevallen waarin de verzekeraar zich het recht voorbehoudt de overeenkomst na het zich voordoen van een schadegeval op te zeggen, beschikt de
verzekeringnemer over hetzelfde recht. Die opzegging geschiedt ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.
De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op
de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte.
(…)
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Afdeling X. – Verjaring
Art. 88. § 1. De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar. (…)

Behoudens schorsing en stuiting (art. 89 VW)

Afdeling XI. Scheidsrechtelijke uitspraken
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Hoofdstuk 2 : Bepalingen eigen aan de verzekering tot vergoeding van
schade
Art. 91 - Belang bij het verzekerde
De verzekerde moet kunnen aantonen dat hij een in geld waardeerbaar belang heeft bij het behoud van de zaak of bij de gaafheid van het vermogen.

Art. 92 - 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.
Alle excepties eigen aan de verzekeringsovereenkomst en waarop de verzekeraar zich tegen de verzekeringnemer kan beroepen zijn tegenstelbaar aan de verzekerde,
wie het ook zij.
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Art. 95 - Indeplaatsstelling van de verzekeraar
De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of
de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
(…)
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> kwestie van waardering van het risico zelf, >< andere toets dan zwaarte van het
risico bij contractssluiting of tijdens de overeenkomst (kansberekening)
Art. 96 - Oververzekering te goeder trouw
Wanneer een bedrag te goeder trouw te hoog is verzekerd bij een of meer overeenkomsten afgesloten bij dezelfde verzekeraar, heeft elke partij het recht dit te
verminderen tot de waarde van het verzekerde.
Wanneer het verzekerde bedrag is verdeeld over verschillende overeenkomsten, afgesloten bij verschillende verzekeraars, wordt de vermindering, bij gebrek aan
overeenstemming tussen alle partijen, toegepast op de bij de overeenkomsten verzekerde bedragen, naar hun tijdsorde, te beginnen met de jongste overeenkomst, en
brengt zij de opzegging mee van één of verscheidene overeenkomsten waarvan het verzekerde bedrag aldus tot nul wordt teruggebracht.

Art. 97 - Oververzekering te kwader trouw
Art. 97. Wanneer een zelfde verzekerbaar belang door een of meer overeenkomsten te kwader trouw verzekerd is voor een te hoog bedrag, bij een of meer
verzekeraars, zijn de overeenkomsten nietig en hebben de verzekeraar of de verzekeraars, indien zij te goeder trouw zijn, het recht de geïnde premies te behouden
als schadevergoeding.

Art. 98 - Onderverzekering : evenredigheidsbeginsel
§ 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, tenzij anders is bedongen.
§ 2. De Koning kan voor bepaalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel beperken of verbieden.
>< Zie KB BRAND ! Onroerend goed !
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Hoofdstuk 3 : Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een
vast bedrag.
Art. 98 - Onderverzekering : evenredigheidsbeginsel
§ 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, tenzij anders is bedongen.
§ 2. De Koning kan voor bepaalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel beperken of verbieden.
>< Zie KB BRAND ! Onroerend goed !
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Schadeverzekeringen

Art. 105 - Men beoogt de vergoeding van vermogensschade
Art. 106 - Reddingskosten
De kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit de
dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra het
schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, worden mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt, door de verzekeraar
gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest. Zij komen te zijnen laste zelfs boven de verzekerde som.
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SCHADEVERZEKERINGEN
Zaakverzekeringsovereenkomsten
Aansprakelijkheidsovereenkomsten
Verzekering rechtsbijstand
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Zaakverzekeringsovereenkomsten

Art. 107 - Verzekerbare waarde ? Wijze van waardebepaling ?
De partijen kunnen bepalen op welke wijze de waarde van de goederen wordt begroot voor de verzekering. In afwijking van artikel 93 kunnen zij een
herbouwwaarde, een herstelwaarde of een vervangingswaarde bedingen, zelfs zonder aftrek van de waardevermindering wegens ouderdom.

Art. 108 - Vaststelling van de verzekerde som
De verzekerde som wordt vastgesteld door de verzekeringnemer. Deze som wordt geacht gelijk te zijn aan de waarde van het verzekerbaar belang indien ze is
vastgesteld in akkoord met de gemandateerde van de verzekeraar.

(…)

Art. 109 - 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.
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Verplichtingen van de verzekerde

Art.110 - Gesteldheid van de plaats
De verzekerde mag behalve indien het echt noodzakelijk is op eigen gezag geen veranderingen aanbrengen aan het beschadigde goed waardoor het onmogelijk of
moeilijker wordt de oorzaken van de schade te bepalen of de schade te taxeren.
Indien de verzekerde de in het eerste lid bedoelde verplichting niet nakomt en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op
een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel of kan hij schadevergoeding vorderen.
Komt de verzekerde de in het eerste lid bedoelde verplichting met bedrieglijk opzet niet na, dan kan de verzekeraar zijn dekking weigeren.
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Art. 111 - Overdracht onder de levenden van een verzekerde zaak
§ 1. In geval van overdracht onder de levenden van een onroerend goed, eindigt de verzekering van rechtswege drie maanden na de datum van het verlijden van de
authentieke akte.
Tot het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, blijft de aan de overdrager verleende dekking gelden voor de overnemer, tenzij deze laatste dekking
geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.
§ 2. In geval van overdracht onder de levenden van een roerend goed, eindigt de verzekering van rechtswege zodra de verzekerde het goed niet meer in zijn bezit
heeft, tenzij de partijen bij de verzekeringsovereenkomst een andere datum hebben bedongen.
>< art. 100 VW : Overlijden van de verzekeringnemer
< vb. openbare verkoop, curator onbeheerde nalatenschap en schadegeval na eerste zitdag.
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Case
De koper van een gebouw merkt schade op die normaal gezien gedekt is door de brandpolis, bv. waterschade na een storm. Is hij daarvoor dan ook verzekerd
indien de schade ontstond vóór het tekenen van de akte?
Schade vóór het tekenen van de akte? Verkoper staat in voor de verzekering. Zolang de akte niet verleden is, zal de brandverzekeraar van de verkoper
tussenkomen.
Tenzij het anders in het compromis staat. Meestal voorziet het compromis echter dat de koper het goed vanaf het verlijden van de notariële akte zelf moet
verzekeren. Er wordt doorgaans ook een ‘clausule van uitgestelde eigendomsoverdracht’ opgenomen waardoor de eigendomsoverdracht van de woning uitgesteld
wordt totdat de akte bij de notaris getekend wordt. Het risico op schade gaat in dat geval dan ook over op het moment van de akte.
De koper kan een attest van dekking van de brandverzekeraar van de verkoper eisen. De koper start zijn eigen brandverzekering doorgaans vroeger op.

Gebouw in slechte staat : dan kan de verzekeraar soms bepaalde schadeoorzaken uitsluiten. Kopie van de brandpolis nalezen.
Schade merkbaar na de akte
Eigen polis !
Na die aktedatum, geen discussie: de brandpolis van de koper is op dat moment normaal gezien in voege en zal vergoeden. Wat als die waterschade echter
veroorzaakt is door een waterlek dat twee maanden vóór de aktedatum ontstond? Dit komt in de praktijk nogal eens voor: er is een lek en alles moet eerst uitdrogen
eer de schade correct vastgesteld kan worden. Verzekeraars hebben dit probleem onderling opgelost: de eigen brandverzekeraar zal vergoeden.

Let op! De conventie tussen verzekeraars geldt enkel als koper én verkoper verzekerd zijn. Heeft de verkoper géén brandpolis, dan zal de verzekeraar van de koper
geen waarborg geven als die kan aantonen dat de schade zich manifesteerde vóór de periode waarin de brandpolis in voege trad. Of de verkoper verzekerd is, is dus
toch wel van belang...
Recentelijk gebouwd vastgoed? Decenale verzekering.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 115 - Normale dekking
Tenzij anders is bedongen, dekt de brandverzekering de verzekerde goederen tegen schade veroorzaakt door brand, door blikseminslag, door ontploffing, door
implosie, alsmede door het neerstorten van of het getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen, en door het
getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 116 - Uitbreiding van de dekking
Ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze goederen is veroorzaakt
door :
1° hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, het blussen of de redding;
2° afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen;

3° instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
4° gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 117 - Inboedelverzekering
De verzekering van de inboedel waarmee een gebouw of een gedeelte van een gebouw gestoffeerd is, omvat niet alleen de goederen die aan de verzekerde
toebehoren, maar ook die van alle bij hem inwonende personen, ten behoeve van wie de verzekeringnemer geacht wordt de verzekering mede te hebben gesloten.
Niettemin kunnen de partijen overeenkomen van de verzekerde inboedel bepaalde goederen, die in de overeenkomst worden bepaald, uit te sluiten.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 118 - Verzekering van de met schade samenhangende aansprakelijkheid
Tenzij anders is bedongen wordt de schade voortkomend uit lichamelijke letsels niet gedekt door de verzekering van de aansprakelijkheid opgelopen tengevolge van
een schadegeval dat de in de overeenkomst aangewezen goederen treft en waarvan de oorzaak of het voorwerp wordt vermeld in de artikelen 115 tot 117.
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Case
Ik ben bewoner-eigenaar van mijn appartement en wil een garage huren op een ander adres. De verhuurder van de garage vraagt in het contract (terecht) dat de
huurder de nodige verzekeringen afsluit om zijn aansprakelijkheid als huurder van de garage te dekken.
Volgens mijn verzekeringsmakelaar dekt mijn familiale verzekering deze aansprakelijkheid en, afhankelijk van de oorzaak van de schade, zal ook de blokpolis van
mijn appartement (X, waar ook mijn inboedel verzekerd is) kunnen aangesproken worden.
In die blokpolis staat: "Onder Gebouw verstaan wij:
b) De garages de garages (maximaal drie) die de verzekerde ... huurt...en die zich op een ander adres bevinden..."
Mijn vraag is dus: ben ik inderdaad, met de familiale en de blokpolis, voldoende verzekerd voor het huurdersrisico van die garage?
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Case
Geachte, bij manoeuvre raakte ik garagepoort (28/12/2016) echter minimale schade. Heb bedrijfswagen dus verzekering werkgever handelde schadegeval af met
verzekering syndicus. Verzekering werkgever (X) mailde volgende:dit geval maakt het geen verschil voor jullie/ de bestuurder. Enkel indien de collega eigenaar is zal
X minder moeten vergoeden aan de tegenpartij. Mits men dan tegen zijn eigen eigendom is gereden. De schade zal natuurlijk wel geheel worden geregeld door de
brandverzekering. Heeft echter te maken met de conventie “aanrijding door voertuigen”. Nam aan dat beide verzekeringen schade onderling regelden. Heden bij
jaarafrekening belast syndicus mij interventie herstelling garagepoort. Zonder dat ik ooit ingelicht werd noch ontving ik factuur hiervan die dit bevestigde. Dien ik
normaal gezien niet enkel vrijstelling verzekering syndicus te voldoen? Indien ik tijdig verwittigd werd had ik dit via mijn familiale polis geregeld.
Wat zijn mijn verweermiddelen hiertegen of dien volledig bedrag te betalen. Kan ik betwist bedrag in mindering brengen bij jaarafrekening totdat dit uitgeklaard is ?
Nuttig dat makelaar familiale polis nog inlicht? Kan ik betaalstaten autoverzekering werkgever opvragen om te controleren of interventie al niet betaald werd? Ben
wel mede-eigenaar in het gebouw.
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Case
Onlangs is er een inbraak poging geweest aan het dakappartement. Het keukenraam en het schuifraam van de living zijn beschadigd, maar men is gelukkig niet
binnen geraakt. Schade werd doorgegeven aan de verzekering van de VME. De verzekering heeft de onkosten begroot op 3.744 euro.
3.005 euro werd door hen gestort op de rekening van de VME.
Onze syndicus heeft dit bedrag samen met de franchise van 739 euro overgemaakt aan de eigenaar van het appartement.
Deze eigenaar heeft echter enkel het keukenraam laten herstellen omdat het schuifraam nog perfect sluit. Het bedrag van 3.005 euro was dan ook meer dan
voldoende om de herstelling uit te voeren.
mijn vraag :
1.mag de syndicus zomaar beslissen dat de VME moet opdraaien voor schade aan privé eigendom
2.mag de syndicus de franchise zomaar aan de eigenaar bezorgen zonder enige factuur van herstelling.
3.als het bedrag van de verzekering voldoende is moet er dan überhaupt een franchise aan de eigenaar betaald worden. het kan toch niet dat de gelden van de medeeigenaars worden aangewend ter verrijking van 1 eigenaar.
Regeling franchise. Werd de schade veroorzaakt in één appartement, dan draagt die mede-eigenaar in principe de franchise. Ontstond de schade in de
gemeenschappelijke delen, dan betaalt de vereniging van mede-eigenaars de franchise. Is er een ‘schuldige’ van de schade, bv. een mede-eigenaar die zijn bad liet
overlopen, dan kunt u wel proberen om de franchise door die persoon te laten terugbetalen.
Een andere afspraak daarover? In sommige gebouwen wordt afgesproken dat de hogere franchise door de vereniging van mede-eigenaars betaald wordt. Uiteindelijk
is het immers niet de schuld van één mede-eigenaar dat de franchise hoger ligt dan normaal.
Let op! Dit kan enkel indien er hierover uitdrukkelijk een beslissing genomen werd met een gewone meerderheid (50% + 1). Is dat niet beslist, dan zal de eigenaar
van het appartement waarin de schade veroorzaakt werd, zelf moeten opdraaien.
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Case
Omdat er veel schadegevallen waren, beslist de verzekeringsmaatschappij om de franchise van de blokpolis drastisch te verhogen, bv. naar € 4.000. Hoe gaat u daar
als syndicus in een appartementsgebouw mee om?
bv. voor waterschade
Wanneer ? Geen vaste regels. Sommige verzekeraars reageren als men op één jaar tijd twee waterschades aangeeft, andere zijn minder streng.
Enkel voor aanzienlijke schade? Bedrag van de schade speelt een rol. Doorgaans zal een verzekeraar niet reageren als de schadelast per jaar lager is dan 30% van de
premie die betaald wordt. Frequentie ? Dikwijls kleine schadegevallen : negatief..
Uitnodigen tot studie van de schadestatistiek, een hogere franchise voorstellen, vrijstelling bv. alleen toepassen als er infiltratie is via het terras. Andere waterschade,
zoals het overlopen van een bad, blijft dan normaal gezien verzekerd.
Herstelling uitvoeren, ..
Een nieuwe verzekeraar? Dat helpt meestal niet gezien de voorlegging van het schadeverleden. Verzwijgen mag niet …
Schade kleiner dan franchise .. Niet aangeven.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 121 - Betaling van schadevergoeding
§ 1. De partijen kunnen overeenkomen dat de vergoeding slechts betaalbaar zal zijn naarmate de verzekerde goederen worden wedersamengesteld of
wederopgebouwd.
De niet-wederopbouw of -wedersamenstelling van die goederen buiten de wil van de verzekerde, heeft geen invloed op de berekening van de vergoeding, behalve
dat het nieuwwaardebeding ontoepasselijk wordt.
Art. 122. De verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid keert, zowel in geval van huur als van onderhuur, de vergoeding uit aan de eigenaar van het gehuurde
goed, met uitsluiting van alle andere schuldeisers van de huurder of van de onderhuurder.
De verzekeraar van het verhaal van derden keert de vergoeding uitsluitend aan die derden uit.
De eigenaar en de derden bezitten een eigen recht jegens de verzekeraar.
Franchise ?
De verzekering zelf kijkt niet bij wie de vrijstelling moet gehaald worden, voor hen maakt dit dus niet uit. Zij gaan dit echter altijd aan de VME bezorgen aangezien
zij ook de polis heeft afgesloten en deze VN is. TIP : In de statuten vermelden hoe dit geregeld moet worden; vaak komt voor dat de franchise voor de eigenaar van
het appartement zelf is. Zonder beding, geen bijzondere regeling …

Type here the title of the presentation

47

Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Natuurrampen
Art. 123 - Dekking van het risico van natuurrampen
De verzekeraar van de zaakverzekeringsovereenkomst met betrekking tot het gevaar brand die dekking verleent voor eenvoudige risico's, zoals bepaald ter
uitvoering van artikel 121, § 2, verleent verplicht de waarborg tegen de hierna opgesomde natuurrampen volgens de voorwaarden bedoeld bij deze onderafdeling :
a) de aardbeving;

b) de overstroming;
c) het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen;
d) de aardverschuiving of grondverzakking";
(…)
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 124. § 1. Onder natuurramp wordt verstaan :
a) hetzij een overstroming, te weten het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het
afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een
vloedgolf, alsmede de aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien;
b) hetzij een aardbeving van natuurlijke oorsprong die
- tegen dit gevaar verzekerbare goederen vernietigt, breekt of beschadigt binnen 10 kilometer van het verzekerde gebouw,

- of werd geregistreerd met een minimum magnitude van vier graden op de schaal van Richter,
alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, de aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien;
c) hetzij een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van
sneeuw of ijs of een overstroming;
d) hetzij een aardverschuiving of grondverzakking, te weten een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke
geheel of ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving.

§ 2. Metingen uitgevoerd door bevoegde openbare instellingen of bij ontstentenis door private instellingen die over de nodige wetenschappelijke bevoegdheden
beschikken, kunnen gebruikt worden voor de vaststelling van natuurrampen bedoeld in paragraaf 1, a) tot d).
§ 3. De Koning kan, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, de lijst van de in paragraaf 1 bedoelde natuurrampen uitbreiden.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Natuurramp : eenheid
Art. 125. § 1. Worden beschouwd als één enkele aardbeving, de initiële aardbeving en haar naschokken die optreden binnen 72 uur, alsook de verzekerde gevaren die
er rechtstreeks uit voortvloeien.
§ 2. Als één enkele overstroming wordt beschouwd, de initiële overstroming van een waterloop, kanaal, meer, vijver of zee en elke overloop die optreedt binnen 168
uur na het zakken van het waterpeil, te weten de terugkeer binnen zijn gewone limieten van de waterloop, kanaal, meer, vijver of zee alsook de verzekerde gevaren
die er rechtstreeks uit voortvloeien.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Omvang van de waarborg
Art. 126. De waarborg dekt op zijn minst :
a) de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door een natuurramp zoals bepaald in artikel 124 of een verzekerd gevaar dat er
rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand, ontploffing met inbegrip van ontploffing van springstoffen, en implosie;
b) de schade aan de verzekerde goederen die zou voortspruiten uit maatregelen die in voornoemd geval zouden zijn genomen door een bij wet ingesteld gezag voor
de beveiliging en de bescherming van de goederen en personen, daarbij inbegrepen de overstromingen die het gevolg zijn van het openzetten of de vernietiging van
sluizen, stuwdammen of dijken, met het doel een eventuele overstroming of de uitbreiding ervan te voorkomen;
c) de opruimings- en afbraakkosten nodig voor het herbouwen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen;
d) voor woningen, de huisvestingskosten gedaan in de loop van de drie maanden die volgen op het schadegeval wanneer de woonlokalen onbewoonbaar zijn
geworden.
De Koning kan bijkomende minimumvoorwaarden betreffende de waarborg opleggen.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 127 - Algemene uitsluitingen
§ 1. Behalve andersluidende uitdrukkelijke bepalingen van de verzekeringsovereenkomst, zijn in principe van de waarborg bedoeld bij deze onderafdeling uitgesloten
de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Algemene uitsluitingen
§ 2. Kunnen van de waarborg bedoeld bij deze onderafdeling worden uitgesloten :
a) de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn;
b) de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze
constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen;

c) tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, afsluitingen en hagen van om het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en
binnenplaatsen, terrassen, alsook de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen;
d) de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar
zijn;
e) de voertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen;
f) de vervoerde goederen;

g) de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten;
h) schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen;
i) diefstal, vandalisme, onroerende en roerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of een poging tot diefstal en daden van kwaadwilligheid die mogelijk
gemaakt werden of vergemakkelijkt door een verzekerd schadegeval.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 128 - Uitsluitingen voor het gevaar overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen
Uit de door deze onderafdeling bedoelde waarborg, maar alleen voor het gevaar overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen kan worden
uitgesloten, de schade veroorzaakt aan de inhoud van kelders die op minder dan 10 centimeter van de grond is opgesteld, met uitzondering van de verwarmings-,
elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd.
Onder een kelder verstaat men elk vertrek waarvan de grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 centimeter beneden het niveau van de hoofdingang die leidt
naar de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor de uitoefening van een beroep zijn
ingericht.
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Art. 129 - Risicozones
§ 1. Onder risicozones verstaat men de plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of blootgesteld kunnen worden.
(…)
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Schadeverzekering > Zaakverzekering + Aansprakelijkheidsverzekering >
Brandverzekering
Risicozones
§ 3. In afwijking van artikel 123, derde lid, kan de verzekeraar van de zaakverzekeringsovereenkomst met betrekking tot het gevaar brand weigeren dekking
te verlenen tegen de overstroming [1 en tegen overlopen en opstuwen van de openbare riolen]1 als hij een gebouw, een gedeelte van een gebouw of de
inhoud van een gebouw dekt, die werden gebouwd meer dan achttien maanden na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het
koninklijk besluit, dat de zone waarin het gebouw zich bevindt, in overeenstemming met paragraaf 2, als risicozone klasseert.
(…)
§ 4. De informatie over het feit dat een goed in een risicozone gelegen is, wordt verstrekt :
- door het comité van aankoop of de notaris, in de authentieke akte, in het geval van akte van overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed;
- door de architect, schriftelijk in de overeenkomst, in het geval van bouw, restauratie of uitbreiding van een onroerend goed;
- door de overdrager, schriftelijk in de overeenkomst, in geval van akte van overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed;
- door de verhuurder, schriftelijk in de overeenkomst of in een bijzonder document, voor de in verhuur gegeven onroerende goederen die na de
afbakening van de risicozones werden opgericht;
- door de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaren;
- door de gemeentelijke administraties, wat betreft de risicozone's die zich op hun grondgebied bevinden.
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Schadeverzekering > Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsovereenkomsten die ertoe strekken de verzekerde dekking te geven
tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voorvallen van de schade die in
de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen binnen de grenzen van de
dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid.
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Schadeverzekering > Aansprakelijkheidsverzekering

Art. 142 - Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst
§ 1. De verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst en strekt zich uit tot vorderingen die na het einde van deze
overeenkomst worden ingediend.

Art. 143 - Leiding van het geschil
Vanaf het ogenblik dat de verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de verzekerde te
stellen binnen de grenzen van de dekking.

Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om, in
de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Hij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel
berokkenen.
Overdracht van de stukken
Art. 144. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling
aan de verzekerde, overgezonden worden aan de verzekeraar, bij verzuim waarvan de verzekerde de verzekeraar moet vergoeden voor de schade die deze geleden
heeft.
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Schadeverzekering > Aansprakelijkheidsverzekering

Art. 149 - Schadeloosstelling door de verzekerde
Wanneer de verzekerde de benadeelde heeft vergoed of hem een vergoeding heeft toegezegd, zonder de toestemming van de verzekeraar, kan zulks tegen deze
laatste niet worden ingeroepen.
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de verzekeraar geen grond opleveren om zijn
dekking te weigeren.

Art. 150 - Eigen recht van de benadeelde
De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar.
De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde.
Indien er meer dan één benadeelde is en het totaal bedrag van de verschuldigde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de
benadeelden tegen de verzekeraar naar evenredigheid verminderd ten belope van deze som. Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met het bestaan van
vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die anderen
slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van de verzekerde som.
> Franchise BA familiale , schadegeval appartementsgebouw, heibel over de franchise
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Schadeverzekering > rechtsbijstandsverzekering

Vrije keuze van raadslieden
Art. 157 - Recht van de verzekeraar om dekking te weigeren –
Objectiviteitsclausule
De verzekerde, bij verschil van mening met zijn verzekeraar over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na kennisgeving
door de verzekeraar van diens standpunt of van diens weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft het recht een advocaat van zijn keuze te
raadplegen onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.
Zo de advocaat het standpunt van de verzekeraar bevestigt wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging.
Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen
indien hij het standpunt van de verzekeraar zou hebben gevolgd, is de verzekeraar die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen gehouden zijn dekking te
verlenen en de kosten van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn dekking te
verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.
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KB’s (KB’s brand…), KB 24 december 1992 tot uitvoering van de Wet van 25 juni
1992 Op de Landverzekeringsovereenkomst
Afschaffing evenredigheidsregel !
Art. 3. (…) §2. Bij verzekering van een woning door de eigenaar of de huurder is de verzekeraar ertoe gehouden aan de verzekeringnemer een stelsel voor te stellen
dat, wanneer het juist toegepast wordt en de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn of er geen verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van de evenredigheidsregel
van bedragen voor het aangeduide gebouw tot gevolg heeft.
Het door de verzekeraar voorgestelde stelsel mag voor de verzekeringnemer geen bijkomende kosten meebrengen bij het sluiten van de overeenkomst, voor de
verzekering van een normale woning.
De verzekeraar moet het bewijs leveren van de naleving van de bepalingen van het eerste lid; bij ontstentenis daarvan mag de evenredigheidsregel van bedragen niet
worden toegepast.
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De verzekeringsovereenkomst zelf :
Gezien het verzekeringsmechanisme (statistiek, berekening, risico, …), is het van belang steeds oog te hebben voor

* Algemene voorwaarden : algemeen, door de verzekeraar algemeen toegepast bij het afsluiten van bijvoorbeeld elke blokpolis.
Hier moet men reeds oog hebben voor verschilpunten bij diverse maatschappijen !
Tendens : nadrukkelijke uitsluitingen voorzien om later zoveel mogelijk discussie over al dan niet gedekt zijn van een schadegeval te vermijden.

* Bijzondere voorwaarden : “Maatwerk”, wat is bijzonder voor dit bepaalde verzekerde risico ? (oudere gebouwen … bijkomende voorwaarden … )
NIET ALTIJD WETTELIJK VERPLICHT ! MOGELIJKS WEL STATUTAIR VERPLICHT !
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3. Verzekeringscontracten
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Brandverzekering (BLOKpolis) = GEEN ONDERHOUDSCONTRACT

NIET WETTELIJK VERPLICHT(°)– SYNDICUS HEEFT MANDAAT
NODIG (nuance :
Dringende en bewarende maatregel ?
Verzekerd risico : het gebouw (VME, collectief van eigenaren… )
aspect zaakschade : brand, natuurrampen, overstroming (?), …
aspect aansprakelijkheid
aspect inboedel : mede – eigenaar individueel, huurder, …

aspect aansprakelijkheid : huurdersaansprakelijkeidsverzekering
verplicht (VL. WHDecreet !), afstand van verhaal, …
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((°)

Huur van een kot
Verzekering van de ouders > De woningverzekering en de familiale verzekering van de ouders. Voorwaarde : domicilie niet officieel vestigt in het pand waarvan hij
medehuurder is. Verschil : enige hoofdhuurder en igv mede huurders minstens zorgen dat zij de eigen aansprakelijkheid verzekeren.
Gezamenlijke woningverzekering > Gebruikelijker dat de medehuurders voor hun appartement een gezamenlijke woningverzekering afsluiten op naam van één
verzekeringsnemer, en de kosten daarvan verdelen over alle medehuurders. Betalingsmodaliteiten en de verdeling van de premie : medehuurpact. Vertrek van een
medehuurder of komst van een nieuwe medehuurder : de maatschappij op de hoogte brengen van de wijziging van de verzekerde. Als de verzekeringsnemer zelf
vertrekt, moet een nieuw contract worden ondertekend.
Clausule afstand van verhaal > Eigenaar verzekert zelf aansprakelijkheid van de huurders.
Nieuw!

Vlaanderen : verplichte verzekering huurder Woninghuurdecreet.
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Case
Bestaat er een uniforme regeling voor afhandeling waterschade in appartementsgebouw?

Ingevolge lekkende afvoerbuis in onze keuken (privatief), leed onze onderbuur gevolgschade.
De herstelling van het lek zelf bleek dringend om verdere gevolgschade te voorkomen.
De syndicus heeft mij een vakman-expert aanbevolen die de detectie opspoorde en nadien het lek zelf heeft hersteld.
De blokpolis dekt de waterschade zowel voor de herstelling van het lek als voor gevolgschade, doch voorziet een franchise van € 260 te onzer laste als
verantwoordelijken voor de waterschade en dat aanvaarden we ook aangezien het lek duidelijk van onze eigen infrastructuur afkomstig was. De opstart van de
herstellingswerken vereiste een akkoord alsook de betaling van een voorschot op de geraamde herstellingskosten. Wij hebben dat akkoord meteen gegeven en dat
voorschot zelf betaald om de effecten van de gevolgschade in te perken (goede huisvader-principe). Ik heb zelf rechtstreeks aangifte gedaan van de
herstellingskosten (offerte + eindfactuur) aan de verzekeringsmakelaar per e-mail (steeds met syndicus in copy) en de syndicus deed dat zelf voor wat de offerte
betreft m.b.t. de gevolgschade bij de onderburen.
Het geheel werd reeds door de verzekeringsmakelaar doorgegeven aan de verzekeraar.
Inmiddels is de factuur ter betaling van het saldo van de herstellingskosten toegekomen. Wie dient die nu te betalen : ikzelf en meteen of schiet de VME dit voor of
dient er gewacht tot de verzekeraar het licht op groen zet en zelf deze herstellingsfactuur uitbetaalt aan de vakman-expert? M.a.w. hoe moet het verder? Bestaat
hieromtrent een uniforme wettelijke procedure?

Type here the title of the presentation

66

Case
Vochtprobleem : oorzaak ?

Is de waterschade verzekerd in de blok- of brandpolis, dan zullen ook de opzoekkosten om de oorzaak te vinden, verzekerd zijn. Vraag wel vooraf het akkoord van
uw verzekeraar om een lekdetectie uit te voeren, zo niet kan deze de kosten daarvan weigeren.
Concreet. Wanneer bij de lekdetectie ontdekt wordt dat de waterschade door een breuk in een afvoerleiding veroorzaakt werd, dan is er waarborg. De verzekering
betaalt dan zowel de lekdetectie als de gevolgschade.
Let op! In oude polissen wordt soms de tussenkomst in de detectie gekoppeld aan de gevolgschade. Ze wordt dan enkel terugbetaald als er ook echt schade is. In
nieuwere polissen is dat meestal niet het geval.
Probleem. Blijkt bij de expertise dat de oorzaak niet gedekt is, dan zal de verzekeraar niet tussenkomen. Het kan ook zijn dat de oorzaak de insijpeling is van
grondwater of een koude brug met de buitenmuur of een condens zonder lek in een leiding. In dat geval heeft men als verzekerde wel kosten gemaakt om het lek op
te zoeken, maar de brandpolis zal niet tussenkomen.
Let op! Ook de rechtsbijstand die gekoppeld is aan de brandverzekering, zal vaak dezelfde uitsluiting bevatten als de polis zelf.
Goed om te weten. De expert van de brandverzekering zal vooral ingeschakeld worden om de omvang van de schade te begroten. De vergoeding zal dan komen
indien u zelf bewijst dat de schade gedekt is.
Expertise door aparte rechtsbijstand

Die komt wel tussen. Voor het bewijs van uw waarborg en de grootte van uw schade, kunt u het best een beroep doen op een afzonderlijke verzekering
rechtsbijstand.
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Case
U wilt een ruimte in uw pand, een hangar of magazijn verhuren voor bv. het stockeren van wagens van derden, mobilhomes, caravans, oldtimers, enz.

Hoe zit het dan in zo’n geval met de verzekering?
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Case
Een brug, boom of paal valt op uw dak: is dat verzekerd?

Storm of brand? Het is in zo’n geval van belang waarom die voorwerpen gevallen zijn. Een boom die afknapt door een storm en uw dakgoot meeneemt, een stuk
plastic dat rondvliegt en uw verandaglas breekt, ... Iedere schade die het gevolg is van een storm of brand, is verzekerd.
Wie eigenaar is van bv. de boom of de dakgoot, is dan niet van belang. U kunt hiervoor steeds bij uw eigen brandverzekering terecht. Sommige verzekeraars
verzekeren zelfs het vallen van bomen ongeacht de schadeoorzaak.
Een vliegend voorwerp? De schade door een luchtvaartuig is ook standaard gedekt. Een drone die neerstort of een ijsklomp van de vleugel van een vliegtuig vallen
ook onder deze dekking.
Voertugen ? De brandverzekeraar vergoedt die schade. De meeste brandpolissen vergoeden zelfs een aanrijding door een eigen voertuig.
Niet alles is gedekt... : schade door een vreemd voorwerp dat niet valt onder de dekking, bv. een dode boom die onder zijn gewicht omvalt of een verlichtingspaal
die door roest of betonrot op een dak valt.
Gedekt igv men een ‘all risk’-polis afsloot.
Daarbij zijn immers alle schadeoorzaken gedekt tenzij ze uitdrukkelijk uitgesloten zijn. 25% duurder dan een gewone polis. Veelal enkel voor privéwoningen of
recente gebouwen. Meestal valt dergelijke schade dus buiten de polis...
Wat dan? Aansprakelijke derde.
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Case
Een ondergelopen kelder of garage is geen pretje. Een goede brandverzekering kan dan veel leed besparen. De ene verzekering is evenwel de andere niet.

1. Welke risico’s zijn gedekt
De brand- of woningverzekering is een heel brede verzekering. Anders dan de naam doet vermoeden, dekt de verzekering veel meer dan alleen maar de schade als
gevolg van een brand. De verzekering komt ook tussen bij stormschade, waterschade, natuurrampen, ... U wordt ook vergoed als u de schade per ongeluk zelf
veroorzaakt, maar niet als u bijvoorbeeld opzettelijk brand sticht.
De woningverzekering slaat in de eerste plaats op het gebouw en de voorwerpen die permanent zijn vastgehecht, zoals het parket en de geïnstalleerde keuken.
Daarnaast kunt u aan uw woningverzekering extra dekkingen koppelen, zoals een diefstal- of een tuinverzekering.
De wet legt een aantal basisdekkingen vast, maar daarbovenop bieden verzekeraars tal van facultatieve waarborgen. De verplichte dekkingen zijn:
◾Brand - zoals een brand veroorzaakt door een omgevallen kaars - en ontploffing en implosie - de implosie van een oud televisietoestel bijvoorbeeld.
◾Schade veroorzaakt door het botsen van een dier, een voertuig of een luchtvaartuig.
◾Blikseminslag.
◾Schade door aanslagen en arbeidsconflicten.
◾Storm- en hagelschade, zoals afgewaaide dakpannen.

◾Sneeuw- en ijsdruk, waardoor bijvoorbeeld de dakgoot het begeeft.
◾Natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen.
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Case
Courante uitbreidingen zijn:

◾Inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen. Zo wordt men vergoed als door een defecte diepvries de ingevroren
etenswaren slecht zijn geworden.
◾Rook- en roetschade, omdat bijvoorbeeld de kleuter met vuur speelde.
◾Waterschade door een breuk van leidingen, insijpeling door het dak, sanitaire installaties of huishoudapparaten. Daarvoor krijgt men een vergoeding voor
bijvoorbeeld een vochtplek in de muur door een gebroken leiding of waterschade aan uw parket door een defecte vaatwasser.
◾Glasbreuk, zoals een beschadigde keramische kookplaat of een barst in uw televisiescherm.
◾Schade aan ramen of deuren na (poging tot) inbraak.
◾Schade aan verzekerde goederen door een lekkende stookolietank.
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Case
De aanvullende dekkingen vergoeden niet de schade aan de verzekerde goederen zelf, maar wel de andere kosten die komen kijken bij de schade:

◾Kosten om te voorkomen dat er nog meer schade ontstaat, zoals een zeil over een dak dat beschadigd is door een storm.
◾Kosten om bij dreigend en onmiddellijk gevaar schade te voorkomen. Denk het oproepen van een vakman omdat er een gasgeur hangt.
◾Kosten om uw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan uw woning.
◾Kosten voor huisvesting - zoals een verblijf in een hotel - als uw woning onbewoonbaar is geworden.
◾Sloopkosten en kosten om het puin te transporteren.
◾aansprakelijkheid tegenover derden -zoals de buren- voor materiële of lichamelijke schade. Denk aan een overslaande brand of losliggende dakpannen die op de
auto van de buren belanden.
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Case
2. Onderverzekering vermijden
Om goed verzekerd te zijn moet er een correcte waarde op uw woning en uw inboedel gekleefd worden. Een onderverzekering - dus te lage verzekerde waarde heeft belangrijke gevolgen bij een schadegeval. Door de evenredigheidsregel zal maar een deel van de schade vergoed worden. Iemand met een woning van 400.000
euro die maar voor 200.000 euro is verzekerd, zal bij een schadegeval maar de helft van de schade vergoed krijgen.
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Case
3. Check wat gewaarborgd is in het onderdeel ‘natuurrampen’
Sinds maart 2007 is elke particulier met een brandverzekering automatisch verzekerd tegen natuurrampen. Een erkenning als ramp door de overheid of het KMI is
niet nodig. Men is daardoor verzekerd voor de schade door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van
de openbare riolen. Voorts vallen ook aardbevingen en -verschuivingen onder de noemer natuurrampen.
Het spreekt voor zich dat de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, gedekt is. Maar de dekking slaat ook op de opruimings- en
afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te
voorkomen of te beperken.

Voor sommige andere zaken is een verzekeraar niet wettelijk verplicht om tussen te komen.
Tip : ga de voorwaarden in de polis na of er al dan niet een waarborg wordt verleend.
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Case
4. Wat wordt er vergoed ?
Franchise of vrijstelling ? Doorgaans zo’n 250 euro.
Eigenaar : vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw.
Dat is wat nodig is om uw woning te herstellen of opnieuw te bouwen, zelfs al zijn de bouwprijzen intussen al fors gestegen.
Huurder : Schade vaststellen op basis van de werkelijke waarde, omdat de huurder het goed moet teruggeven in de staat dat hij het kreeg. Die werkelijke waarde
stemt overeen met de nieuwwaarde verminderd met de slijtage door ouderdom, het gebruik, het onderhoud en de kwaliteit.
Voor de inboedel wordt de schade ook vastgesteld op basis van de nieuwwaarde, maar er zijn bijzondere gevallen, zoals de vermindering door slijtage.
Tip : Controleer in de polisvoorwaarden hoe slijtage wordt verrekend.
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Case
5. Wat staat er in de polis ?
Wie werken uitvoert waardoor de waarde stijgt, moet dat melden aan de verzekeraar. Klassieke voorbeelden zijn een aanbouw, extra slaapkamers op de
zolderverdieping of een plat dak vervangen door een zadeldak.
Belangrijk om de verzekeraar op de hoogte te brengen van de periode waarin er werkzaamheden worden uitgevoerd. De dekking kan dan aangepast worden.
Verzekerde waarde van uw inboedel. Oude tweehandsmeubelen vervangen door designexemplaren of enkele waardevolle stukken geërfd….
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Aansprakelijkheidsverzekering voor organen van de VME

De syndicus
Art. 577-8 § 4 B.W. : § 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van medeëigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht : (…)
10° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat
om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;”

Dus : VERPLICHT. De professionele syndicus is verzekerd bij zijn
beroepsorganisatie.
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De Raad van de Mede – Eigendom en de Commissaris van de Rekeningen

> NIET VERPLICHT verzekerd maar absoluut aan te bevelen.
> De VME betaalt de premie.
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Rechtsbijstandsverzekering
NIET VERPLICHT. Vaak een accessorium bij een schadeverzekeringspolis.
De occasionele syndicus verzekert zich; de VME betaalt de premie.
Aan te raden : aparte globale rechtsbijstandsverzekering.
? nuttig bij nakende grote werken ? Opgelet… contractuele geschillen zijn vaak
niet gedekt. Stilaan komen toch formules op de markt…
544 B.W. ? (burenhinder veroorzaakt door wegenwerken of de naburen (sloop
naastliggend gebouw…) …
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Fiscaal nu extra voordelig? Voor de premies van zo’n algemene
rechtsbijstandsverzekering bestaat er vanaf 01.09.2019 een belastingvermindering
(art. 145/49 WIB 92) . De vermindering is gelijk aan 40% van de betaalde
premies, waarvan het bedrag wel beperkt is tot € 310 (geïndexeerd bedrag voor
aanslagjaar 2020). Uw maximaal fiscaal voordeel is dus € 124.

Voorwaarden :
- echtscheidings- en bouwgeschillen zeker opgenomen worden. Die extra
voorwaarden maken zo’n fiscaal voordelige rechtsbijstand echter ook extra duur.
Let op! Aan die voorwaarden zullen niet alle polissen voldoen. Vraag na !

Enkel voor een privépolis. Een beroepspolis valt hier in principe niet onder omdat
die niet aan de voorwaarden zal voldoen en niet dezelfde risico’s verzekert. Een
professionele polis kan men wel aftrekken als beroepskost.
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Tip
Om de discussie over de kostprijs van deze plaatsbeschrijving te vermijden,
kunnen partijen nakijken of zij geen tussenkomst van hun
rechtsbijstandsverzekeraar kunnen genieten.

Een plaatsbeschrijving draagt bij tot een duidelijke invulling van de bewijslast en
doet ellenlange en dure disputen en procedures herleiden hetgeen ook voor de
rechtsbijstandsverzekeraar uiteraard voordeliger is.
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ABR - Polis
NIET VERPLICHT. Een Omniumverzekering voor risico’s op de werf.
? nuttig bij nakende grote werken ? Opgelet … het verzekeringscontract moet het
karakter van “kanscontract” behouden…
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10 – jarige aansprakelijkheid
Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering ingevoerd voor alle actoren in
de bouwsector, met name de architect, de aannemer en de andere dienstverleners
in de bouwsector.
•Iedere aannemer een bepaald onroerend werk op woningen, ttz een eengezinswoning of een appartement, die in België gelegen zijn te verrichten waarvoor de
tussenkomst van een architect verplicht
•Iedere architect die ertoe gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen voor zover zijn of haar activiteit betrekking heeft op in België uitgevoerde werken
en geleverde prestaties;
•iedere dienstverlener in de bouwsector bv studie burelen….: die voor rekening van een derde, immateriële prestaties te verrichten die betrekking hebben woningen,
ttz een eengezinswoning of een appartement, die in België gelegen zijn en waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is
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Dekt, voor de periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken, beperkt tot
de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid, wanneer deze laatste de soliditeit en de
stabiliteit van de woning in gevaar brengt, van de gesloten ruwbouw van een
woning, met uitsluiting van:
1° de schade ingevolge radioactiviteit;
2° de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ingevolge
de blootstelling aan wettelijk verboden producten;
3° de schade van esthetische aard;
4° de zuivere immateriële schade;
5° de zichtbare schade of schade door de verzekerde gekend op het moment van voorlopige oplevering of rechtstreeks volgend uit fouten, gebreken of
wanprestaties van hem gekend op het moment van voormelde oplevering;
6° de schade ingevolge niet-accidentele pollutie;
7° de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schadegeval;
8° de materiële en immateriële schade lager dan 2 500 euro. Dit bedrag is verbonden met de ABEX-index, met als basisindex deze van het eerste semester van 2007
en de index te weerhouden voor de indexatie zijnde deze op het moment van de aangifte van het schadegeval.
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Verzekering werken in eigen kavel
NIET VERPLICHT. Een verzekering voor risico’s op de eigen private werf.

? nuttig bij nakende grote werken in de eigen kavel ? Opgelet … het
verzekeringscontract moet het karakter van “kanscontract” behouden…
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Case

Annie en Lodewijk besloten een deel van hun spaargeld te investeren in een
vastgoedproject. Ze kochten een stuk bouwgrond waarop ze een
appartementsgebouw zullen zetten. Een deel van de appartementen zullen ze
verhuren, de andere zullen ze verkopen. En terwijl Lodewijk de bouwwerken
coördineert, bijt Annie zich vast in de verzekeringsportefeuille: Welk noodzakelijk
verzekeringen zijn aangewezen in dit traject ?
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→ ABR- of werfverzekering

bouwwerf verzekeren tegen materiële schade, werfdiefstallen en ongevallen,
schade aan derden (scheuren aanpalend gebouw ? ).
Eigen ABR als bouwheer is aangewezen (solvabiliteit van de andere bouwactoren,
klachten op grond van burenhinder, (renovatie)werken waar geen architect of
algemeen aannemer aan te pas komt’…
Verzekering afsluiten vóór aanvang van de werken.
Marge duurtijd ! Kostprijs ? gemiddeld 0,8 à 1 procent van de totale kostprijs van
de werken.
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→ Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Waarom noodzakelijk? Voor alle bouwvergunningen waarvoor een architect
noodzakelijk is, zijn de aannemers, architecten en andere dienstverleners in
de bouwsector (zoals studiebureaus) verplicht om een tienjarige
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Tenminste: wanneer ze prestaties
of werken uitvoeren die verband houden met de gesloten ruwbouw.
Nieuw!
Tot voor kort was zo’n verzekering alleen verplicht voor architecten, maar
sinds juli van dit jaar geldt de verplichting ook voor de andere bouwactoren.
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→ Brandverzekering

Niet wettelijk verplicht.
Blokpolis – inboedel.
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→ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vergoedt alle schade aan
derden. Denk bijvoorbeeld aan een pan die van het dak waait en op een auto
terechtkomt, of een gesprongen waterleiding die tot waterschade leidt bij de
buren.
Bijkomende dekking bij de brandverzekering worden afgesloten.
Niet verplicht, sowieso in de brandverzekering.
Appartementsgebouw : bijkomende aansprakelijkheidsverzekering
onderschrijven, de zogenaamde BA VME’ : dekt de aansprakelijkheid van de
mede-eigenaars voor een aantal zaken die niet gedekt zijn door de gewone
BA-verzekering voor het gebouw : een afvalcontainer die wegrolt tegen een
geparkeerde wagen of een voorbijganger die uitglijdt over een voetpad dat
niet sneeuwvrij is gemaakt.
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→ Rechtsbijstandsverzekering
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→ Verzekering tegen onbetaalde huur

Duur. : tot 4 à 6 procent van de huurinkomsten
Rechtsbijstandsverzekering is goedkoper en ruimer : niet alleen achterstallige
huur, maar ook advocatenkosten wanneer de verhuurder achterstallige
betalingen wil recupereren via de rechtbank.

Formules waarbij de rentmeester zelf de betaling van de huur garandeert.
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Schuldsaldoverzekering?

Niet altijd.
Investeringspand ? Huurinkomsten die de terugbetaling van het krediet
dekken. Het overlijden van een kredietnemer brengt dan niet noodzakelijk de
terugbetaling van het woonkrediet in gevaar.

Minder emotionele hechting aan het pand.
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4. ??
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Bedankt voor de aandacht !
Astrid CLABOTS
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