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DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN   

 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1. De verzekering speelt een zeer belangrijke rol in onze maatschappij. Het dagdagelijkse 

leven is vol van risico’s die onverwacht aanzienlijke morele en materiële schade kunnen 

veroorzaken. Voor diegene die er het slachtoffer van wordt betekent zulke schade vaak een 

financiële ramp. Stilaan ontwikkelden zich technieken om de kans op de verwezenlijking van 

deze risico’s te verminderen of om de gevolgen ervan te verzachten. Zo ontstond het 

mutualistische idee om de risico’s te spreiden over die personen die kans lopen erdoor 

getroffen te worden. Hieruit groeide de techniek van verzekering waarbij de verzekerden de 

risicolast overdragen op een derde, namelijk de verzekeraar, in ruil voor de betaling van 

premies. De verzekeringstechniek nam doorheen de jaren een bevoorrechte plaats in tussen de 

verschillende beschermingsmechanismen omdat zij in staat is uiterst gevarieerde risico’s te 

dekken en een volledige bescherming te bieden bij een schadegeval1.  

 

2. De nood aan verzekering in de maatschappij werd vertaald in een grote vraag naar een 

passende dekking en deed een divers en uitgebreid gamma aan verzekeringsproducten tot 

stand komen. De verzekeraar die de consument met deze producten in contact wil brengen, 

kan daartoe ofwel zelf in een passend distributiekader voorzien, ofwel een beroep doen om 

een verzekeringstussenpersoon. Deze tussenpersoon heeft als belangrijke taak ervoor te 

zorgen dat aan de behoefte van een adequate verzekeringsdekking die in de maatschappij 

bestaat voldaan wordt door vraag en aanbod met elkaar te verenigen. Door het bemiddelen 

van een tussenpersoon vinden kandidaat-verzekeringnemer en verzekeraar elkaar op de markt 

en kunnen zij onderling contracteren. 

 

 

                                                 
1 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 3. 
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3. Omdat het gamma van verzekeringsproducten zo uitgebreid geworden is en omdat een  

verzekeringsproduct vaak ingewikkeld voorkomt voor de consument, ontstaat er in het kader 

van de distributie een grote nood aan adequate informatie. Informatie is een essentiële 

grondstof voor het nemen van beslissingen. Een weloverwogen keuze veronderstelt immers 

steeds de nodige informatie om de onzekerheid te reduceren2. In het kader van een contract is 

informatie van belang, zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering en de beëindiging 

ervan. De inhoud van voorliggende masterproef beperkt zich tot de informatie die 

noodzakelijk is in de precontractuele fase van een verzekeringsovereenkomst, zijnde de fase 

die de beslissing tot contracteren of niet contracteren vooraf gaat. De wetgever heeft deze 

noodzaak opgevangen en gestructureerd zodat zowel in het gemeen recht als in specifieke 

wetgeving een informatieplicht werd opgelegd in het kader van onderhandelingen 

voorafgaand aan de totstandkoming van het contract, zodat de rechtsgeldige toestemming van 

de verzekeringscliënt gegarandeerd wordt. 

 

Deze masterproef poogt een wegwijs te bieden in de verschillende wetgevende kaders. De 

informatieplicht wordt daarbij vergeleken en geconcretiseerd om op die basis de mogelijke 

aansprakelijkheid van de betrokken partijen te structureren3. Tenslotte worden enkele 

aspecten van de informatieplicht getoetst aan de werkelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 25. 
3 De aansprakelijkheid wordt enkel bekeken in de relatie tussen cliënt en verzekeringstussenpersoon. 
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Hoofdstuk 2: Wat is een verzekering? 

 

 

2.1. Toepasselijke wetgeving op een verzekeringsovereenkomst 
 

4. Alle landverzekeringen worden in eerste plaats beheerst door de Wet van 25 juni 1992 op 

de Landverzekeringsovereenkomst (hierna Wet Landverzekeringsovereenkomsten)4, voor 

zover er niet van afgeweken wordt door bijzondere wetten5. Deze wet definieert een aantal 

courante verzekeringsbegrippen en is de basis van de verzekeringsreglementering in België.  

Compleetheidhalve dient erop gewezen te worden dat een verzekeringsovereenkomst, als 

zijnde een contract, wordt geregeld door het gemeen recht, namelijk door het algemeen 

contractenrecht. Het gemeen recht heeft echter slechts een aanvullende werking ingevolge het 

adagium ‘lex specialis derogat lex generalis’6.  

De Wet Landverzekeringsovereenkomsten is van toepassing op alle landverzekeringen7. 

Hiervan worden echter uitgesloten de herverzekering en de verzekeringen van 

goederenvervoer, met uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen8. Deze wet wordt 

gekenmerkt door zijn volledigheid van reglementering. Toch is ze op één punt onvolledig in 

die zin dat ze weinig of geen aandacht hecht aan de belangrijke rol die een 

verzekeringstussenpersoon speelt in de relatie tussen verzekeraar en verzekeringnemer9.  

 

5. De Wet Landverzekeringsovereenkomsten is van dwingend recht. Alle bepalingen zijn 

imperatief tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van 

af te wijken door bijzondere bedingen10.  De bepalingen dwingend zowel ter bescherming van 

de verzekeringnemer als van de verzekeraar.  Strijdige bedingen zijn aangetast door een 

                                                 
4 Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, B.S. 20 augustus 1992. 
5 Art. 2, §1, lid 1 W.L.V.O. 
6 De specifieke wetgeving heeft voorrang op de algemene wetgeving; M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, 
Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 50. 
7 Ze is ook van toepassing op de onderlinge verzekering. 
8 Art. 2, §1, lid 2  W.L.V.O. 
9 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 48. 
10 Art. 3 W.L.V.O.; P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 
1997,17; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 239. 
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betrekkelijke nietigheid, die door de rechter dient uitgesproken te worden11. Een aantal 

bepalingen zijn van openbare orde, hierop wordt niet verder ingegaan. 

2.2. Definitie van verzekering 
 

6. Een verzekering kent een economische en een juridische betekenis.  

In de economische betekenis is verzekering een activiteit die erin bestaat de in geld 

waardeerbare risico’s van enkelingen te spreiden over een groep van personen. In het 

kapitalistisch systeem, wordt de verzekering aanzien als een transactie waardoor de financiële 

gevolgen van een risico, tegen betaling van een premie, geheel of gedeeltelijk op een 

verzekeraar worden afgewenteld12.  

 

Vanuit juridisch standpunt is een verzekering een overeenkomst waarbij de ene partij (de 

verzekeraar) er zich tegenover de andere partij (de verzekeringnemer) toe verbindt om tegen 

betaling van een vaste of veranderlijke premie (de prijs) een in de overeenkomst bepaalde, 

meestal geldelijke prestatie te leveren aan de verzekeringnemer zelf, ofwel aan een 

overeengekomen derde (de derde-begunstigde) indien zich een onzekere gebeurtenis (het 

verzekerde risico) voordoet waarbij, naargelang het geval, de verzekeringnemer of de 

begunstigde belang heeft dat deze zich niet voordoet13.  

 

 

2.3. Kenmerken van een verzekeringsovereenkomst 
 

7. De verzekeringsovereenkomst is een consensueel contract14. De totstandkoming van de 

verzekeringsovereenkomst geschiedt op het moment van de loutere wilsovereenstemming 

tussen de partijen.  De bepaling van het tijdstip en de plaats waarop deze 

wilsovereenstemming en aldus de overeenkomst tot stand komt, wordt in principe geregeld 

door het gemeen recht. De Wet Landverzekeringsovereekomsten wijkt dienaangaande echter 

                                                 
11 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997,17; M., DE 
GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 66. 
12 Dit in tegenstelling tot het mutualistische systeem, beter gekend onder de term ‘onderlinge verzekering’, 
waarbij de verzekerde personen de schadelast die één van hen voorvalt verdelen over de leden van de groep. 
Deze blijven buiten het gebied van deze masterproef. 
13 Art. 1.A W.L.V.O. 
14 Voor bepaalde verzekeringscontracten vereist de wet echter bijkomende formaliteiten. Een voorbeeld hiervan 
is het levensverzekeringscontract waarbij, behoudens enig andersluidend beding, de overeenkomst pas in 
werking treedt op de dag dat de eerste premie betaald wordt. Hierop wordt niet algemeen ingegaan. 
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af in het geval bepaalde formulieren gehanteerd worden bij de totstandkoming15. Een 

geschrift is enkel vereist als bewijsmiddel16. 

8. De verzekeringsovereenkomst is synallagmatisch. Deze term houdt in dat de 

overeenkomst wederkerig is, zijnde wederzijds bindend is voor de contracterende partijen17. 

De verzekeraar is gehouden tot een prestatie die in de verzekeringsovereenkomst bepaald 

wordt, de verzekeringnemer tot het betalen van de premie18. De uitvoering van de 

verbintenissen van de verzekeraar is weliswaar voorwaardelijk en afhankelijk van de 

verwezenlijking van een bepaald voorval, maar deze omstandigheid ontneemt aan de 

overeenkomst haar wederkerig karakter niet omdat er wederzijdse beloften zijn19.  

 

9. Vervolgens is de verzekeringsovereenkomst een benoemd contract. De houdt in dat de 

definitie hiervan wettelijk bepaald is, namelijk in de Wet Landverzekeringsovereenkomsten 

 

10. De verzekeringsovereenkomst is intuita personae. Uit de aard van de overeenkomst 

wordt de verzekeraar geacht enkel met de verzekeringnemer te hebben bedongen en niet met 

zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden20. 

 

11. Een volgende kenmerk van een verzekeringsovereenkomst is zijn alleatoir karakter. Het 

is immers een overeenkomst waarvan de gevolgen met betrekking tot winst of verlies voor 

beide partijen afhangen van een onzekere gebeurtenis21. Een verzekeringscontract wordt 

opgenomen onder de kanscontracten22. De prestatie van de verzekeraar, en dus de mate 

waarin hij winst of verlies maakt, is onzeker op het ogenblik van het sluiten van de 

overeenkomst. Ook voor de verzekeringnemer is er onzekerheid in die mate dat er winst is als 

de onzekere gebeurtenis zich voordoet en verlies als ze zich niet voordoet. Deze kans hangt 

samen met de vereiste dat de realisatie van het gedekte risico minstens gedeeltelijk door 

toeval dient veroorzaakt te zijn23. 

 

                                                 
15 Zie infra. 
16 Art. 10 W.L.V.O. 
17 Art. 1102 B.W. 
18 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 70; A., 
VAN OEVELEN, “De premie als essentieeel bestanddeel van het verzekeringscontract” (noot onder Rb. 
Turnhout 10 maart 1983), R.W. 1985-86, 1228. 
19 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 245. 
20 Art. 1122 B.W. 
21 Art. 1104 B.W. 
22 Art. 1964 B.W. 
23 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 71. 
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12. Een verzekeringsovereenkomst is in de praktijk vaak een toetredingscontract. Hierbij 

treedt de verzekeringnemer toe tot een overeenkomst die vooraf integraal is voorbereid en 

opgesteld door de verzekeraar. Daarenboven komen de meeste verzekerbare risico’s 

veelvuldig voor en kunnen ze onder een bepaalde noemer worden gebracht. Daardoor kan 

men werken met typecontracten die principieel enkel standaardclausules bevatten, van  

toepassing voor alle verzekeringnemers en alle verzekeraars. De geldigheid van 

toetredingscontracten en algemene voorwaarden wordt principieel erkend. De bepalingen van 

een toetredingscontract zijn in beginsel geldig en verbindend voor partijen indien de 

wederpartij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze bepalingen, of daartoe 

redelijkerwijze de kans had en indien ze met deze bepalingen heeft ingestemd24. Het contract 

bestaat in de regel uit algemene voorwaarden, voor iedereen geldend, en bijzondere 

voorwaarden, eigen aan een bepaald risico, die samen een geheel vormen25.  

 

13. Tenslotte wordt de verzekeringsovereenkomst gekenmerkt door een uitvoering te goeder 

trouw. Ter aanvulling hiervan stelt de wet dat een rechtsgeldige overeenkomst de partijen tot 

wet strekt26. 

 

 

2.4. Verzekeringstechniek 
 

14. De verzekeringstechniek steunt in de eerste plaats op de oude idee van de mutualiteit, dit 

wil zeggen op de vereniging van een bepaald aantal personen onderworpen aan hetzelfde 

risico. Deze techniek beoogt de last van de schadegevallen die slecht enkele leden van de 

groep treffen, onder hen allen te spreiden27. Dit houdt dus in dat het risico om verzekerbaar te 

zijn, zich slechts bij een klein aantal leden van de verzekerde groep mag voordoen aangezien 

het interpersoneel en intertemporeel gespreid wordt tussen de dragers van een gelijksoortig 

risico.  

                                                 
24 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 117. 
25 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 245. 
26 Art. 1134 B.W.; P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 
1997,20. 
27 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 8. 

 21



 

De verzekering gebeurt volgens de regels van de statistiek. Een beroep op de statistiek laat toe 

vooraf op benaderende wijze te voorzien hoe groot de schadegevallen zullen zijn, o.m. in 

omvang en aantal, en hoe groot de daarvoor door de verzekeraar aan te leggen reserves of het 

peil van de te bedingen premies dienen te zijn28. 

 

15. Er bestaat controverse over de vraag of de verzekeringstechniek een wezenlijk element 

van het verzekeringscontract uitmaakt, vandaar dat het plaatsen van deze techniek m.i. niet 

past bij de bespreking van de wezenlijke bestanddelen. DE GRAEVE stelt m.i. onterecht dat 

de verzekeringstechniek geen wezenlijk element is. Opdat er sprake zou zijn van een 

verzekeringscontract volstaan de in de wet vermelde bestanddelen, zijnde risico, verzekerbaar 

belang, premie en prestatie van de verzekeraar29. Terecht beschouwt het Hof van Cassatie de 

verzekeringstechniek wel als een wezenlijk bestanddeel30. Het verzekeren van een uniek of 

eenmalig risico past niet in de klassieke definitie van verzekering, die economisch gezien om 

spreiding van het risico vraagt. Ook bij de oprichting van een nieuwe 

verzekeringsmaatschappij kan men de regels van de statistiek moeilijk toepassen, omdat er 

nog geen statistische gegevens voorhanden zijn. Toch lijkt het mij dat deze onderneming zich 

zal baseren op statistieken van andere ondernemingen om tot een gezonde uitoefening van het 

verzekeringsbedrijf te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 22; M., 
FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 9. 
29 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 24. 
30 Cass. 18 juni 1992, T.B.H. 1993, 155. 
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Hoofdstuk 3: Totstandkoming van een 

verzekeringsovereenkomst 

 

 

3.1. Geldigheidsvereisten in het gemeen recht 
 

16. Een verzekering is een overeenkomst en is zodanig onderworpen aan de bepalingen uit het 

Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op de contracten of verbintenissen uit 

overeenkomst in het algemeen31. Het gemeen recht stelt vier vereisten als 

geldigheidsvoorwaarden voor een contract. Er moet een geldige toestemming zijn van de 

partijen die zich verbinden, die bekwaam zijn om een overeenkomst aan te gaan. Vervolgens 

moet de verbintenis een geldig voorwerp hebben en een geoorloofde oorzaak32. Als hieraan 

niet voldaan is, zal de overeenkomst nietig zijn33. In het kader van de informatieplicht wordt 

enkel ingegaan op de vereisten van bekwaamheid (van de verzekeraar) en toestemming (van 

de verzekeringsnemer). 

 

17. Om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan is het vereist dat beide partijen bekwaam 

zijn34. Hiertoe stelt het Burgerlijk wetboek dat eenieder contracten kan aangaan indien hij 

daartoe door de wet niet onbekwaam verklaard is35. De bekwaamheid van de verzekeraar 

wordt beoordeeld in functie van het vennootschapsrecht en de regels van de 

controlereglementering36. Zo dient elke verzekeraar toegelaten of gemachtigd zijn door de 

                                                 
31 Art 1107 B.W. 
32 Art. 1108 B.W. 
33 A., VAN OEVELEN, “De premie als essentieeel bestanddeel van het verzekeringscontract” (noot onder Rb. 
Turnhout 10 maart 1983), R.W. 1985-86, 1229. 
34 Art. 1123 B.W. 
35 Het gros van de verzekeringsovereenkomsten wordt aangenomen daden van beheer te zijn, gesteld met het oog 
op het behouden en beschermen van het patrimonium. In bepaalde gevallen kan het afsluiten van een verzekering 
aanzien worden als een daad van beschikking, zijnde een daad met gevolgen met betrekking tot het patrimonium; 
M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2006, 90; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het 
Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 257.  
36 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2006, 90. 
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CBFA alvorens in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringscontracten af te sluiten of 

aan te bieden37. 

 

18. Een verzekeringsovereenkomst is een consensueel contract. Ze komt tot stand op het 

ogenblik dat er wilsovereenstemming is tussen de twee partijen over alle essentiële 

bestanddelen van de overeenkomst. Ze dienen hun rechtsgeldige toestemming te hebben 

gegeven. Wanneer hun toestemming is aangetast door een wilsgebrek, zijnde bedrog, dwaling 

of geweld, is deze toestemming niet geldig38. Een overeenkomst die door dwaling, geweld of 

bedrog is aangegaan, is niet van rechtswege nietig. Ze is aangetast met betrekkelijke 

nietigheid wat wil zeggen dat ze een grond oplevert voor een vordering tot nietigverklaring39.  

 

 

3.2. Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst in het gemeen recht.  

Wanneer is er wilsovereenstemming? 
 

3.2.1. Ter Inleiding40 

 

19. De precontractuele fase is de fase die voorafgaat aan het sluiten van het contract of aan de 

beslissing een voorgenomen contract niet te sluiten. Deze fase heeft dus een contractuele 

finaliteit, zijnde dat de partijen elkaar benaderen met de bedoeling een contract te sluiten. In 

deze fase onderhandelen partijen, naar aanleiding waarvan de ene partij de andere vervolgens 

een aanbod tot contracteren zal doen. 

 

3.2.2. Het aanbod 

 

  3.2.2.1. Wanneer is er een aanbod naar gemeen recht? 

 

                                                 
37 Art. 3, §1 j° hfst. Vter Controlewet; P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 
Brussel, Bruylant, 1997,22; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 2008, 257. 
38 Art. 1109 B.W. 
39 Art. 1117 B.W. 
40 Zie voor een grondige bespreking: A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en 
uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 572 p. en G., ROMMEL, “De informatieplicht in 
het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 2274-2311. 

 24



20. De verzekeringsovereenkomst komt als consensueel contract tot stand bij loutere 

wilsovereenstemming van de partijen. Essentieel is hierbij dat de partijen de wil hebben om 

zich te verbinden41. De wilsovereenstemming dient betrekking te hebben op alle essentiële 

bestanddelen van de overeenkomst42 waarbij het essentiële karakter zowel op objectieve 

(wezenlijke bestanddelen) als op subjectieve wijze (substantiële bestanddelen) bepaald kan 

worden43. Objectief zijn, die wezenlijke elementen die het aanbod noodzakelijk moet bevatten 

opdat de te sluiten overeenkomst de door de wetgever of rechtspraak vereiste kenmerken zou 

vertonen om als een overeenkomst van een bepaald type te worden beschouwd. De wezenlijke 

elementen betreffen dus het voorwerp van de overeenkomst, beloofde verbintenissen van de 

partijen en het voorwerp van die verbintenissen. Subjectief zijn de substantiële bestanddelen 

van de overeenkomst die door de partijen als zodanig belangrijk aanzien worden dan ze er een 

essentieel karakter aan gegeven hebben44. Een bepaalde behoefte van de kandidaat-

verzekeringnemer, waarvoor uit de onderhandelingen blijkt dat hij aan dit element een 

doorslaggevend belang hecht, is een substantieel bestanddeel en behoort aldus tot de 

essentiële elementen van de overeenkomst45.  

 

Wanneer een partij een aanbod wil doen, is het vereist dat dit aanbod voldoende nauwkeurig 

opgesteld is en betrekking heeft op alle wezenlijke bestanddelen zodat het enkel nog aanvaard 

dient te worden door degene aan wie het gericht is46. Deze omschrijving ligt in de lijn van de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie die het aanbod formuleert als de definitieve wilsuiting 

die enkel moet worden aanvaard opdat een overeenkomst zou ontstaan47. Het aanbod wordt 

gehandhaafd gedurende een welbepaalde termijn, zoniet een redelijke termijn. 

 

  3.2.2.2. Wezenlijke bestanddelen van een verzekeringsovereenkomst 

 

21. De wezenlijke bestanddelen van een verzekeringsovereenkomst worden afgeleid uit de 

wettelijke definitie, zijnde de verzekeraar, de verzekeringnemer, het risico, het verzekerbaar 

                                                 
41 Cass. 2 december 1875, Pas. 1876, I, 37 waarin men spreekt over het ‘animo contrahendae obligationis’, 
zijnde de wil zich de verbinden. 
42 Cass 2 oktober 1968, Arr. Cass. 1969, 133. 
43 ROMMEL, G., “De informatieplicht in het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 2276. 
44 W., WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980-81, 
495; A., VAN OEVELEN, “De premie als essentieeel bestanddeel van het verzekeringscontract” (noot onder Rb. 
Turnhout 10 maart 1983), R.W. 1985-86, 1227. 
45 B., WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij de leer van de bindende kracht van het aanbod”, T.B.B.R. 1994, 470. 
46 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 25. 
47 Cass. 23 september 1969, Arr. Cass. 1970, 84. 
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belang, de premie en de verzekeringsprestatie48. Bij ontstentenis van één van die bestanddelen 

bestaat er geen verzekeringsovereenkomst49. 

 

22. In de Wet Landverzekeringsovereenkomsten wordt niet gedefinieerd wat te verstaan is 

onder de term verzekeraar. Een van beide partijen in het wederkerige contract is de 

verzekeraar. In de praktijk is dat meestal een verzekeringsmaatschappij50. Het begrip 

verzekeraar veronderstelt het ten laste nemen en vergoeden van een geheel van risico’s en kan 

volgens het Hof van Cassatie slechts betrekking hebben op een persoon die van het afsluiten 

van verzekeringsovereenkomsten zijn beroep maakt51. Juridisch is er van verzekering dus pas 

sprake wanneer de verzekeraar, op regelmatige wijze de verzekeringsbedrijvigheid uitoefent. 

Het eenmalig “verzekeren” van een bepaald risico lijkt eerder verwant met een borgstelling52.  

 

23. Ook niet opgenomen in de Wet Landverzekeringsovereenkomsten is een definitie van de 

term verzekeringnemer. De andere partij dan de verzekeraar bij het wederkerige contract is 

de verzekeringnemer. Het is de partij, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de 

verzekeraar vraagt een bepaald risico ten laste te nemen en die daartoe een premie betaalt53. 

Naast de term verzekeringnemer en verzekeraar zijn er nog een aantal andere partijen die deel 

kunnen uitmaken van het verzekeringscontract54. Dezen worden hier verder niet behandeld.  

 

24. Het risico is de toevallige, onzekere en mogelijke gebeurtenis, waaruit het schadegeval 

ontstaat en waarvan de verwezenlijking buiten de wil van de verzekerde, de verzekeringnemer 

of de begunstigde geschiedt55. Het risico is geen vaststaand feit maar een potentieel gevaar. 

Om verzekerbaar te zijn dient een risico onzeker te zijn maar mogelijk. Voorvallen die met 

                                                 
48 A., VAN OEVELEN, “De premie als essentieeel bestanddeel van het verzekeringscontract” (noot onder Rb. 
Turnhout 10 maart 1983), R.W. 1985-86, 1227. 
49 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997,12. 
50 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 73. 
51 Cass. 18 juni 1992, T.B.H. 1993, 155. 
52 FAGNART, J., noot onder Cass. 18 juni 1992, T.B.H. 1993, 158; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het 
Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 12. 
53 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 73. 
54 Dit zijn de verzekerde, zijnde diegene die door de verzekering gedekt is tegen vermogensschade of diegene in 
wiens persoon het risico van het zich voordoen van het verzekerde voorval geleden is, de begunstigde, zijnde 
degene in wiens voordeel de verzekeringsprestaties bedongen zijn en het verzekerd hoofd, zijnde de persoon in 
wiens lichaam het risico zich situeert bij de levensverzekering. Een laatste persoon die rechten haalt uit een 
verzekeringscontract is de benadeelde, zijnde in een aansprakelijkheidsverzekering, diegene aan wie schade is 
toegebracht waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. De verzekeringnemer kan tegelijkertijd verzekeringnemer, 
verzekerde en begunstigde zijn, of kan hiertoe andere personen aanduiden. 
55 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997,13; M., DE 
GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 75; L., 
SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 14. 
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zekerheid zullen gebeuren kan men in principe niet verzekeren56. Dit sluit echter niet uit dat 

schadeverwekkende handelingen verzekerbaar zijn, zolang het tijdstip en de hoegrootheid van 

de schade niet vooraf bekend zijn en dus een risico inhouden57. 

 

De onzekerheid kan betrekking hebben op de gebeurtenis zelf, het ontstaan is onzeker, of op 

het ogenblik waarop de gebeurtenis zich zal voordoen58. Het risico moet zich kunnen 

voordoen. De overeenkomst is in principe nietig als op het moment van het sluiten het risico 

niet bestaat of reeds verwezenlijkt is59. Bij gebrek aan mogelijk risico mist de overeenkomst 

een bestaansvereiste van de verzekering60. Het risico dient zich voor te doen buiten de wil van 

verzekerde, verzekeringnemer of de begunstigde. Toeval is een constitutief bestanddeel, het 

risico mag niet zuiver potestatief zijn. Aangezien opzet door de verzekerde het kanselement 

uitsluit komt een opzettelijke schade niet in aanmerking voor verzekering61.  

 

25. De premie62 is iedere vorm van vergoeding die door de verzekeraar gevraagd wordt als 

tegenprestatie voor zijn verbintenissen63. Het betalen van de premie is de financiële 

vergoeding door de verzekeringnemer aan de verzekeraar, ingevolge de 

verzekeringsovereenkomst. Het bedrag of de berekeningswijze van de premie dient vooraf 

vastgelegd te zijn. Het bedrag van de premie blijft ongewijzigd, ongeacht het resultaat van de 

verzekeraar. Eventuele winst of verlies in voor rekening van de verzekeraar. 

 

26. De verzekeringsprestatie is de te verstrekken dienst of het te betalen bedrag waartoe de 

verzekeraar gehouden is ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomst64. Het is de prestatie 

die hij verschuldigd is in geval van een gedekt schadegeval65. De uitvoering van zijn prestatie 

is afhankelijk van de opschortende voorwaarde dat de toekomstige en onzekere gebeurtenis, 

die in het contract bepaald is, zich voordoet66. De verzekerde moet bewijzen dat het 

                                                 
56 Een levensverzekering is in die zin op te vatten dat hoewel iedereen dood gaat, men niet op voorhand kan 
bepalen wanneer dit zal zijn en er dus een onzekerheid is over het moment waarop de gebeurtenis zich zal 
voordoen. 
57 Art. 1168 B.W. 
58 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997, 13; L., 
SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 16. 
59 Art. 24, lid 1 WLVO; Cass. 21 mei 2007, V.A.V. 2007, 327. 
60 Cass. 19 april 1977, Arr. Cass. 1977, 850. 
61 Art. 8, lid 1 W.L.V.O. 
62 In de onderlinge verzekering spreekt men van bijdrage. 
63 Art. 1,E W.L.V.O. 
64 Art. 1, F W.L.V.O. 
65 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997,15 en 60. 
66 Brussel 8 januari 1992, Pas. 1992, II, 10. 
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schadegeval zich heeft voorgedaan en dat het in de dekking begrepen is, en dus niet wordt 

uitgesloten, om aanspraak te maken op de verzekeringsprestatie67. In geval er gronden van 

verval in de verzekeringspolis zijn opgenomen is het aan de verzekeraar om aan te tonen dat 

de verzekerde niet gedaan heeft waartoe hij verplicht was en dat deze laatste aldus zal 

vervallen van zijn recht op verzekeringsprestatie. De verzekeraar is niet tot dekking gehouden 

ten aanzien van hij die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt68. Opzet is aanwezig 

wanneer iemand vrijwillig en bewust schade aanricht, ook al is de voorgevallen schade niet de 

schade die men bedoeld had69. Grove schuld van de verzekerde, de verzekeringnemer of van 

de begunstigde doet in principe geen afbreuk aan het recht op de verzekeringsprestatie. De 

verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove 

schuld die uitdrukkelijk en op beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald70. 

 

27. Bij het aangaan van een verzekeringcontract, dient de verzekerde of begunstigde blijk te 

geven van een belang. Dit werd nader gedefinieerd als zijnde het belang dat de verzekerde 

heeft bij de niet-verwezenlijking van het risico71. Deze geldigheidsvereiste sluit uit dat men 

verzekeringscontracten aangaat als kansspel. Bij een indemnitaire72 verzekering houdt een 

verzekerbaar belang in dat 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 vermogen73. 

Dit belang kan vooraf bepaald zijn, zoals de vergoeding van een zaak, of onbepaald zijn, zoals 

de vergoeding van een opgelopen aansprakelijkheidsschuld. Het volstaat dat dit in geld 

waardeerbare belang bij de realisatie van het risico bepaald kan worden. Bij een forfaitaire74 

verzekering volstaat een moreel belang. De begunstigde moet een persoonlijk en geoorloofd 

belang hebben bij het zich niet voordoen van de verzekerde gebeurtenis en dat dit belang 

voldoende is aangetoond als de verzekerde met de overeenkomst heeft ingestemd75. De 

bestaansvereiste van het verzekerbaar belang is van openbare orde76.  

 
                                                 
67 Cass. 5 januari 1995, R.W. 1995-96, 29; Kh. Ieper 26 maart 2001, R.W. 2003-04, 669. 
68 Fraus omnia corrumpit; art. 8, lid 1 W.L.V.O.; P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997, 62.  
69 Cass. 24 april 2009, NjW 2009, afl. 207, 635. 
70 Art. 8, lid 2 W.L.V.O. 
71 Art. 1.A in fine W.L.V.O.; Cass. 17 mei 1957, Arr. Cass. 1957, 1120. 
72 Verzekering waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de 
verzekerde geleden heeft of waarvoor hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 
73 Art. 37 W.L.V.O. 
74 Verzekering waarbij de prestatie van de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de schade. 
75 Art. 48 W.L.VO. 
76 Antwerpen 21 december 1998, D.A.O.R. 1999, afl. 50, 65; L., SCHUERMANS, G;rondslagen van het 
Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 260. 
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3.2.3. De aanvaarding 

 

28. Opdat de overeenkomst tot stand komt dient het aanbod binnen de termijn aanvaard te 

worden door de persoon aan wie ze gericht is. Een aanvaarding kan volgens het gemeen recht, 

behoudens een andersluidende wetsbepaling, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren. 

Uitdrukkelijk is de toestemming die blijkt uit een handelen dat speciaal met het oog op die 

wilsuiting wordt verricht (een spreken, schrijven, ….). Stilzwijgend is ze indien ze volgt uit 

een handeling die met een ander doel wordt gesteld , maar noodzakelijk de aanvaarding 

insluit77. Ingeval het aanbod aanvaard wordt, komt de overeenkomst rechtsgeldig tot stand 

vanaf de aanbieder van de uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding kennis neemt, zijnde 

bij ontvangst van de aanvaarding, of er redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen78.  

 

 

3.3. Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst in het verzekeringsrecht 

 
29. Een verzekeringscontract komt tot stand door de loutere wilsovereenstemming van de 

partijen. Deze overeenstemming bestaat in een aanbod dat door de andere partij geaccepteerd 

wordt. Bij de verzekeringsovereenkomst gebeurt dit op een meer geformaliseerde wijze. Men 

werkt nagenoeg steeds met voorgedrukte formulieren, zijnde het verzekeringsvoorstel, de 

verzekeringsaanvraag en de voorafgetekende polis79. Om aldus te weten wanneer het 

verzekeringscontract tot stand komt, bepaalt de Wet Landverzekeringsovereenkomsten 

wanneer de wilsovereenstemming bij gebruik van één van deze formulieren tot stand komt80. 

Als een verzekeraar of tussenpersoon met eigen formulieren werkt, vindt het gemeen recht 

van aanbod en aanvaarding toepassing. 

 

 

 

                                                 
77 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 115. 
78 Cass. 16 juni 1960, Arr. Cass. 1960, 932; Cass. 25 mei 1990, R.W. 1990-91, 151; Cass. 19 juni  1990, R.W. 
1990-91, 750; M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2006, 92. 
79 In de praktijk werkt men vooral met tariefaanvragen en verzekeringsvoorstellen. 
80 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 77. 
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3.3.1. Het verzekeringsvoorstel 

 

30. Het verzekeringsvoorstel is een formulier uitgaande van de verzekeraar en in te vullen 

door de verzekeringnemer met het doel de verzekeraar in te lichten over de aard van de 

verrichting en over de feiten en de omstandigheden die voor hem gegevens zijn voor de 

beoordeling van het risico81. In de praktijk bevat dit voorstel zelden alle wezenlijke elementen 

om een aanbod te vormen en zelfs al zou dit het geval zijn dan bepaalt de wet uitdrukkelijk 

dat het document niet bindend is noch voor de kandidaat-verzekeringnemer, noch voor de 

verzekeraar82.  Een verzekeringsvoorstel kan aldus nooit gekwalificeerd worden als een 

aanbod tot contracteren83. Het is louter informatief met het oog op een toekomstige 

verzekering. De ondertekening van het voorstel brengt geen dekking met zich mee. Deze 

bepalingen moeten uitdrukkelijk in het verzekeringsvoorstel worden opgenomen84. 

 

31. De verzekerde dient het verzekeringsvoorstel naar waarheid in te vullen zodat de 

verzekeraar het risico waarheidsgetrouw kan inschatten en beoordelen85. De verzekerde 

beschrijft in het voorstel de te verzekeren voorwerpen of personen en licht zijn 

schadeverleden toe. Dit ingevuld exemplaar verzendt hij wederom naar de verzekeraar.  

Zonder uitdrukkelijke wettelijke bepalingen zou de verzekeraar het ingevulde voorstel nu 

bekijken en ofwel een aanbod vormen in de vorm van een polis, ofwel oordelen dat hij het 

risico niet wil dekken. In het eerste geval stuurt hij zijn aanbod op naar de verzekerde, in het 

tweede geval houdt het daar op. Met andere woorden zou er geen aanbod ontstaan bij passieve 

houding van de verzekeraar na ontvangst van het ingevulde verzekeringsvoorstel.  

 

32. De Wet Landverzekeringsovereenkomsten bepaalt echter anders. Alhoewel het versturen 

van een verzekeringsvoorstel door de verzekeraar geen aanbod tot contracteren inhoudt, is het 

gebruik voor hem echter niet louter vrijblijvend. Binnen de dertig dagen na de ontvangst van 

het ingevulde voorstel dient de verzekeraar standpunt in te nemen. 

 
                                                 
81 Art. 1, L W.L.V.O. 
82 Art. 4, §1 W.L.V.O.; Luik 2 februari 2006, J.T. 2006, 291; Bergen (9e k.) 15 juni 2004, T. Verz. 2005, afl. 4, 
803. 
83 Bergen 26 mei 1997, T.B.H. 1998, 655. 
84 Art. 4, §1 W.L.V.O. 
85 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006,77. 

 30



 

• Ofwel vormt hij een verzekeringsaanbod. In dit geval valt men terug op de regels naar 

gemeen recht omdat de Wet Landverzekeringsovereenkomsten hieromtrent niets 

uitdrukkelijk stelt. Dit houdt een aanbod in dat gedurende de door de aanbieder 

bepaalde termijn, of een redelijke termijn, geldig blijft. De aanvaarding ervan door de 

kandidaat-verzekeringnemer leidt tot wilsovereenstemming en brengt een contract tot 

stand vanaf de ontvangst van de ondertekende polis door de verzekeraar86. De dekking 

gaat in op de datum die bepaald is in het contract87. 

• Ofwel weigert hij de verzekering. Er komt aldus een negatief antwoord op het 

ingevulde verzekeringsvoorstel en de verzekeraar brengt geen aanbod tot contracteren 

uit aan de kandidaat-verzekeringnemer. 

• Ofwel brengt hij ter kennis dat het toekennen van een verzekering afhankelijk is van 

een onderzoek. Er zal een bijkomend onderzoek gevoerd worden alvorens de 

verzekeraar beslist een aanbod uit te brengen of de dekking te weigeren. 

 

Indien de verzekeraar binnen de 30 dagen geen standpunt ter kennis gebracht heeft, is hij 

verbonden tot het sluiten van de overeenkomst. Ook deze wettelijke bepalingen, die stellen 

dat de verzekeraar dertig dagen heeft om te reageren met de gevolgen en de eventuele sanctie, 

dienen uitdrukkelijk in het verzekeringsvoorstel te worden opgenomen. Komen deze 

vermeldingen niet voor dan stelt de verzekeraar zich bloot aan de sancties neergelegd in de 

artikelen 21octies, 28bis en 82 van de Controlewet88.  

 

33. Met oog op bewijs van de datum van ontvangst is de verzekeraar gehouden de inkomende 

post systematisch te voorzien van een datumstempel89. Daarenboven zal hij om bewijsredenen 

zijn standpunt schriftelijk ter kennis brengen. Bij niet nakoming is kan hij veroordeeld worden 

tot schadevergoeding90. Het afsluiten van de overeenkomst bij uitblijven van reactie vindt 

                                                 
86 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 94. 
87 Hiervan kan afgeweken worden op basis van art. 14 Wet Landovereenkomst door de verzekeraar die bepaalt 
dat de dekking pas ingaat na betaling van de eerste premie. 
88 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997, 24. 
89 Art. 4, §3 W.L.V.O. 
90 Art. 4, §1 W.L.V.O.; Luik 2 februari 2006, J.T. 2006, 291; P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997, 24; M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2006, 93. 
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aldus niet van rechtswege plaats. De verzekeraar heeft enkel de plicht om de overeenkomst te 

sluiten91.  

Belangrijk is het om aan te stippen dat de dekking zich echter maar uitstrekt over de 

schadegevallen die zich voordoen na het verloop van de termijn van dertig dagen ongeacht de 

stellingname van de verzekeraar, aangezien de wet uitdrukkelijk stelt dat het 

verzekeringsvoorstel geen dekking meebrengt en dat de verzekeraar 30 dagen de tijd krijgt 

zich te beraden92. Weigert de verzekeraar na dertig dagen zijn plicht een overeenkomst te 

sluiten uit te voeren dan zal hij slechts tot schadevergoeding kunnen worden aangesproken93. 

Dit houdt eigenlijk een toepassing in van het gemeen recht dat stelt dat iedere verbintenis om 

iets te doen wordt opgelost in schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet 

nakomt94.  

 

34. Vaak zal de verzekeraar zijn beslissing kenbaar maken via een tussenpersoon, indien die 

ter zake aangesteld is. Is deze kennisgeving conform de wet? De rechtbank van Leuven 

oordeelde m.i. terecht dat in het geval de verzekeraar zijn weigering mededeelt enkel aan de 

tussenpersoon, dat niet gezien kan worden als een mededeling van standpunt aan de 

verzekerde en hij verplicht zal zijn te contracteren na een termijn van dertig dagen. Er kan 

niet aangenomen worden dat door het versturen van de polis aan de makelaar het contract tot 

stand komt. De termijn van dertig dagen binnen dewelke, na ontvangst van het 

verzekeringsvoorstel, de verzekeraar standpunt dient in te nemen, blijft behouden ongeacht de 

indiening van een polis of van de verzekeringsaanvraag via een tussenpersoon95. Deze 

redenering steunt op het idee dat de bescherming van de kandidaat-verzekeringnemer niet kan 

uitgehold worden enkel en alleen door de tussenkomst van een tussenpersoon. Een voor de 

hand liggende oplossing zou erin kunnen bestaan dat de verzekeraar zijn standpunt zowel aan 

de kandidaat-verzekeringnemer als aan de tussenpersoon laat geworden.  

 

Ook de rechtbank van Luik volgt deze redenering door te stellen dat de verzekeraar een 

verzekeringsvoorstel niet op geldige wijze weigert door de enkele kennisgeving aan de 

tussenpersoon. Ze nuanceert dit echter door te stellen dat deze kennisgeving wel als geldig 
                                                 
91 Als hij dus deze plicht opvolgt en een contract sluit, dan stelt men vast dat deze wetsbepaling tot vele 
praktische onduidelijkheden leidt. Zo blijft de vraag onder welke voorwaarden het contract tot stand komt, wat 
de premie zal zijn, enz… 
92 Luik 2 februari 2006, J.T. 2006, 291. 
93 J., MUYLDERMANS, X., noot onder Leuven 26 februari 1998, T. Verz. 1998, 362. 
94 Art. 1142 B.W.; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 
2008, 254. 
95 Leuven 26 februari 1998, T. Verz. 1998, 356. 
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kan beschouwd worden indien blijkt dat de tussenpersoon gemandateerd is door de kandidaat-

verzekeringnemer om in naam en voor rekening van deze laatste te handelen96. In die 

specifieke omstandigheden steunt de geldigheid van op het tussen verzekeringnemer en 

tussenpersoon gegeven mandaat waardoor het Hof de kennisgeving aan de tussenpersoon 

gelijk stelt met deze aan de kandidaat-verzekeringnemer. Dit is een logische redenering 

gebaseerd op de regels van het mandaat. Het is daarentegen m.i. niet mogelijk zomaar de 

krachtlijnen van het mandaat over te plaatsen op de relatie tussen een verzekeringnemer en 

een tussenpersoon. Bij gebrek aan een gestructureerd wettelijk regime aangaande de 

aansprakelijkheid van de tussenpersoon, is het gevaarlijk uitdrukkelijke wetsbepalingen op die 

manier uit te hollen. Gepaster is mijn inziens de wet in dit concreet geval naar de letter toe te 

passen en enkel de kennisgeving van de verzekeraar aan de verzekerde zelf als conform de 

Wet Landverzekeringsovereenkomsten te beschouwen zodat de kandidaat-verzekeringnemer 

optimaal beschermd wordt. 

 

3.3.2. De verzekeringsaanvraag en de voorafgetekende polis 

 

35. De verzekeringsaanvraag is een formulier dat uitgaat van de verzekeraar waarbij de 

verzekeraar aanbiedt het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de 

verzekeringnemer97. Het voordeel hiervan is dat de verzekeringnemer een onmiddellijke 

dekking bekomt, terwijl de verzekeraar zich slechts voor een beperkte tijdsduur verbindt. De 

verzekeraar kan van die korte periode gebruik maken om het ter verzekering aangeboden 

risico nader te onderzoeken alvorens tot de definitieve dekking te beslissen98. De voorlopige 

dekking is een autonome overeenkomst die beheerst wordt door de verzekeringswetgeving, 

het gemeen recht en de gebruiken in de mate dat partijen terzake niets gestipuleerd hebben99. 

Een voorlopige dekking wordt niet retroactief geregeld door de clausules die achteraf in een 

definitief contract zijn vastgelegd100. Door echter onvoorwaardelijk de definitieve polis te 

ondertekenen die uitdrukkelijk bepaalt dat zij effect sorteert  vanaf de datum van het verlenen 

van de voorlopige dekking, heeft de verzekerde de bepalingen van deze polis onderschreven 

en hen een retroactieve werking toegekend101. 

 
                                                 
96 Luik 2 februari 2006, J.T. 2006, 291. 
97 Art. 1, K W.L.V.O. 
98 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997, 25. 
99 Bergen 26 mei 1997, T.B.H. 1998, 655. 
100 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 255. 
101 Bergen 26 mei 1997, T.B.H. 1998, 655. 
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36. De voorafgetekende polis is een verzekeringspolis die vooraf door de verzekeraar 

ondertekend is en houdende aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de 

voorwaarden die erin beschreven zijn, eventueel aangevuld met de nadere bijzonderheden die 

de verzekeringnemer aanduidt op de daartoe voorziene plaatsten102. Dit document is een 

standaardformulier. Het is een aanbod aangezien alle wezenlijke elementen erop aangegeven 

staan en doet aldus een contract tot stand komen vanaf de ondertekening103. Een 

voorafgetekende polis biedt een snelle dekking van beperkte duur.  

 

37. In tegenstelling tot het verzekeringsvoorstel, zijn deze documenten een bindend aanbod. 

De overeenkomst komt tot stand bij de ondertekening van deze stukken door de 

verzekeringnemer104. In tegenstelling tot het gemeen recht, waar de overeenkomst tot stand 

komst bij de kennisname van de aanvaarding door de verzekeraar, bepaalt de Wet 

Landverzekeringsovereenkomsten hier dat de overeenkomst ontstaat vanaf het ogenblik van 

ondertekening. Tenzij de partijen bedingen wanneer de dekking zal ingaan, gaat deze in de 

dag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van het ondertekend document. De 

verzekeraar deelt deze datum mede aan de verzekeringnemer105. Om zeker te zijn van deze 

datum is de verzekeraar gehouden de inkomende post systematisch te voorzien van een 

datumstempel106.  

 

38. Behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, hebben 

beide partijen een opzegmogelijkheid, zonder opgaven van de reden, zonder boete, die 

rechtstreeks voortvloeit uit de Wet Landverzekeringsovereenkomsten107. De 

verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van veertien dagen108 

na ontvangst door de verzekeraar van het ondertekende document en deze opzegging heeft 

onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving. De verzekeraar kan de 

overeenkomst opzeggen binnen een termijn van veertien dagen109 na ontvangst van het 

document en deze opzegging heeft gevolg na acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving 

                                                 
102 Art. 1, M W.L.V.O. 
103 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2006, 94. 
104 Art. 4, §2, lid 1 W.L.V.O. 
105 Art. 4, §2, lid 1 W.L.V.O. 
106 Art. 4, §3 W.L.V.O. 
107 Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing op reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke korte 
termijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één maand, noch op 
levensverzekeringsovereenkomsten gebonden aan een beleggingsfonds. 
108 Dertig dagen in geval van een levensverzekeringsovereenkomst. 
109 Dertig dagen in geval van een levensverzekeringsovereenkomst. 
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ervan110. Dit verschil in behandeling is ingegeven om te vermijden dat de verzekeringnemer 

van de ene dag op de andere zonder verzekeringsdekking valt111. Deze bepalingen dienen 

uitdrukkelijk opgenomen te worden in de voorwaarden van de voorafgetekende polis of de 

verzekeringsaanvraag112. Als de verzekeraar dit niet doet, kan hij een sanctie oplopen zoals 

voorzien in de artikelen 21octies, 28bis en 82 van de Controlewet. De opzegging dient te 

geschieden bij ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de 

opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs113. 

 

39. De verzekeringsaanvraag en het verzekeringsvoorstel dienen afzonderlijk ondertekend te 

worden114. Beide documenten hebben inderdaad een volstrekt verschillende strekking en de 

dubbele ondertekening wordt vereist, omdat in de praktijk de verzekeringsaanvraag vaak 

wordt afgedrukt op een verzekeringsvoorstel115.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
110 Art. 4, §2, lid 2 W.L.V.O. 
111 P., COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 1997, 26. 
112 Art. 4, §2 W.L.V.O. 
113 Art. 29 W.L.V.O. 
114 Art. 4, §2, lid 3 W.L.V.O. 
115 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 80. 
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DEEL 2: DISTRIBUTIE IN VERZEKERINGEN   

 

 

Hoofdstuk 1: Situering 

 

40. Zoals in de algemene inleiding besproken, bestaat er in de maatschappij een algemene 

behoefte aan verzekering. Deze behoefte ontstaat uit een wettelijke verplichting tot 

verzekeren of uit een risicoanalyse door de verzekeringnemer. Toch volstaat dit meestal niet 

om iedereen efficiënt verzekerd te zien. Ieder persoon voelt de verzekeringsnoodzaak immers 

anders aan en niet elke persoon is op de hoogte van de wettelijk verplicht gestelde 

verzekeringen. Een verzekeringsproduct dient daarom nog steeds gecommercialiseerd en 

‘verkocht’ te worden116. Vaak zijn verzekeringsproducten daarenboven behoorlijk 

ingewikkeld en zeer gelijkend zodat het vereist is dat ze uitgelegd worden117. Dit versterkt 

enkel de nood aan een doelgerichte en praktische distributie.  

 

De kanalen waarlangs een verzekeringsdienst een potentiële verzekeringnemer bereikt worden 

in de huidige maatschappij enkel talrijker.  

Langs de ene kant heeft de klassieke distributie nog steeds het grootste aandeel. Agenten en 

makelaars blijven de bevoorrechte gesprekspartner van de particulieren. Deze zal de 

verzekeraar en de kandidaat-verzekeringnemer met elkaar in contact brengen ter verzekering 

van een bepaald risico. De verzekeringstussenpersoon neemt hierbij een belangrijke plaats in 

doordat hij de kandidaat-verzekeringnemer zal inlichten over de dekkingsvormen die het best 

bij zijn verzekeringsbehoeften passen  en de verzekeraar de gegevens zal verstrekken die 

nodig zijn om het risico op een correcte manier te beoordelen en op een afdoende wijze te 

dekken118. In geval van schade kan de verzekeringstussenpersoon zijn cliënt helpen door hem 

in te lichten over de gegevens die hij aan de onderneming moet verstrekken en door hem te 

                                                 
116 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 149. 
117 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 310. 
118 C., VERDURE, “Les nouvelles obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des 
consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 115. 
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wijzen op de termijn waarbinnen die inlichtingen moeten worden verstrekt119. Ook bij de 

uitvoering van de overeenkomst verlenen zij een waaier aan diensten, zoals de afwikkeling 

van een schadegeval. Ten slotte vertegenwoordigen ze occasioneel de verzekeraar, 

bijvoorbeeld bij het innen van de premies120. 

 Langs de andere kant stijgt het marktaandeel van de distributie via bancassurance en de 

rechtstreekse verzekering. De verzekeraars zijn ook niet terughoudend om verschillende 

distributiekanalen te combineren, de zogenaamde multi-channel verkoop121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
119 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 32. 
120 G., SCHOORENS, “De professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, R.W. 1998-99, 
313. 
121 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 351; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 
107. 
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Hoofdstuk 2: De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de 

nieuwe Wet Verzekeringsbemiddeling 

 

 

2.1. Wetgevend kader 
 

2.1.1. Wet Cauwenberghs en wat voorafging 

 

41. Om de verzekeringnemer een betere bescherming te bieden tegen de 

verzekeringsdistributie door tussenpersonen, nam de Europese commissie op 18 december 

1991122 een aanbeveling aan die de lidstaten aanmaant om maatregelen te treffen in dat 

domein. De aanbeveling streeft naar het invoeren van vereisten van algemene handels- en 

vakkennis en beroepsbekwaamheid, een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 

kapitaalvereisten en een verplichte inschrijving. De aanbeveling is niet bindend maar vraagt 

de medewerking van de lidstaten op basis van vrijwilligheid123.  

 

De Wet betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen124, in het 

verzekeringsjargon de Wet Cauwenberghs genaamd, is geïnspireerd op deze aanbeveling125. 

Deze wet regelt de toegangsvoorwaarden en de toegang tot de activiteiten op het gebied van 

                                                 
122 Aanbeveling 92/48/EEG van de commissie van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen,  
J.O.C.E. 28 januari 1992, nr. L19, 32. 
123 H., CLAASSENS, “De verzekeringsdistributie in België: een nieuw wettelijk statuut in het licht van het 
Europees recht”, T.B.H. 1995, 1076; B, TUERLINCKX, “De wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen: een eerste commentaar”, Waarvan Akte 1996, 129; 
A., VANDERSPIKKEN, “Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?”, in 
H., COUSY, C., CLAASSENS, C., VAN SCHOUBROECK, Actualia verzekeringen: aanvullende persioenen en 
levensverzekeringen, distributie en onrechtmatige bedingen, faillissement en zwakke weggebruikers, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 88. 
124 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S. 14 
juni 1995. 
125 P., COLLE, “De distributie door verzekeringsondernemingen (directe verzekering of direct writing)”, in Y., 
MERCHIERS, J., ROGGE, K., BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie. Een 
juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 101; B, TUERLINCKX, “De wet van 27 maart 1995 
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen: een eerste commentaar”, Waarvan 
Akte 1996, 129; C., VERDURE, “La loi du 22 février 2006: Du nouveau en matière d’intermédiation en 
assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 310. 
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de verzekeringsbemiddeling of verzekeringsdistributie door verzekeringstussenpersonen, 

alsmede enkele aspecten van de uitoefening ervan126.  

Ter uivoering van de Wet Cauwenberghs dient vermeld te worden het K.B. van 25 maart 1996 

(hierna K.B. Verzekeringsbemiddeling)127. 

 

2.1.2. Wet Cauwenberghs, het vervolg 

 

42. De Europese commissie stelde beduidende verschillen vast tussen de wettelijk vereiste 

voorwaarden ter inschrijving met het oog op de uitoefening van de bemiddelingsactiviteit die 

genomen werden in navolging van de aanbeveling 92/48/EEG. Dit leidde ertoe dat de 

bemiddelaar nog steeds moeilijkheden ondervond indien hij zijn bemiddelingsactiviteit wou 

uitoefenen in verschillende lidstaten op basis van de vrijheid van vestiging en de vrije 

dienstverlening128. Het feit dat verzekeringstussenpersonen niet in de gehele Gemeenschap 

werkzaam kunnen zijn, belemmert de goede werking van de interne verzekeringsmarkt129. 

Daarenboven zorgden de verschillen in statuut en professionele vereisten ervoor dat er weinig 

tot geen markttransparantie was voor de consument m.b.t. de verzekeringsdistributie130.  

 

43. De coördinatie van de nationale bepalingen betreffende de vereisten inzake 

beroepsbekwaamheid en registerinschrijving zou bijdragen tot de voltooiing van de interne 

markt voor financiële diensten en tot een betere bescherming van de consument131. Hiertoe 

werd in 2002 een nieuwe Europese Richtlijn (hierna Richtlijn Verzekeringsbemiddeling)132 

aangenomen die de Richtlijn 77/92/EG herroept133. Deze nieuwe Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling regelt de verzekeringsbemiddelingsactiviteit en bepaalt de 

voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om als (her)verzekeringstussenpersoon 

werkzaam te zijn.  

                                                 
126 H. COUSY, “De regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?”, D.C.C.R. 1998, 13. 
127 Koninklijk besluit van 25 maart 1996 ter uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S. 3 april 1996. 
128 Overweging 5 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
129 Overweging 7 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
130 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
131 Overweging 8 Richtlijn 2002/90/EG. 
132 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling, J.O.C.E. 15 januari 2003, nr. L9, 3. 
133 Art. 15 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur 
‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862; 
VERDURE, C., “La loi du 22 février 2006, Du nouveau en matière d’inermédiation en assurances”, Ann. Dr. 
Louvain 2006, afl. 3, 310. 
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44. Daarenboven voert de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling twee innovatieve regelingen in.  

Allereerst poogt de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, op het Europese niveau, een goede 

interne marktwerking te bevorderen door de invoering van een Europees paspoort voor de 

verzekeringsbemiddelingstussenpersoon134. Door de coördinatie van de nationale bepalingen 

met betrekking tot de vereisten van beroepsbekwaamheid en inschrijving in een register voor 

(her)verzekeringstussenpersonen worden de bestaande belemmeringen weggewerkt, die er 

bestonden in geval een tussenpersoon werkzaamheden wou verrichten in een andere lidstaat. 

Door het Europees paspoort wordt de inschrijving in de lidstaat van oorsprong erkent in de 

andere lidstaten.  

Vervolgens voert de richtlijn een nieuwe informatieplicht in voor de 

(her)verzekeringstussenpersoon. Deze laatste dient vooraf aan de contractsluiting de 

kandidaat-verzekeringnemer een aantal welbepaalde inlichtingen te verstrekken. Met een 

goed werkende informatieplicht wilt zij een heldere en duidelijke distributie van 

verzekeringsproducten bewerkstelligen en de verzekeringnemers beschermen.   

 

45. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling diende tegen 15 januari 2005 door de verschillende 

lidstaten omgezet te zijn135. Bitter weinig lidstaten hebben deze limiet gehaald. België is 

hierop geen uitzondering. De Belgische wetgever heeft dit gedaan met een wet van 22 

februari 2006 (hierna Wet 22 februari 2006)136 en het K.B. van 26 november 2006137. De Wet 

22 februari 2006 brengt wijzigingen aan in de Wet Cauwenberghs en de Wet 

Landverzekeringsovereenkomsten. De Wet Cauwenberghs bevatte ook in 2002 reeds 

beschermingsmaatregelen ten voordele van de verzekeringnemer en deze werden dan ook 

behouden138.  

                                                 
134 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 108; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en 
assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862; K., TERMOTE, “Nu ook 
Europees paspoort voor de (her)verzekeringsbemiddelaar”, Balans 2005, afl. 531, 4. 
135 Art. 16, §1 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
136 Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst en 
de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S. 15 
maart 2006. 
137 Koninklijk Besluit van 26 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot 
uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, §3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S. 26 november 2006. 
138 M., DE GRAEVE, “Wet Cauwenberghs gewijzigd. Verzekeringsbemiddeling en distributie van 
verzekeringen”, T.V.W. 2006, afl. 2, 249; G., JOCQUE, “Nieuwe wetgeving voor de verzekeringsbemiddeling”, 
R.A.B.G. 2006, afl. 7, 551. 

 40



 

46. Sinds de Wet van 22 februari 2006 zal de Wet Cauwenberghs door het leven gaan als 

‘Wet van 27 maart 1995 betreffende verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en 

distributie van verzekeringen’ (hierna Wet Verzekeringsbemiddeling). Hierdoor wordt 

rekening gehouden met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de 

herverzekeringsbemiddeling139. De Wet van 22 februari 2006 is in werking getreden de dag 

waarop zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, hetzij 15 maart 2006, behalve wat 

betreft de artikelen 17, 2° (kennis van de witwaswetgeving)140 en 15, 9° (toetreding tot een 

buitengerechtelijke klachtenregeling)141. 

 

47. De Wet Verzekeringsbemiddeling heeft als doelstelling het beschermen van de rechten 

van de verzekeringnemers, van de verzekerden en van de derden die betrokken zijn bij de 

uitvoering van (her)verzekeringsovereenkomsten. Door de uitdrukkelijke vermelding van 

deze doelstelling in de wettekst zelf, wordt een richtlijn gegeven voor de interpretatie van de 

artikelen142. FAGNART stelt dat ‘derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

(her)verzekeringsovereenkomst’ de personen zijn met een belang dat de overeenkomst wordt 

uitgevoerd. Concreet gaat het dus over de derde-begunstigde of de derde-benadeelde persoon 

die een rechtstreeks vorderingsrecht heeft tegenover de verzekeraar143.  

 

Voor het eerst krijgen tussenpersonen door de Wet Verzekeringsbemiddeling een volwaardig 

wettelijk statuut. De voorwaarden betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 

werkzaamheid van verzekeringsbemiddeling, de distributie van verzekeringen, worden 

vastgelegd, alsook de regels betreffende de informatie aan het publiek. Een aantal van zijn 

bepalingen organiseren de controle op de naleving van die voorwaarden en regels144. De Wet 

                                                 
139 M., DE GRAEVE, “Wet Cauwenberghs gewijzigd. Verzekeringsbemiddeling en distributie van 
verzekeringen”, T.V.W. 2006, afl. 2, 249; M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, 
Antwerpen, De Boeck, 2006, 53. 
140 Trad in werking op 15 september 2006. 
141 Op een door de Koning te bepalen datum. 
142 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 353. 
143 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 108. 
144 Art. 1bis Wet Verzekeringsbemiddeling; H., CLAASSENS, “De verzekeringsdistributie in België: een nieuw 
wettelijk statuut in het licht van het Europees recht”, T.B.H. 1995, 1084; H. COUSY, “De regulering van de 
verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?”, D.C.C.R. 1998, 13 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le 
statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 108; Y., 
MERCHIERS, “De verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 151; B, TUERLINCKX, “De 
wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen: een eerste 
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Verzekeringsbemiddeling streeft daarenboven een aantal andere doelstellingen145 na zoals de 

professionalisering van de verzekeringsbemiddeling en de creatie van een terrein voor 

concurrentie tussen de klassieke verzekeringsbemiddeling en de concurrerende sectoren zoals 

‘bancassurance’ en ‘direct writing’. 

 

48. De Wet Verzekeringsbemiddeling zelf stelt niets over de aard van haar bepalingen. M.i. is 

deze regelgeving te beschouwen als zijnde een wet van algemeen belang aangezien ze 

bepalingen bevat die de grondslag vormen voor een adequate bescherming van de belangen 

van de zwakkere partij in de samenleving, zijnde de verzekeringscliënt, onder andere deze 

aangaande de informatieplicht die weegt op de tussenpersoon. Daarenboven vormen de 

voorwaarden voor inschrijving als tussenpersoon niet enkel een bescherming voor de 

verzekeringnemer maar ook voor de andere verzekeringstussenpersonen op het gebied van 

eerlijke concurrentie. Ter staving van de kwalificatie van algemeen belang, kan vastgesteld 

worden dat de CBFA ze heeft opgenomen in haar lijst met bepalingen van algemeen belang. 

 

 

2.2. Toepassingsgebied 
 

2.2.1. Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 

49. De Richtlijn is van toepassing op alle (her)verzekeringstussenpersonen gevestigd in de 

Europese Gemeenschap, fysieke personen en rechtspersonen146. De Richtlijn geeft een 

functionele definitie van een verzekeringstussenpersoon als zijnde hij die tegen vergoeding, 

toegang heeft tot het (her)verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het uitoefent147. 

(Her)verzekeringsbemiddeling is daarbij de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het 

voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk of het sluiten van 

(her)verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering 

                                                                                                                                                         
commentaar”, Waarvan Akte 1996, 129; C., VERDURE, “La loi du 22 février 2006 : Du nouveau en matière 
d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 311. 
145 H. COUSY, “De regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?”, D.C.C.R. 1998, 13; 
E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et les 
règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 10. 
146 Art. 1 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur 
‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
147 Art. 2, 5° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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ervan148. Het gaat met andere woorden om de raadgeving en dienstverlening die de kandidaat-

verzekeringnemer toelaat een contract te sluiten en het bijstaan met het beheer en de 

uitvoering149.  

 

49. De Richtlijn sluit uit haar toepassingsgebied uit de activiteiten bestaande in incidentele 

informatieverstrekking in het kader van een andere beroepswerkzaamheid die er niet in 

bestaat de cliënt te assisteren bij de sluiting of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, 

in het beroepshalve verrichten van schadebeheer voor een verzekeringsonderneming of in 

schaderegeling en schade-expertise150. De bemiddelingswerkzaamheden uitgeoefend door een 

verzekeringsonderneming of door een werknemer van een verzekeringsonderneming onder de 

verantwoordelijkheid van deze laatste, vallen ook niet onder de verzekeringsbemiddeling151. 

 

De activiteit van verzekeringsbemiddeling kan zowel in hoofdberoep als in bijberoep 

uitgeoefend worden. Dit bijberoep kan geheel losstaan van de hoofdactiviteit of kan deze 

aanvullen. De Richtlijn omlijnt haar toepassingsgebied hieromtrent duidelijk. Ze is principieel 

van toepassing op elke professionele activiteit van verzekeringsbemiddeling, ook op personen 

die deze activiteit in bijberoep uitoefenen, op voorwaarde van de vervulling van enkele 

stringente voorwaarden. Zo is het vereist dat dit bijberoep wordt uitgeoefend los van het 

hoofdberoep. De richtlijn viseert niet de personen die werkzaamheden van 

verzekeringsbemiddeling uitoefenen als aanvulling van een professionele hoofdactiviteit, in 

het geval deze verzekeringsbemiddeling een bijkomstige service is in het kader van die 

hoofdactiviteit152.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
148 Art. 2, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
149 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
150 Art. 3, lid 3 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
151 Art. 3, lid 2 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  
152 Art. 1, 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; Overweging 12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; J., 
FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank 
Fin. R. 2007, afl. 2, 110. 
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2.2.2. Wet Verzekeringsbemiddeling 

 

50. De Wet Verzekeringsbemiddeling is van toepassing op (her)verzekeringstussenpersonen 

met België als lidstaat van herkomst of in België werkzaam153. De verzekeringstussenpersoon 

wordt omschreven als ‘elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als 

zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving , die activiteiten van verzekeringsbemiddeling 

uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe heeft’154. Verzekeringsbemiddeling wordt 

dan weer op exact dezelfde wijze gedefinieerd als in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  

 

51. De Wet Verzekeringsbemiddeling is niet van toepassing op een ‘Captive broker’ 

aangezien ze uitdrukkelijk die bemiddelingsactiviteit uitsluit die kadert in het verzekeren van 

risico’s uitsluitend van de eigen onderneming of van de groep van ondernemingen waartoe de 

tussenpersoon behoort155. De tussenpersoon is aldus van de bepalingen van deze wet 

vrijgesteld in zoverre hij enkel bemiddelt voor een dekking van de risico’s eigen aan zijn 

groep van ondernemingen met uitsluiting zelfs van de werknemers van die ondernemingen. 

Deze uitsluiting is niet terug te vinden bij het toepassingsgebied van de Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling156. 

 

Net zoals de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling sluit de Wet Verzekeringsbemiddeling uit 

haar toepassingsgebied uit de activiteiten bestaande in incidentele informatieverstrekking in 

het kader van een andere beroepswerkzaamheid en de werkzaamheden uitgeoefend door een 

verzekeringsonderneming of diens werknemer157.  

 

Daarenboven bepaalt de Wet Verzekeringsbemiddeling niet van toepassing te zijn in het geval 

de verzekeringsbemiddeling betrekking heeft op een overeenkomst die cumulatief 1° slechts 

kennis vergt van de dekking die geboden wordt, 2° geen levensverzekeringsovereenkomst is, 

3° geen aansprakelijkheidsrisico dekt, 4° bemiddeld wordt door een persoon die een andere 

hoofdberoepswerkzaamheid heeft dan verzekeringsbemiddeling, 5° een aanvulling is op de 

levering van een product of de verrichting van een dienst door eender welke aanbieder, en ter 
                                                 
153 Art. 2, §2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
154 Art. 1, 3° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
155 Art. 2, §2, 1° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
156 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
157 Art. 1, 1°, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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dekking van defect, verlies of beschadiging dient van de geleverde goederen of ter dekking 

van beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s die verbonden zijn aan een 

geboekte reis, zelfs ter dekking van levensverzekerings- of aansprakelijkheidsrisico’s, maar 

dan wel op voorwaarde dat de dekking bijkomend is aan de hoofddekking van de met de reis 

verbonden risico’s en 6° geen jaarlijkse premie heeft met een bedrag hoger dan 500 euro en 

geen volledige looptijd van meer dan vijf jaar158. 

 

2.2.3. Afwijkingen tussen de Richtlijn en de Wet Verzekeringsbemiddeling 

 

52. Algemeen gesteld vereist de uitoefening van een beroep het bestaan van een 

georganiseerde en regelmatige activiteit. Een losstaande handeling op zich echter, buiten een 

regelmatig en georganiseerd kader, kan niet aanzien worden als het uitoefenen van een 

beroep. M.b.t. het toepassingsgebied van de Wet Verzekeringsbemiddeling kan men echter 

argumenteren dat de Belgische wetgever gewild heeft dat zelfs een occasionele, eenmalige 

verzekeringsbemiddeling onder deze wetgeving valt, doordat er uitdrukkelijk beschreven staat 

‘zelfs occasioneel’. Vereist is wel steeds dat degene die deze occasionele daad stelt het sociaal 

statuut van zelfstandige heeft.  

In deze materie oordeelde het Hof van beroep te Brussel dat Test-aankoop door het bijvoegen 

bij haar omzendbrieven van een vrijblijvende premieaanvraag en een omslag om deze 

aanvraag kosteloos terug te sturen naar de verzekeraar, optreedt als 

verzekeringsbemiddelaar in die zin dat ze kan worden beschouwd als een rechtspersoon, die 

in welke vorm ook en zelfs occasioneel de bemiddelingsactiviteit uitoefent en dus onder de 

Wet Verzekeringsbemiddeling valt159.  

 

Volgens FAGNART druist deze visie in tegen het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 

omdat de richtlijn zelf immers preciseert enkel van toepassing te zijn op de professionele 

verzekeringsbemiddeling. In de overwegingen lezen we dat het toepassingsgebied zich 

uitstrekt over de personen wiens activiteit erin bestaat diensten van verzekeringsbemiddeling 

te verlenen aan derden tegen hetzij een financiële vergoeding, hetzij een overeengekomen, 

met de dienstverlening door de tussenpersoon verband houdend ander economisch 

                                                 
158 Art. 2, §2, 2° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
159 A., DE GRAEVE,  M., DE GRAEVE, “Vanaf wanneer is men verzekeringstussenpersoon: Test-Aankoop 
ging alleszins te ver!” (noot onder Brussel (8e k) 5 juli 2004), D.C.C.R. 2005, 92. 
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voordeel160. Verzekeringsbemiddeling wordt omschreven als zijnde ‘elke activiteit die bestaat 

in het aanbieden, het voorstellen van verzekeringscontracten…’. Hieruit kan afgeleid worden 

dat er geen sprake is van verzekeringsbemiddeling in de zin van de richtlijn als het gaat om 

een losstaande handeling, een eenmalig voorstellen van een verzekeringscontract161. 

 

53. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling stelt dat ze niet van toepassing is op 

(her)verzekeringsbemiddelingsdiensten met betrekking tot buiten de Gemeenschap 

gesitueerde risico’s162. De Wet Verzekeringsbemiddeling stelt dat ze van toepassing is op de 

(her)verzekeringstussenpersonen met België als lidstaat van herkomst of die in België 

werkzaam zijn163. Ze stelt geen vereisten met betrekking tot de situering van het risico164. 

 

 

2.3. Classificatie van de verschillende distributiekanalen in de Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling en in de Wet Verzekeringsbemiddeling 
 

2.3.1. De onafhankelijke verzekeringstussenpersoon 

 

2.3.1.1. Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 

54. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling vermijdt het gebruik van specifieke benamingen. 

Een eerste categorie omschrijft zij als de activiteit van ‘werkzaamheden die bestaan in het 

aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van 

(her)verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering 

ervan’165. De Richtlijn vermeldt bewust niet de term ‘onafhankelijk’ in haar definitie van 

tussenpersoon. De commissie hield immers rekening met de praktijk die er bestond waarbij 

eenzelfde tussenpersoon met betrekking tot bepaalde risico’s handelde als agent, en met 

betrekking tot andere risico’s handelde als makelaar.  

 
                                                 
160 Overweging 11 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
161 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 109. 
162 Art. 2, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
163 Art. 2, §1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
164 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 111. 
165 Art. 2, 3° en 4° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE 
sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
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2.3.1.2. Wet Verzekeringbemiddeling 

 

55. De omschrijving in de richtlijn stemt overeen met de definitie van makelaar die gegeven 

wordt door de Wet Verzekeringsbemiddeling166. Deze wet stelt dat een verzekeringsmakelaar 

de (her)verzekeringstussenpersoon is die verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen 

of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen met elkaar in contact 

brengt met het oog op contractsluiting, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn167. Hij is 

enkel gebonden door de belangen van de kandidaat-verzekeringnemers168. Een makelaar 

oefent zijn activiteit uit los van een exclusiviteitcontract of enig andere juridische relatie. 

Iedere daad van makelaardij is een daad van koophandel169. 

 

56. De definitie van makelaar in de Wet Verzekeringsbemiddeling legt de nadruk op diens 

commerciële functie zijnde het in contact brengen met elkaar van verzekeringnemer en 

verzekeraar met het oog op het sluiten van een verzekeringscontract. Hij is geen partij die zich 

persoonlijk verbindt tot het contract dat door zijn bemiddeling tot stand komt170. Een 

verzekeringsmakelaar werkt steeds als zelfstandige en is onafhankelijk. Er zijn makelaars die 

in werkelijkheid werken voor slechts één of een aantal verzekeringsondernemingen. Zij 

blijven zich van een verzekeringsagent onderscheiden door het feit dat zij niet verplicht zijn 

met deze maatschappijen te werken. Ze doen dit op vrijwillige basis omdat een trouwe 

samenwerking met een bepaalde verzekeringsmaatschappij hen voordelen verschaft171. Hij is 

vrij in de keuze van verzekeringsondernemingen met wie hij samenwerkt.  

De makelaar vervult ook een administratieve functie. Hij verstrekt de cliënt aldus advies 

inzake het hele gamma van producten dat op de (Belgische) markt bestaat. Hij bereid de 

tariefaanvragen en de verzekeringsaanvraag voor, hij verleent bijstand bij de precontractuele 

                                                 
166 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
167 Art. 1,6° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
168 M., STANDAERT, “Verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent” T. Verz. 1988, 199. 
169 Art. 2 Wetboek van Koophandel. 
170 G., SCHOORENS, “De professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, R.W. 1998-99, 
313. 
171 L., SCHOUPS, Jaarboek Verzekeringen 2000. Juridische Praktijkgids, Antwerpen, Kluwer, 2000, 20. 
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formaliteiten, en naargelang het geval helpt hij bij de uitvoering van het contract in geval van 

een ongeval172. 

 

2.3.2. De niet-onafhankelijke verzekeringstussenpersoon 

  

2.3.2.1. Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 

57. De richtlijn groepeert, naast de hierboven omschreven beschrijving, een volgende groep 

van tussenpersonen, namelijk zij die verbonden zijn. Deze tussenpersonen handelen in naam 

en voor rekening van één of meerdere verzekeringsonderneming(en). Zonder de term ‘agent’ 

te hanteren, stelt de richtlijn dat een tussenpersoon die verbonden is ‘elke persoon is die 

werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling uitoefent in naam en voor rekening van één of 

meerdere verzekeringsonderneming(en), als de verzekeringsproducten niet onderling met 

elkaar in concurrentie staan, maar die geen premie, noch bedragen gericht aan de cliënt int, en 

die handelt onder de gehele verantwoordelijkheid van deze verzekeringsondernemingen wat 

betreft de verzekeringsproducten die hen respectievelijk aanbelangen173.  

 

Deze beschrijving omvat dus de verzekeringagenten die verzekeringscontracten aanbieden, 

voorstellen, sluiten en beheren of helpen bij de uitvoering in naam en voor rekening van een 

verzekeringsonderneming. De agent krijgt vaak via een mandaat de bevoegdheid om de 

premie te innen of de schadevergoedingen bestemd voor de cliënt te ontvangen. Terecht merkt 

LONGFILS op dat dit in strijd lijkt te zijn met de omschrijving gegeven door de richtlijn. Dit 

is niet zo. De richtlijn sluit enkel uit dat de tussenpersoon bedragen int in eigen naam of voor 

eigen rekening174. 

 

2.3.2.2. Wet Verzekeringsbemiddeling 

 

58. De Wet Verzekeringsbemiddeling omschrijft een verzekeringsagent als de 

(her)verzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of 

volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere 

                                                 
172 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 112. 
173 Art. 2, 7° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
174 LONGFILS, F., “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
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(her)verzekeringsonderneming(en) werkzaamheden van (her)verzekeringsbemiddeling 

uitoefent175. De verzekeringsagent is voor de plaatsing van risico’s door een 

exclusiviteitovereenkomst verbonden aan één of meerdere verzekeraar(s), desgevallend met 

exclusiviteit van plaats of tijd. Deze exclusiviteit kan bestaan ten aanzien van meer dan één 

verzekeraar. Zo kan een agent een exclusieve verbintenis hebben contracten aan te gaan voor 

een bepaalde verzekeraar voor de ene verzekeringstak en ten aanzien van een andere 

verzekeraar voor de andere verzekeringstak176.  

 

59. Een agent is, in tegenstelling tot een makelaar, niet steeds zelfstandig. Hij kan immers ook 

loontrekkende zijn en, gebonden door een arbeidsovereenkomst, handelen in naam en voor 

rekening van een verzekeraar. Het verschil aldus tussen een makelaar en een zelfstandige 

agent ligt hem erin dat de eerstgenoemde met eender welke verzekeraar zal samenwerken, 

terwijl de laatstgenoemde met een (beperkt aantal) verzekeraar(s) in zee gaat op basis van een 

exclusiviteitverbintenis177.  

 

2.3.3. De subagent 

 

60. Een verzekeringssubagent is volgens de Wet Verzekeringsbemiddeling de 

verzekeringstussenpersoon die niet onder de voorgaande categorieën valt en die handelt onder 

de verantwoordelijkheid van een makelaar of een agent178. Hij doet de prospectus, stelt 

verzekeringscontracten voor en int de premies, zonder dat deze handelingen een verbintenis 

ten aanzien van of vanwege de cliënt inhouden179.  

 

Deze categorie lijkt niet te vallen onder de omschrijving van tussenpersoon die verbonden is 

aan een bepaalde onderneming, gegeven door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. De 

Richtlijn omvat enkel de tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van een 

verzekeringsonderneming en niet in naam en voor rekening van een verzekeringsagent of 

verzekeringsmakelaar. De subagent wordt dus als aparte categorie erkent door de Belgische 

                                                 
175 Art. 1, 7° Wet Verzekeringsbemiddeling.  
176 Y., MERCHIERS, “De verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 158. 
177 E., DENOEL, “Het mandaat van de verzekeringsagent”, T. Verz. 1990, 279. 
178 Art. 1, 8° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
179 H., CLAASSENS, “De verzekeringsdistributie in België: een nieuw wettelijk statuut in het licht van het 
Europees recht”, T.B.H. 1995, 1072; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur 
‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862 ; Y., 
MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 
355; Y., MERCHIERS, “De verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 158. 
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Wet Verzekeringsbemiddeling maar lijkt buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn te 

vallen.  

 

 

LONGFILS merkt terecht op dat dit echter een ongewenst gevolg zou zijn nu het doel van 

deze richtlijn er net in bestaat een degelijke bescherming te bieden aan de consument in het 

kader van verzekeringsdistributie door een verzekeringstussenpersoon. Logischer lijkt deze 

categorie die gecreëerd is door de Belgische wetgever in vraag te stellen. Een oplossing die 

in de rechtsleer gegeven wordt, namelijk dat de subagent in het Belgisch recht zou 

omschreven worden als een verzekeringsagent die ‘indirect’ handelt in naam en voor 

rekening van een verzekeringsonderneming, is m.i. de meest plausibele uitweg voor dit 

hiaat180. 

 

2.3.4. De herverzekeringstussenpersoon 

 

61. Belangrijk om kort op te merken is het feit dat de Wet Verzekeringsbemiddeling wel notie 

maakt van een herverzekeringstussenpersoon in haar eerste hoofdstuk bevattende een aantal 

definities maar dat ze deze categorie daarna niet meer opneemt als aparte categorie. 

FAGNART stelt hiertoe dat dit opmerkelijk is, nu dit toch wel als aanbevolen kan worden 

gezien en dat deze tussenpersonen een andere functie waarnemen dan een 

verzekeringstussenpersoon. M.i. wordt terecht opgemerkt dat het inderdaad duidelijker was 

geweest dat de Wet Verzekeringsbemiddeling daarenboven had duidelijk gemaakt dat het 

statuut van verzekeringstussenpersoon en dat van herverzekeringstussenpersoon gecumuleerd 

kunnen worden181. 

 

2.3.5. Keuze van statuut 

 

62. Een verzekeringstussenpersoon kan in navolging van de Wet 6 februari 2006 slechts in 

één van de drie categorieën ingeschreven worden182. Cliënten dienen te weten of zij te maken 

hebben met een verzekeringsagent of een verzekeringsmakelaar aangezien het bekomen 

                                                 
180 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
181 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 112. 
182 Art. 5, §1, lid 5 Wet Verzekeringsbemiddeling. 

 50



advies en informatie zullen met betrekking tot verzekeringsproducten zal verschillen gezien 

de respectievelijke hoedanigheid van agent of makelaar. De makelaar zal immers zijn 

aanbeveling doen rekening houdend met het hele gamma van verzekeringsproducten 

bestaande op de markt waarin hij werkzaam is, de agent biedt een product aan uit het gamma 

van de verzekeraar(s) waarmee hij samenwerkt183. De tussenpersoon die niet langer voldoet 

aan de voorwaarden die wettelijk opgelegd zijn voor een bepaalde categorie kan om een 

inschrijving verzoeken in een andere categorie of kan door de CBFA worden overgebracht184. 

 

2.3.6. Verzekeringsbemiddelaars  in dienstverband 

 

63. Een verzekeringstussenpersoon werkt in de praktijk vaak met personeel belast met de 

verkoop van verzekeringsproducten. Het is vereist dat deze personen bekwaam zijn om de 

cliënten bij te staan en ze op degelijke wijze in te lichten over het product en de draagwijdte 

van de verbintenissen die ontstaan bij het onderschrijven van de polis. De Wet 

Verzekeringsbemiddeling bepaalt ook ten aanzien hen een aantal regels en onderscheidt 

daarbij twee categorieën, zijnde de verantwoordelijke voor de distributie en personen in 

contact met het publiek met het oog op het te koop aanbieden of verkopen van de 

verzekeringsproducten185.  

 

2.3.6.1. Verantwoordelijke voor de distributie 

 

64. Elke tussenpersoon, rechtspersoon of elke tussenpersoon, fysieke persoon die personeel 

tewerkstelt, dient een of meerdere verantwoordelijke(n) voor de distributie aan te duiden186. 

De Wet Verzekeringsbemiddeling omschrijft een verantwoordelijke voor de distributie als 

enerzijds elke natuurlijke persoon behorend tot de leiding van of elke werknemer in dienst 

van een (her)verzekeringstussenpersoon, die in feite de verantwoordelijkheid heeft voor of het 

toezicht uitoefent op de werkzaamheid van (her)verzekeringsbemiddeling en anderzijds elke 

natuurlijke persoon die in een (her)verzekeringsonderneming in feite de verantwoordelijkheid 

heeft voor of het toezicht uitoefent op de personen die instaan voor de distributie van 

                                                 
183 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
184 Y., MERCHIERS, “De verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 155. 
185 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 367. 
186 Art. 3, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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verzekeringsproducten187. Als de tussenpersoon een fysieke persoon is die personeel 

tewerkstelt, dan kan hij zelf de functie van verantwoordelijke waarnemen, net zoals de 

organen van de rechtspersoon dit kunnen.  

 

De tussenpersoon wijst één of meer natuurlijke personen aan als verantwoordelijke voor de 

distributie, ten minste één per maatschappelijke zetel en per bijkantoor waar een 

verzekeringsbemiddelingsactiviteit wordt uitgeoefend. Indien er meer dan vijf personen actief 

zijn inzake (her)verzekeringsbemiddeling, wijzen ze voor de hoofdzetel minstens twee 

verantwoordelijken voor de distributie aan188. De wetgever is ervan uitgegaan dat in elke 

vestiging, waar de consument verzekeringsproducten kan kopen, minstens één persoon 

beschikbaar en aanspreekbaar is met de nodige vorming en kennis om zijn eventuele vragen 

degelijk te beantwoorden189. 

 

65. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bepaalt dat de lidstaten de vereiste van kennis en 

betrouwbaarheid niet toepasselijk dienen te maken op alle natuurlijke personen werkzaam in 

een onderneming die een verzekeringsbemiddelingsactiviteit uitoefenen. De lidstaten dienen 

ervoor te zorgen dat een redelijk aantal personen in de leiding van die ondernemingen die 

verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling inzake verzekeringsproducten alsmede iedere 

andere persoon die zich rechtstreeks met (her)verzekeringsbemiddeling bezighoudt, het 

bewijs levert te beschikken over de kennis en bekwaamheid die relevant is voor de vervulling 

van hun taken190. De Wet Verzekeringsbemiddeling bepaalt ten dezen dan ook dat de 

verantwoordelijke voor de distributie dient te voldoen aan de eisen m.b.t. vakkennis, 

geschiktheid en professionele betrouwbaarheid. Aangezien ze werken in dienstverband, is het 

logisch dat de wettelijke vereisten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering, financiële 

draagkracht, betalen van een inschrijvingsrecht enz. op hen niet van toepassing zijn191.  

 
                                                 
187 Art. 1, 5° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
188 Art. 4 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
189 P., COLLE, “De distributie door verzekeringsondernemingen (directe verzekering of direct writing)”, in Y., 
MERCHIERS, J., ROGGE, K., BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie. Een 
juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 103. 
190 Art. 4, 1°, lid 4 j° art. 4, 2°, lid 3 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le 
statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 114. 
191 Art. 3 j° art. 10, 1°, 2°bis en 3° Wet Verzekeringsbemiddeling; M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, 
Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 55; Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen 
oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 367; K., TERMOTE, “Nieuwe spelregels 
voor de verzekeringsbemiddelaars”, Balans 1996, afl. 320, 2; B, TUERLINCKX, “De wet van 27 maart 1995 
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen: een eerste commentaar”, Waarvan 
Akte 1996, 132. 
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66. De (her)verzekeringstussenpersonen geven periodiek rekenschap aan de CBFA over de 

aanstelling van een verantwoordelijke voor de distributie. Ze voorzien de CBFA van een 

naamlijst van de verantwoordelijke personen en alle latere wijzigingen in die lijst. Deze 

personen worden door de CBFA ingeschreven in het register met vermelding van het 

inschrijvingsnummer van de (her)verzekeringstussenpersoon die hen tewerkstelt192.  

 

2.3.6.2. Personeelsleden in contact met het publiek 

 

67. De andere personen die zich  in een (her)verzekeringstussenpersoon rechtstreeks met 

(her)verzekeringsbemiddeling bezig houden, en in het bijzonder iedere persoon die op welke 

wijze ook in contact staat met het publiek met het oog op het verkopen of te koop aanbieden 

van verzekeringsproductie, vallen ook onder de Wet Verzekeringsbemiddeling. Deze 

categorie zijn deze personen die als functie hebben het verkopen van de 

verzekeringsproducten in naam en voor rekening van de tussenpersoon waarvoor ze werken 

en die daarbij in rechtstreeks contact komen met de cliënten. Zij moeten voldoen aan de 

vereiste van vakkennis, evenwel beperkt193. De werkgever maakt een lijst op van de personen 

in contact met het publiek en houdt deze ter beschikking van de CBFA194. De 

verzekeringstussenpersoon kijkt erop toe dat dit personeel een opleiding volgt beslist door de 

CBFA en afhankelijk van de te verkopen producten195. 

 

 

2.4. Een Europees paspoort 
 

68. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling garandeert de effectieve uitoefening van de 

bemiddelingsactiviteit in de lidstaten van de Unie door middel van een regime van de vrije 

dienstverlening of de vrijheid van vestiging196. Om dit te bereiken creëert ze een Europees 

                                                 
192 Art. 11bis lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling; Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. 
Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 367. 
193 Art. 3, lid 2 j° art 11, §2 Wet Verzekeringsbemiddeling; M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch 
verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 55; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des 
intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 114; K., TERMOTE, 
“Nieuwe spelregels voor de verzekeringsbemiddelaars”, Balans 1996, afl. 320, 2; B, TUERLINCKX, “De wet 
van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen: een eerste 
commentaar”, Waarvan Akte 1996, 132. 
194 Art. 11bis, lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
195 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 368. 
196 Art. 3, 5° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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paspoort voor de verzekeringstussenpersonen die in een lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte gevestigd zijn197.   

Het paspoort is gebaseerd op het idee dat de inschrijving die een verzekeringstussenpersoon 

verkrijgt van de bevoegde autoriteit in zijn lidstaat van origine, hem toelaat om zijn 

activiteiten ook in andere lidstaten uit te oefenen. De controle op de activiteit uitgeoefend in 

een andere lidstaat rust op de autoriteiten van de lidstaat van oorsprong. Door dit paspoort 

wordt het voldoen aan de professionele vereisten van inschrijving van de lidstaat van 

oorsprong erkend in een andere lidstaat198. Een verzekeringstussenpersoon moet niet meer 

apart voldoen aan de professionele vereisten die gesteld worden door de lidstaat van ontvangst 

waar hij zijn activiteit wil ontplooien. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling voorziet in een 

notificatieprocedure die de verzekeringstussenpersoon dient te volgen om een filiaal te openen 

of zijn activiteit te ontplooien in vrije dienstverlening in een andere lidstaat dan de lidstaat 

waar hij ingeschreven is199. Het recht op een Europees paspoort bestaat in alle landen van de 

Europese Economische Ruimte, zelfs in die landen die de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

betreffende verzekeringsbemiddeling nog niet omgezet hebben. 

 

69.  (Her)Verzekeringstussenpersonen niet gevestigd in een lidstaat van de EER dienen zich 

bij de CBFA in te schrijven en zijn daarbij onderworpen aan dezelfde voorwaarden als een 

Belgische tussenpersoon200. 

 

 

2.5. Verplichte inschrijving als (her)verzekeringstussenpersoon 
 

2.5.1. Algemeen 

 

2.5.1.1. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 

                                                 
197 K., TERMOTE, “Nu ook Europees paspoort voor de (her)verzekeringsbemiddelaar”, Balans 2005, afl. 531, 4. 
198 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 117; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en 
assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
199 Art. 6 Richtlijn 2002/90/EG. 
200 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 117; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en 
assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
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70. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling legt de (her)verzekeringstussenpersonen op om 

zich in te schrijven in de lidstaat van origine201. In geval de tussenpersoon een natuurlijke 

persoon is, dient de inschrijving te gebeuren daar waar hij het centrum van zijn administratie 

heeft. In geval van een rechtspersoon dient dit te gebeuren in de lidstaat waar hij zijn 

statutaire zetel heeft. De maatschappelijke zetel dient zich te bevinden in dezelfde lidstaat als 

het centrum van zijn administratie. Deze regelgeving verhindert dat een tussenpersoon zou 

kiezen voor een recht dat hem gunstiger uitkomt in plaats van de regels die van toepassing 

zijn in de lidstaat waar hij daadwerkelijk gevestigd is202. Het register, of meerdere 

registers203, dient onder de controle te staan van een publieke overheid of een organisatie 

erkend en gemachtigd door het nationaal recht204.  

 

Het is de lidstaten niet verplicht de inschrijving verplicht te stellen voor alle natuurlijke 

personen die werkzaam zijn in een onderneming en een verzekeringsbemiddelingsactiviteit 

uitoefen205. België heeft de inschrijving opgelegd voor de personen die aangeduid worden als 

verantwoordelijke voor de distributie206.  

Ingeschreven (her)verzekeringstussenpersonen hebben recht op toegang tot en uitoefening van 

het (her)verzekeringsbemiddelingsbedrijf in de Gemeenschap, zowel door middel van vrijheid 

van vestiging als door middel van het vrij verrichten van diensten. 

 

2.5.1.2. Wet Verzekeringbemiddeling 

 

71. De Wet 22 februari 2006 behoudt de verplichting die reeds bestond in de Wet 

Cauwenberghs tot inschrijving in het register van de CBFA, met uitbreiding naar de 

herverzekeringstussenpersoon. Een (her)verzekeringstussenpersoon met België als lidstaat 

van herkomst mag de activiteit van verzekeringsbemiddeling enkel uitoefenen na een 

voorafgaandelijke inschrijving in het register van de (her)verzekeringstussenpersonen 

bijgehouden door de CBFA207. Deze verplichting geldt gelijklopend ook voor 

(her)verzekeringstussenpersonen met woonplaats of maatschappelijke zetel in een land buiten 

                                                 
201 Art. 3, 1°, lid 1 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
202 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
203 Art. 3, 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
204 Art. 7, 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
205 Art. 3, 1°, lid 4 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
206 Art. 11bis, derde lid Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
207 Art. 5, §1, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling; Vred. Merelbeke, 27 april 2004, T.G.R. 2004, 317. 
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de Europese Economische Ruimte208. Een (her)verzekeringstussenpersoon uit een andere 

lidstaat van herkomst dan België, mag in België de activiteit van verzekeringsbemiddeling 

niet uitoefenen zonder vooraf ingeschreven te zijn als (her)verzekeringstussenpersoon door de 

bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van herkomst209.  

 

2.5.2. De aanvraag 

 

72. De aanvraag tot inschrijving dient gericht te worden aan de CBFA210, in de vorm en 

volgens de modaliteiten bepaald en bekendgemaakt op haar website211. In zijn aanvraag moet 

de kandidaat aanduiden in welke categorie hij wenst ingeschreven te worden212. Bij deze 

aanvraag worden de documenten gevoegd die aantonen dat hij aan alle voorwaarden 

voldoet213. Deze aanvraag kan geheel via elektronische weg gebeuren214. De CBFA dient 

binnen de 60 dagen na ontvangst van de aanvraag tot inschrijving en de vereiste documenten 

een beslissing nemen over het al dan niet inschrijven van de (her)verzekeringstussenpersoon 

in het register onder de door hem gevraagde categorie. De CBFA laat deze beslissing kennen 

aan de aanvrager per aangetekend schrijven. In geval de inschrijving geweigerd wordt, dient 

deze weigering gemotiveerd te worden215.  

 

2.5.3. Categorieën 

 

73. Het door de CBFA bijgehouden register is onderverdeeld in verschillende categorieën, 

zijnde verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of verzekeringssubagent216. Niemand mag, 

met betrekking tot de bemiddelingsactiviteit, de titel dragen van verzekeringsmakelaar, 

verzekeringsagent of verzekeringssubagent, tenzij hij in het register is ingeschreven in de 

respectievelijke categorie217. Vanaf de Wet 22 februari 2006 kan elke tussenpersoon slechts in 

één welbepaalde categorie opgenomen worden, en niet meer in verschillende categorieën 
                                                 
208 Art. 5, §1, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
209 Art. 5, §1, lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
210 Art. 9, §1, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
211 Art. 2, lid 1 K.B. Verzekeringsbemiddeling; C., VERDURE, “La loi du 22 février 2006 : Du nouveau en 
matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 313. 
212 Art. 9, §1, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling; art. 2, lid 3 K.B. Verzekeringsbemiddeling. 
213 Art. 9, §1, lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling; art. 3 K.B. Verzekeringsbemiddeling. 
214 Art. 2 K.B. Verzekeringsbemiddeling. 
215 Art. 9, §1, lid 5 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
216 Art. 5, lid 4 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
217 Art 7 Wet Verzekeringsbemiddeling; M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, 
Antwerpen, De Boeck, 2006, 56; K., TERMOTE, “Titelbescherming voor verzekeringsmakelaar, -agent en –
subagent”, Balans 1999, afl. 387, 2. 
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zoals het geval was voorheen218. FAGNART merkt hierbij op dat deze bepaling ertoe 

bijdraagt dat de markt wordt opgedeeld in categorieën en de concurrentie ingeperkt wordt. 

Het lijkt niet uitgesloten dat dit in strijd is met het verbod op Europees vlak om de 

concurrentie te beknotten219. 

 

74. De (her)verzekeringstussenpersoon die in de categorie van “makelaar” wil ingeschreven 

worden, moet bij zijn aanvraag om inschrijving een verklaring op erewoord voegen waaruit 

blijkt dat hij zijn beroepswerkzaamheden uitoefent buiten elke exclusieve 

agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele 

productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een (her)verzekeringsonderneming of 

meerdere (her)verzekeringsonderneming(en) die tot eenzelfde groep behoren220. Hij mag zich 

met andere woorden enkel makelaar noemen indien hij onafhankelijk optreedt ten aanzien van 

de verzekeringsondernemingen waarmee hij samenwerkt. Onverminderd de wettelijke 

bepalingen betreffende de onschendbaarheid van de woning en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, mag de CBFA een onderzoek uitvoeren, inclusief in de lokalen die 

door de (her)verzekeringstussenpersoon worden gebruikt voor de uitoefening van zijn 

werkzaamheid of op de zetel van de betrokken verzekeringsonderneming om de juistheid van 

deze verklaring na te gaan. Elke wijziging in de gegevens waarop de verklaring op erewoord 

betrekking heeft, moet onverwijld aan de CBFA meegedeeld worden221.  

 

75. Indien de (her)verzekeringstussenpersoon niet meer verkeert in de omstandigheden die hij 

in de verklaring op erewoord heeft vermeld, wordt hij op eigen verzoek of op beslissing van 

de CBFA, naar een andere categorie overgebracht222. De controle op de inschrijving van een 

(her)verzekeringstussenpersoon in een bepaalde categorie mag niet uitsluitend gesteund zijn 

op de gegevens die krachtens de Wet Verzekeringsbemiddeling moeten medegedeeld worden. 

De beslissing een tussenpersoon niet in te schrijven als onafhankelijke moet gebaseerd zijn op 

de concrete gegevens waaruit kan worden afgeleid dat hij niet als onafhankelijke kan worden 

                                                 
218 Art. 5, lid 5 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
219 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 117. 
220 Art. 5bis, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
221 Art. 5bis, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
222 Art. 9, §1, lid 7 Wet Verzekeringsbemiddeling; Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. 
Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 362. 
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beschouwd223. Tegen een beslissing tot inschrijving, weigering tot inschrijving of schrapping 

uit het register staat een beroep open bij de Raad van State224. 

76. De lijst van de ingeschreven (her)verzekeringstussenpersonen wordt publiek gesteld op de 

website van de CBFA. De CBFA zorgt voor een regelmatige actualisering van de website op 

basis van de haar beschikbare gegevens. Deze website vermeldt voor iedere 

(her)verzekeringstussenpersoon de identificatiegegevens, de datum van inschrijving, de 

categorie, en een eventuele schrapping225.  

 

2.5.4. Grondvoorwaarden voor de inschrijving 

 

77. De inschrijving in van een (her)verzekeringstussenpersoon is afhankelijk gemaakt van 

professionele vereisten die opgelegd werden door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling226. 

Deze richtlijn legt vier voorwaarden op zijnde een vereiste beroepskennis, een professionele 

betrouwbaarheid, een voldoende financiële draagkracht en een passende 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering bezitten227. De lidstaten kunnen deze vereisten 

verstrengen of andere professionele vereisten opleggen, maar dit enkel ten aanzien van die 

tussenpersonen die op hun grondgebied ingeschreven zijn228. 

 

78. De Wet 22 februari 2006 zet deze vereisten om in Belgisch recht. Om in het register te 

worden ingeschreven en deze inschrijving te behouden moeten een aantal grondvoorwaarden 

vervuld worden229.  De (her)verzekeringstussenpersoon dient de CBFA periodiek de naleving 

te tonen van deze vereisten230. Periodiek wordt nader geconcretiseerd in het K.B. 

Verzekeringsbemiddeling. De (her)verzekeringstussenpersoon zal uiterlijk drie jaar na zijn 

                                                 
223 R.v.St. 25 juni 1997, R.W. 1998-99, 42. 
224 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 363, Y., MERCHIERS, “De verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 155; A., 
WIRTGEN, “Enkele beschouwingen bij de geschillen inzake de controle op de verzekeringstussenpersonen voor 
de Raad van State” (noot onder R.v.St. 25 juni 1997), R.W. 1998-99, 45. 
225 Art. 9, §2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
226 Art. 3, 3° j° art. 4 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
227 Artikel 4 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur 
‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
228 Art. 4, 6° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; LONGFILS, F., “Le statut des intermédiaires d’assurance:  un 
chaos juridique irrémédiable?”, R.G.A.R. 2000, n° 13183. 
229 Art. 10 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
230 Art. 10, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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inschrijving en voor de aanvang van een volgende periode van drie jaar aantonen dat hij nog 

altijd voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden231. 

 

 

 

 

2.5.4.1. Vereiste beroepskennis 

 

A. Algemeen 

 

79. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bepaalt dat de lidstaten de vereiste beroepskennis 

dienen te bepalen. Ze maakt daarop 1 uitzondering. De lidstaten zijn niet verplicht een 

beroepskennis in hoofde van een verzekeringstussenpersoon, fysieke persoon, op te leggen 

indien deze bemiddelingsactiviteit niet zijn hoofdberoep is en indien een 

verzekeringstussenpersoon of een verzekeringsonderneming garant staat voor de activiteit van 

deze natuurlijke persoon door hem een gepaste opleiding te geven232.  

 

80. Ook de Wet Verzekeringsbemiddeling stelt uitdrukkelijk dat de verzekeringnemer erop 

moet kunnen rekenen dat de tussenpersoon beschikt over de vereiste beroepskennis233. Dit 

houdt in dat hij dat hij een grondige kennis heeft van de verzekeringswetgeving in het 

algemeen en van de verzekeringsproducten die hij verkoopt in het bijzonder. Daarnaast vereist 

de wet kennis van de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, de 

wetgeving op de bescherming van de consument en de wetgeving op de handelspraktijken. 

Tenslotte is ook kennis van de reglementering, de techniek en de fiscale aspecten van de 

onderscheiden verzekeringstakken onontbeerlijk. Naast de technische kennis moet de 

tussenpersoon vervolgens beschikken over kennis van het bedrijfsbeheer, met name van de 

grondbegrippen van boekhouding en van de grondbegrippen van fiscaal en sociaal recht in 

verband met het beroep. Tenslotte dient de tussenpersoon te beschikken over een praktische 

ervaring in verzekeringen234.  

                                                 
231 Art. 5bis, §2 K.B. Verzekeringsbemiddeling; K., TERMOTE, “Statuut verzekeringsbemiddelaar op aantal 
punten bijgestuurd”, Balans 2006, afl. 555, 4. 
232 Art. 4, 1°, lid 2 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
233 Art. 10, 1° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
234 Art. 11, §1, 1° B Wet Verzekeringsbemiddeling; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des 
intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 114; K., TERMOTE, 
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81. De beroepskennis wordt door de Wet 22 februari 2006 aangevuld met de kennis van de 

witwaswetgeving235. De beroepsverenigingen van de verzekeringstussenpersonen (FVF, 

Feprabel, BVVM) en Assuralia hebben kwamen overeen de vorming over de 

witwaswetgeving voor de verzekeringstussenpersonen verplicht te stellen. Deze verplichting 

werd niet opgenomen in de Witwaswet maar in de Wet Verzekeringsbemiddeling. De CBFA 

maakte een reglement236 op aangaande de witwaswetgeving en verplicht daarin de makelaar 

om zijn personeelsleden en vertegenwoordigers op te leiden om ze te helpen de operaties en 

feiten te herkennen die verbonden zijn met het witwassen van geld en hen te onderrichten 

over hoe in die gevallen gehandeld dient te worden. Dit reglement werd goedgekeurd bij 

Koninklijk besluit237. 

 

B Naast kennis ook naleving van de witwaswetgeving238 

 

82. De kennis die wordt opgelegd aan de makelaar in verband met de witwaswetgeving 

kadert in de internationale strijd tegen het witwassen van criminele gelden239. De basiswet is 

deze van 11 februari 1993 (hierna Witwaswet)240. Zeer recent werd deze gewijzigd door de 

wet van 18 januari 2010241. In het kader van deze strijd tegen het witwassen van crimineel 

geld werd door de Witwaswet de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 

opgericht242. Deze is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid. 

Zij is belast met de behandeling van verdachte financiële verrichtingen gemeld door bij wet 

aangeduide (financiële) ondernemingen en personen.  
                                                                                                                                                         
“Nieuwe spelregels voor de verzekeringsbemiddelaars”, Balans 1996, afl. 320, 2; C., VERDURE, “La loi du 22 
février 2006 : Du nouveau en matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 314. 
235 Art. 11, §1, 1° A Wet Verzekeringsbemiddeling; M., DE GRAEVE, “Wet Cauwenberghs gewijzigd. 
Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen”, T.V.W. 2006, afl. 2, 252; M., DE GRAEVE, M., 
GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 57. 
236 Reglement van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme. 
237 Koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assrantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, B.S. 24 maart 2010. 
238 Het repressieve aspect, zijde het strafrechtelijk sanctioneren van kennis en handelingen in het kader van 
witwaspraktijken valt buiten het gebied van deze masterproef. De aandacht wordt enkel gevestigd op het 
preventieve aspect, zijnde de Witwaswet. 
239 M., DE GRAEVE, “De nieuwe antiwitwaswetgeving”, T.v.W. 2004, afl. 4, 92. 
240 Wet van 11 januari 1993 ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993. 
241 Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelstel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van 
vennootschappen, B.S. 26 januari 2010. 
242 Art. 22 Witwaswet. 
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De Witwaswet stelt in zijn toepassingsgebied uitdrukkelijk van toepassing te zijn op de in 

België gevestigde verzekeringsondernemingen die gemachtigd zijn om het 

levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen243. Vaak distribueren deze ondernemingen hun 

verzekeringsproducten via tussenpersonen. Omdat de verzekeringsagent handelt in naam en 

voor rekening van de onderneming, is er in dat geval voldoende waarborg dat de Witwaswet 

wordt nageleefd door de onderneming zelf. Vaak echter handelen 

verzekeringsondernemingen ook met onafhankelijke tussenpersonen, makelaars, zodat het 

vereist was deze categorie op te nemen in het toepassingsgebied van de Witwaswet, wat 

betreft de activiteiten ‘leven’244. De Wet van 31 juli 2009 voegde ook in de Wet 

Verzekeringsbemiddeling uitdrukkelijk in dat de tussenpersoon dient te voldoen aan de 

Witwaswet als voorwaarde voor zijn inschrijving245! 

 

83. De strijd tegen het witwassen bouwt zich op rond vier pijlers. Allereerst is er de plicht de 

cliënt te identificeren. Vervolgens worden er procedures opgesteld om witwaspraktijken te 

ontdekken. Bovendien werden er vormingscursussen aangemaakt voor de werknemers en 

tenslotte bestaat er de plicht verdachte financiële transacties aan de CFI te melden246. 

 

De verzekeringsmakelaar dient zijn volledige medewerking te verlenen aan de toepassing 

van de Witwaswet door alle nodige middelen in te zetten om daden van witwassen van geld 

en van financiering van terrorisme te identificeren247. Daartoe identificeert en verifieert hij 

de identiteit van zijn cliënt bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en in 

voorkomend geval van de uiteindelijke begunstigden248. Hij legt een bestendige 

waakzaamheid aan de dag ten opzichte van de zakelijke relatie en de uitgevoerde 

verrichtingen en onderzoekt in voorkomend geval de oorsprong van de fondsen om er zich 

van te vergewissen dat die stroken met de kennis die hij heeft van de cliënt.249 

                                                 
243 Art. 2, §1, 6° Witwaswet. 
244 Art. 2, §1, 7° Witwaswet; P., CAUWERT, “Réflexions sur l'opportunité des mesures antiblanchiment pour les 
intermédiaires en assurances”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 31. 
245 Art. 10, 8° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
246 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 26. 
247 Art. 6 Witwaswet. 
248 Art. 7 j° 8 Witwaswet. 
249 Art. 14 Witwaswet. 
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Indien de verzekeringsmakelaar bij de uitoefening van zijn beroep feiten vaststelt of 

gevraagd wordt een verrichting uit te voeren waarvan hij weet of vermoedt dat ze verband 

houden met het witwassen van geld, brengt hij dit schriftelijk of elektronisch ter kennis van 

de CFI, onmiddellijk en zeker vooraleer de verrichting uit te voeren250. Verdacht kan onder 

andere zijn een levensverzekering met enige premie waarbij het premiebedrag dat de 

verzekeringnemer wil betalen veel hoger ligt dan zijn inkomsten, of nog een vroegtijdige 

afkoop van de levensverzekering, wat het merendeel uitmaakt van de witwastechnieken in 

het kader van een levensverzekering251. 

 

84. De Witwaswet stelt uitdrukkelijk dat elke verzekeringsmakelaar tak leven telkens wanneer 

hij vermoedt dat een feit of een verrichting verband kan houden met witwassen van geld 

afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde 

mechanisme of procedés van internationale omvang worden aangewend, hij dit ter kennis 

dient te brengen van de CFI, inclusief van zodra hij minstens een van de indicaties opspoort 

die bij K.B. werden vastgelegd252, zijnde in casu het K.B. van 3 juni 2007253. Voorafgaand 

aan dit K.B. bestonden er in de praktijk enkel aanwijzingen die een vermoeden van 

witwaspraktijken installeerden. Deze waren echter louter aanwijzingen die een soort richtlijn 

creëerden voor het gedrag van de professioneel om wel of niet met de operatie verder te gaan. 

De lijst die in het K.B. van 3 juni 2007 is opgenomen werkt daarentegen imperatief. Elk van 

de praktijken die op de lijst voorkomt en opgemerkt wordt door de professioneel moet 

verplicht gemeld worden254. 

 

85. Deze informatieplicht lijkt op het eerste zicht enkel te gelden voor de makelaar ten 

aanzien van de CFI en niet te moeien in de relatie tussen makelaar en cliënt. Dit is m.i. niet 

geheel het geval. Het lijkt logisch aan te nemen dat het de makelaar niet toegelaten is de 

cliënt te melden dat er informatie werd medegedeeld aan de CFI of dat een 

                                                 
250 Art. 23 Witwaswet. 
251 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 27. 
252 Art. 28 Witwaswet (vroeger artikel 14quinquies). 
253 Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, B.S. 13 juni 2007. 
254 P., CAUWERT, “Réflexions sur l'opportunité des mesures antiblanchiment pour les intermédiaires en 
assurances”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et intermédiation. 
Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 34. 
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opsporingsonderzoek aan de gang is of zou kunnen geopend worden. Daar waar de 

Witwaswet dus een positieve informatieplicht oplegt, lijkt dit daarenboven ook een 

informatieverbod in te houden.  

 

 

 

 

2.5.4.2. Voldoende financiële draagkracht 

 

86. Om de financiële belangen van een verzekeringnemer te beschermen, dient de 

(her)verzekeringstussenpersoon naar de letter van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling te 

beschikken over voldoende financiële draagkracht. Vaak beheert een tussenpersoon immers 

gelden voor rekening van de verzekeringnemer, zijnde de premie die over te dragen is aan de 

verzekeringsonderneming, of voor rekening van de verzekeringsonderneming, zijnde het 

bedrag van de schadevordering of premierestitutie voor de verzekerde255. Het is vereist dat de 

(her)verzekeringstussenpersoon permanent voldoet aan deze beroepsvereiste256. De Richtlijn 

stelt vier maatregelen voor:   

 

• De eerste maatregel bestaat erin dat wettelijke of contractuele bepalingen bestaan die 

stellen dat de storting van gelden door de verzekeringnemer aan de tussenpersoon 

bevrijdend is ten aanzien van de verzekeringsonderneming, terwijl door de 

onderneming aan de tussenpersoon betaalde bedragen, totdat de klant deze bedragen 

werkelijk ontvangt, worden geacht niet aan de klant te zijn betaald. 

• Een tweede mogelijke maatregel is het verplichten van de tussenpersoon om op elk 

moment een financiële draagkracht te hebben van 4% van het bedrag van de geïnde 

premies per jaar met een minimum van 15.000 euro257.  

                                                 
255 Art. 4, 4°, lid 1 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des 
intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 115; E., FRANCE, C., 
VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et les règles 
antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et intermédiation. 
Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 13; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE 
sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862 ; Y., 
MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 
359. 
256 Art. 4, 5° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
257 Aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen: art. 4, 7°, lid 2 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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• Een voorlaatste maatregel houdt in dat de fondsen van de verzekeringnemer 

overgedragen worden via gescheiden cliëntenrekeningen en enkel door de 

tussenpersoon kunnen aangewend worden met het oog op de terugbetaling van 

schuldeisers in geval van een zwaarwichtig faillissement.  

• Een vierde en laatste maatregel is de creatie van een garantiefonds. 

 

 

87. De lidstaten waren verplicht bij het overnemen van de bepalingen van de Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling één of meer van de vier opgesomde maatregelen over te nemen in 

de bepalingen van hun eigen wetgeving258. Ze mogen daarenboven de maatregelen 

aanscherpen of bijkomende vereisten toevoegen voor de (her)verzekeringstussenpersonen die 

op hun grondgebied zijn ingeschreven259. De Wet Verzekeringsbemiddeling bepaalde 

voorheen dat de tussenpersoon diende te beschikken over voldoende financiële middelen 

zodat de financiële belangen van de cliënt gevrijwaard worden260. Deze vereiste werd 

opgeheven door de Wet van 31 juli 2009261. De financiële waarborg wordt nu geleverd door 

twee belangrijke andere bepalingen262. 

 

Allereerst is er artikel 87 Wet Landverzekeringsovereenkomsten dat stelt dat bij verplichte 

verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid de vrijstellingen niet tegenstelbaar zijn aan de 

benadeelde263. De zogenaamde franchise kan de benadeelde niet benadelen. 

 

Vervolgens koos de Belgische wetgever met de Wet 22 februari 2006 voor de invoering van 

de eerste voorgestelde maatregel en wijzigde hiertoe artikel 13 van de Wet 

Landverzekeringsovereenkomsten264. Dit artikel bevatte voorheen reeds een zekere financiële 

bescherming waar het bepaalde dat de premiebetaling die niet rechtstreeks aan de verzekeraar 

geschiedt maar aan een derde, bevrijdend is indien deze de betaling vordert en hij voor de 

                                                 
258 Art. 4, 4°, lid 2 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
259 Art. 4, 6° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
260 Vroeger art. 10, 2° Wet Verzekeringsbemiddeling;  
261 Wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de 
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, B.S. 8 september 
2009. 
262 C., VERDURE, “L'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances: examen des conditions d'inscription 
à la suite de la loi du 31 juillet 2009”, For.ass. 2009, afl. 97, 163. 
263 Art. 87, §1, lid 1, 1° Wet Landverzekeringsovereenkomsten. 
264 Art. 33 Wet 22 februari 2006. 
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inning van die premie klaarblijkelijk als lasthebber van de verzekeraar optreedt265. De Wet 22 

februari 2006 voert daarbij een nieuwigheid in. De verzekeraar die in het kader van de 

uitvoering van de verzekeringsovereenkomst bedragen verschuldigd is aan de verzekerde, 

betaalt in de praktijk vaak via de eventuele tussenpersoon. Deze bedragen worden voortaan 

pas geacht betaald te zijn aan de verzekerde of diens rechthebbende, wanneer deze laatste die 

bedragen daadwerkelijk ontvangen heeft266.  

88. De Wet Verzekeringsbemiddeling maakt deze maatregel echter breder qua toepassing dan 

wat voorgesteld werd in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. Waar de Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling spreekt over betalingen aan de klant, waarbij bedoeld wordt de 

verzekeringnemer, spreekt de Wet Verzekeringsbemiddeling over de verzekerde of diens 

rechthebbende. Rechthebbende dient m.i. gelezen te worden als elke rechthebbende, met 

inbegrip van de begunstigde of de benadeelde partij. Indien deze sommen de verzekerde of 

diens rechthebbende niet bereiken, door een eventueel faillissement of bedrog van de 

tussenpersoon, zal de verzekeraar dus gehouden zijn een tweede keer te betalen. Deze nieuwe 

bepaling verleent de cliënten een aanvullende financiële waarborg267. 

 

2.5.4.3. Geschiktheid en professionele betrouwbaarheid 

 

89. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bepaalt vervolgens dat een 

(her)verzekeringstussenpersoon betrouwbaar dient te zijn. Hij dient minimaal een blanco 

strafblad te hebben met betrekking tot ernstige strafbare feiten in verband met 

vermogensdelicten of andere met financiële activiteiten verband houdende delicten. De 

richtlijn stelt dat de tussenpersoon niet failliet verklaard mag zijn, tenzij rehabilitatie volgens 

de bepalingen van het nationale recht dat op hem van toepassing is268.  

 

90. Net zoals de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bepaalt de Wet Verzekeringsbemiddeling 

dat de tussenpersoon zich geschikt en professioneel betrouwbaar moet tonen269. In dezelfde 

woorden geldt dat hij een blanco strafblad dient te hebben en niet failliet verklaard mag zijn 

                                                 
265 Art. 13, lid 2 W.L.V.O.; De bijhorende achtergrond van het schijnmandaat wordt hier niet besproken. 
266 Gewijzigd art. 13 W.L.V.O. 
267 M., DE GRAEVE, “Wet Cauwenberghs gewijzigd. Verzekeringsbemiddeling en distributie van 
verzekeringen”, T.V.W. 2006, afl. 2, 252. 
268 Art. 4, 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur 
‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862; C., 
VERDURE, “La loi du 22 février 2006 : Du nouveau en matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. 
Louvain 2006, afl. 3, 315. 
269 Art. 10, 2°bis Wet Verzekeringsbemiddeling. 

 65



tenzij rehabilitatie. Zeer recentelijk wijzigde de Wet van 6 april 2010 (hierna Wet van 6 april 

2010)270 de Wet Verzekeringsbemiddeling en detailleert de professionele betrouwbaarheid 

door een verbod in te voeren zich te bevinden in één van de gevallen als bedoeld in artikel 19 

van de wet van 22 maart 1993271 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstelling272.  

Dit artikel omvat een opsomming van misdrijven waarvoor de tussenpersoon niet veroordeeld 

mag zijn, zoals daar zijn financiële fraude, valsheid in geschrifte, enz… M.i. is dit een 

exemplatieve opsomming. Het dient de CBFA immers mogelijk te zijn de professionele 

onbetrouwbaarheid af te leiden uit een geheel van andere omstandigheden dan louter het 

aantonen van een inbreuk op een van de opgesomde wetsbepalingen. 

 

2.5.4.4. Verzekering risico’s beroepsaansprakelijkheid 

 

91. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bepaalt dat de (her)verzekeringstussenpersoon 

dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere 

gelijkaardige garantie. Deze verzekeringsdekking of garantie dient overeen te komen met een 

minimum van 1.000.000 euro per schadegeval en 1.500.000 euro voor het geheel van 

schadegevallen voorgevallen in een tijdspanne van 1 jaar. De tussenpersoon is verlost van 

deze plicht tot passende verzekeringsdekking in het geval dat een 

(her)verzekeringsonderneming waarvoor hij werkt of waarvan hij mandataris is, zulke 

garantie verstrekt273. 

Opmerkelijk is daarbij dat de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling het grondgebied omschrijft 

als de Europese Gemeenschap274. Na de aanneming van de richtlijn werd ze opgenomen in 

het akkoord van de Europese Economische Ruimte en dekt bijgevolg dat territorium275. 

 

92. De Wet Verzekeringsbemiddeling stelt dat de tussenpersoon een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te hebben die het gehele grondgebied van de 

Europese Economische Ruimte dekt276, zelfs indien de tussenpersoon zijn intentie om risico’s 

                                                 
270 Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de 
autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en 
financiële sector, B.S. 23 april 2010. 
271 Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S. 19 april 1993. 
272 Nieuw artikel 10, 3° Wet Verzekering; art. 26 Wet 6 april 2010.  
273 Art. 4, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
274 Art. 4, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
275 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 111. 
276 Art. 10, 4° Wet Verzekeringsbemiddeling j° art. 19, 4° K.B. Verzekeringsbemiddeling. 
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buiten het Belgisch grondgebied te dekken niet kenbaar gemaakt heeft277. Om het bestaan van 

de dekking te verzekeren, dient het verzekeringscontract een clausule te bevatten die de 

verzekeringsonderneming oplegt de CBFA in kennis te stellen wanneer hij het contract 

beëindigt. Net zoals de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bepaalt de Wet 

Verzekeringsbemiddeling dat van deze vereiste zijn vrijgesteld, de 

(her)verzekeringstussenpersonen voor zover de (her)verzekeringsondernemingen, met 

inbegrip van de kredietinstellingen, voor rekening en in naam waarvan zij optreden, die 

aansprakelijkheid op zich nemen278.  

 

2.5.4.5. Conformiteit van de verzekeringscontracten 

 

93. De tussenpersoon dient zich ervan te onthouden deel te nemen aan de promotie, de 

sluiting en de uitvoering van (her)verzekeringsovereenkomsten die klaarblijkelijk strijdig zijn 

met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch recht die dwingend zijn,  

wanneer het gaat om overeenkomsten gesloten met een in België toegelaten 

(her)verzekeringsonderneming, of van algemeen belang zijn, waneer het gaat om 

overeenkomsten gesloten met een in België gemachtigde onderneming die handelt in vrije 

dienstverlening279.  

 

Deze dubbele bepaling kan m.i. verklaard worden door het feit dat, zoals hierboven reeds 

aangehaald, de lidstaten ook strengere professionele vereisten kunnen opleggen, maar dan 

enkel ten aanzien van die tussenpersonen die op hun grondgebied ingeschreven zijn280. België 

heeft deze regelgeving ingevoerd die een impliciete controle inhoudt van de contracten maar 

de contracten van een onderneming die handelt in vrije dienstverlening zullen enkel getoetst 

mogen worden aan bepalingen uit het Belgisch recht die van algemeen belang zijn.  

 

94. De wet zelf bepaalt niet wat verstaan dient te worden onder de term ‘algemeen belang’. 

Om hieraan te verhelpen heeft de CBFA een extensieve lijst281 gemaakt met bepalingen van 

Belgisch recht die moeten beschouwd worden als zijnde bepalingen van algemeen belang. 
                                                 
277 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 14; C., VERDURE, “La loi du 22 février 
2006 : Du nouveau en matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 315. 
278 Art. 10, 4° Wet Verzekeringsbemiddeling; art. 21, lid 1 K.B. Verzekeringsbemiddeling. 
279 Art. 10, 5° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
280 Art. 4, 6° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  
281 http://www.cbfa.be/nl/vo/bep/vo_bep.asp. 
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Deze lijst is echter niet exhaustief, wat wil zeggen dat ook niet opgenomen bepalingen van 

algemeen belang kunnen zijn282. De rechtsgeldigheid van deze lijst valt te betwijfelen doordat 

hij zeer uitgebreid is. Dit gaat in tegen de formulering van de term ‘algemeen belang’ door het 

Europees Hof van Justitie. Het hof hanteert immers in haar rechtspraak vier criteria ter 

beoordeling of een regel van algemeen belang is en geldig opgelegd mag worden aan een 

tussenpersoon uit een andere lidstaat.  

Zo dient de regel allereerst ingegeven te zijn om een algemeen belang te dienen in de 

maatschappij, zoals de bescherming van de consument. Vervolgens moet de regel 

noodzakelijk zijn, wat wil zeggen dat er geen parallelle wetgeving bestaat in de lidstaat van 

herkomst waaraan de tussenpersoon reeds onderworpen zal zijn. Daarenboven dient het een 

proportionele regel te zijn die een eindresultaat bereikt dat niet bereikt kan worden door 

minder stringente maatregelen. En tenslotte mag de regel niet discriminatoir zijn en dient hij 

aldus zonder onderscheid van toepassing te zijn op alle personen, fysieke personen of 

rechtspersonen, geplaatst in dezelfde omstandigheden. Deze vier voorwaarden duiden erop 

dat een extensieve interpretatie niet mogelijk is in het licht van de Europese benadering.  

 

2.5.4.6. Conformiteit van de onderneming 

 

95. De (her)verzekeringstussenpersoon mag, wat zijn activiteit van 

(her)verzekeringsbemiddeling in België betreft, slechts handelen met ondernemingen die met 

toepassing van de Controlewet toegelaten zijn voor de uitoefening van deze activiteit in 

België, of met ondernemingen die, met toepassing van hoofdstuk Vter van de Controlewet 

gemachtigd zijn om in België hun verzekeringsdiensten aan te bieden283. 

 

2.5.4.7. Leiding 

 

96. Aan verzekeringstussenpersonen met de hoedanigheid van rechtspersoon zijn kwalitatieve 

vereisten gesteld voor de personen belast met de leiding en de aandeelhouders die op de 

tussenpersonen controle uitoefenen. Deze (her)verzekeringstussenpersonen worden slechts 

ingeschreven, en hun inschrijving wordt slechts gehandhaafd, op voorwaarde dat de personen 

die met de effectieve leiding worden belast, over de noodzakelijke professionele 

                                                 
282 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 118. 
283 Art. 3, §1 Controlewet, Art. 10, 6° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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betrouwbaarheid, de vereiste beroepskennis en de passende ervaring beschikken om deze 

functie waar te nemen284. Sinds de Wet van 6 april 2010 wordt ook hier uitdrukkelijk gesteld 

dat de leidinggevende personen zich niet mogen bevinden in één van de gevallen als bedoeld 

in artikel 19 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 

kredietinstelling285.   

 

Als er meerdere personen, onder eender welke naam of titel deelnemen aan de administratie 

of het beheer van de rechtspersoon, dienen ze allen te getuigen van opgelegde vereisten. 

MERCHIERS merkt hier echter, m.i. terecht, op dat naar de letter van de wet al deze 

personen aan de door de wet opgelegde vereisten dienen te voldoen. Vaak echter bevatten de 

statuten van de rechtspersoon een bevoegdheidsdelegatie om de rechtspersoon te 

vertegenwoordigen in het voordeel van een aantal organen. In dat geval lijkt het voldoende 

dat deze organen, die belast zijn met de vertegenwoordiging van de rechtspersoon, voldoen 

aan de vereisten opgelegd door de Wet Verzekeringsbemiddeling286. Het is daarbij m.i. wel 

vereist dat deze personen aanspreekbaar zijn voor de cliënt aangezien de wet is ingegeven uit 

een bezorgdheid voor de consument en om aan deze laatste een bekwame gesprekspartner te 

bieden. 

 

De CBFA moet geïnformeerd worden over de identiteit van de personen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks de controle uitoefenen op de rechtspersoon, (her)verzekeringstussenpersoon en 

moet overtuigd zijn van hun geschiktheid gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig 

beleid. De tussenpersonen informeren de CBFA over elke wijziging in bedoelde controle287. 

 

2.5.4.8. Klachtenregeling 

 

97. De Wet Verzekeringsbemiddeling legt elke tussenpersoon op toe te treden tot een 

buitengerechtelijke klachtenregeling288. Hij dient ofwel zelf toegetreden te zijn, ofwel lid te 

zijn van een beroepsvereniging die is toegetreden tot een dergelijke klachtenregeling289.  

 
                                                 
284 Art. 10 bis, 1° Wet Verzekeringsbemiddeling; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires 
d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 116. 
285 Nieuw artikel 10bis, 1° Wet Verzekering; art. 27 Wet 6 april 2010. 
286 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 359. 
287 Art. 10bis, 2° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
288 Art. 10, 6°bis Wet Verzekeringsbemiddeling. 
289 Zie infra. 
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2.5.4.9. Jaarlijks inschrijvingsrecht 

 

98. De tussenpersoon dient een jaarlijks inschrijvingsrecht te betalen aan de CBFA. Op 

voorstel van de CBFA bepaald de minister die bevoegd is voor Economische Zaken het 

bedrag van het inschrijvingsrecht290. 

Hoofdstuk 3: Classificatie van de verschillende 

distributiekanalen: wat bestaat er nog? 

 

 

3.1. Directe verkoop 
 

99. Het is denkbaar dat een onderneming ervoor kiest geen beroep te doen op een 

tussenpersoon maar haar producten rechtstreeks aan te bieden aan de consument via directe 

verkoop. Het zijn de personeelsleden of de organen van de verzekeraar die de producten te 

koop aanbieden aan de cliënten zonder een schakel tussen beiden. Deze directe verkoop wordt 

gerealiseerd via automaten, call centers of d.m.v. het internet291. Voor zoverre de 

verzekeringsonderneming dus geen beroep doet op tussenpersonen maar via direct writing 

zijn producten aanbiedt, zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot tussenpersonen niet 

van toepassing. Hierop bestaat echter een grote nuance. Ook het directe verzekeringsbedrijf is 

onderworpen aan de bepalingen van de Wet Verzekeringsbemiddeling die erop bedoeld is dat 

de verzekeringsconsument kan rekenen op bekwame en betrouwbare gesprekspartners.  

 

100. De bepalingen aangaande de aanwijzing en de vereisten voor de verantwoordelijke voor 

distributie en de andere personeelsleden zijn van gelijke toepassing als bij de 

verzekeringstussenpersoon. Zo dient elke verzekeringsonderneming die zijn producten 

rechtstreeks aanbiedt of werkt met handelsvertegenwoordigers of agenten in loondienst aldus 

één of meerdere verantwoordelijke(n) voor de distributie aan te duiden. Dit geldt niet voor 

                                                 
290 Art. 10, 7° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
291 P., COLLE, “De distributie door verzekeringsondernemingen (directe verzekering of direct writing)”, in Y., 
MERCHIERS, J., ROGGE, K., BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie. Een 
juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 104; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des 
intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 113 ; F., LONGFILS, “La 
Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit 
Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
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ondernemingen die exclusief werken met makelaars of zelfstandige agenten. Deze 

verantwoordelijken dienen te voldoen aan de vereisten van vakkennis, geschiktheid en 

professionele betrouwbaarheid292. De andere personeelsleden voldoen aan de eisen van 

vakkennis. 

 

102. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling is, in tegenstelling tot de Belgische wet, niet van 

toepassing op de personen die in een verzekeringsonderneming werken in dienstverband en 

zich bezighouden met verzekeringsbemiddeling293. Ze sluit uit haar toepassingsgebied de 

activiteiten van een verzekeringsonderneming uit, alsook de activiteiten van een werknemer 

van zulke onderneming. De richtlijn laat wel toe dat de lidstaten aan de verantwoordelijke 

voor de distributie voorwaarden opleggen m.b.t. vakkennis die noodzakelijk is voor hun werk 

en professionele betrouwbaarheid294.  

 

103. Een nieuwere vorm van contracteren verloopt via het internet, het zogenaamde E-

commerce. Het rechtstreeks aanbieden van verzekeringen via het internet kan m.i. beschouwd 

worden als een vorm van direct-writing. Ook dit valt aldus onder het ruime toepassingsgebied 

van de Wet Verzekeringsbemiddeling295. Deze vorm van contracteren valt ook onder de 

specifieke regeling voor verkoop op afstand. De regels zijn cumulatief van toepassing. 

 

 

3.2. Bancassurance296 

 

104. Waar voorheen het bankwezen en de verzekeringswereld vaak geheel gescheiden waren, 

merken we vandaag meer en meer een toenadering tussen deze twee economische sectoren. 

Allereerst gebruiken verzekeringsondernemingen steeds vaker een bank als verdeler van hun 

verzekeringsproducten en diensten. Daarenboven lijken bepaalde financiële producten 

aangeboden door een bank sterk op deze aangeboden door een verzekeringsonderneming, 

                                                 
292 Art. 2, §3, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
293 Art. 2, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
294 Art. 4, 1° en 4, 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE 
sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
295 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 168. 
296 Voor een bondige bespreking van dit fenomeen zie onder andere: K., BERNAUW, J., BUYLE, J., 
CERFONTAINE, e.a., Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, 380 p; B., DE GRYSE, Kritische blik van een 
bankverzekeraar. Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2000, 188 p en J., FAGNART, Bancassurfinance, 
Brussel, Bruylant, 2005, 550 p. 
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onder andere de levensverzekering297. Bancassurance, ofwel bankverzekering, is daarbij de 

strategie waarbij een bank aan cross-selling doet door verzekeringsproducten te verkopen via 

haar eigen bankdistributiekanalen298. Bankagentschappen bieden vaak verzekeringsproducten 

aan als extra service bij de bankdienst, in het kader van hun hoofdactiviteit299. Eenvoudig 

gesteld is bancassurance volgens VERWILST niet meer of minder dan de commercialisering 

van verzekeringsproducten via de verschillende verkooppunten van een bank300.  

 

105. Zoals reeds gesteld omschrijft de Wet Verzekeringsbemiddeling de 

verzekeringstussenpersoon als ‘elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als 

zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving , die activiteiten van verzekeringsbemiddeling 

uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe heeft301. In de enge betekenis van 

bancassurance, waarbij de bank aldus verzekeringscontracten aanbiedt, wordt ze aanzien als 

verzekeringstussenpersoon, waarbij het niet uitmaakt dat deze activiteit bijkomstig is aan haar 

hoofdactiviteit, en valt ze onder het toepassingsgebied van de Wet Verzekeringsbemiddeling. 

Zo zullen banken die verzekeringen distribueren voor elk van deze activiteiten respectievelijk 

onder toepassing van de bankwetgeving of de verzekeringswetgeving vallen. De wettelijke 

regimes zijn immers distributief zodat de bepalingen van elke gereglementeerde activiteit 

slechts toepassing vinden op het desbetreffende onderdeel van de globale activiteit van de 

onderneming302. 

 

In het kader van de Wet Verzekeringsbemiddeling dient de bank te voldoen aan de 

inschrijvingsvoorwaarden om de verzekeringsbemiddelingsactiviteit uit te oefenen. Ze dient 

voor de hoofdzetel en elk filiaal een verantwoordelijke voor de distributie aan te duiden die 

aan de vereisten van beroepskennis, geschiktheid en betrouwbaarheid voldoet. Het andere 

personeel dat, voor wat de verzekeringsproducten betreft, in contact staat met het publiek, 

                                                 
297 D., SZAFRAN, “Bancassurance: La distribution par les banques de produits d’assurances et la loi du 27 mars 
1995 relative a l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances”, Bank Fin. 1995, 400. 
298 H., VERWILST, “Huidige praktijk en ontwikkelingen in bancassurance”, in K., BERNAUW, J., BUYLE, J., 
CERFONTAINE, e.a., Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, 14. 
299 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 163. 
300 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862; H., VERWILST, “Huidige praktijk en 
ontwikkelingen in bancassurance”, in K., BERNAUW, J., BUYLE, J., CERFONTAINE, e.a., Bancassurfinance, 
Brussel, Bruylant, 2000, 18. 
301 Zie randnummer. 
302 K., BERNAUW, “De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon” in K., BERNAUW, J., 
BUYLE, J., CERFONTAINE, e.a., Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, 160. 
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dient de vereiste basiskennis te bezitten303. Daarenboven, en belangrijk in het licht van deze 

masterproef, dient ze naast de regelgeving in de banksector ook te voldoen aan de 

informatieplicht die de Wet Verzekeringsbemiddeling oplegt aan de 

verzekeringstussenpersoon304.  

BERNAUW stelt hiertoe echter terecht dat de bank die de bank- en 

verzekeringsbemiddelingactiviteitet cumuleert, niet gehouden is tot een verhoogde 

informatieplicht in de verzekeringsrelatie op grond van gegevens over de klant aan de bank 

bekend uit de bankrelatie. De bank wordt niet geacht zelf spontaan het verband te leggen 

tussen het bankdossier en het verzekeringsdossier305. 

 

 

3.3. Andere mogelijke distributievormen 
 

106. Naast de hierboven besproken vormen van distributie, dient volledigheidshalve 

opgemerkt te worden dat er nog een aantal andere distributievormen bestaan306. 

 

• Affinity marketing: Verzekeringen worden aangeboden met bepaalde diensten of 

producten aan een welbepaalde consumentengroep, bv. Een hypothecaire lening met 

aangehechte schuldsaldoverzekering. 

• S(upermarkt) Insurance: Het aanbieden van verzekeringen in de winkelrekken binnen 

het concept “one-stop-shopping”. Dit beantwoordt aan het tijdsgebrek van de 

consument. 

• Captives: Opgericht door ondernemingen of groeperingen van ondernemingen 

(bijvoorbeeld multinationals) om in te staan voor de risico’s van de oprichtende 

ondernemingen of van de leden van de groep. 

 

 

 
                                                 
303 D., SZAFRAN, “Bancassurance: La distribution par les banques de produits d’assurance et la loi du 27 mars 
1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances”, Bank Fin. 1995, 404; C., VAN 
SCHOUBROECK, “Verzekeringsrecht” (noot onder Bergen 22 mei 1997), T.B.H. 1997, 726. 
304 Zie randnummer 
305 K., BERNAUW, “De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon” in K., BERNAUW, J., 
BUYLE, J., CERFONTAINE, e.a., Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, 151. 
306 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 59; L., 
SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 161; Deze 
worden in deze masterproef niet verder besproken. 
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Hoofdstuk 4: De nieuwe informatieverplichting 

 

 

4.1. Algemene situering 
 

107. Een belangrijke vernieuwing die de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling invoert situeert 

zich op het vlak van de informatieplicht voor de (her)verzekeringstussenpersoon. Deze laatste 

dient vooraf aan de contractsluiting de kandidaat-verzekeringnemer een aantal welbepaalde 

inlichtingen te verstrekken307. Met een goed werkende informatieplicht wil de Richtlijn een 

heldere en duidelijke distributie van verzekeringsproducten bewerkstelligen en de 

verzekeringnemers beschermen.  De cliënt moet in staat zijn op basis van de gegeven 

informatie een duidelijk beeld te krijgen van de verzekeringsdekking om in te stemmen met 

het contract met een grondige kennis van zaken. Het handelt hierbij zowel over algemene 

informatie als over specifieke informatie die elk verzekeringsaanbod moet voorafgaan en 

waarbij de (her)verzekeringstussenpersoon op een voor de cliënt begrijpelijke wijze de 

motieven aangeeft die hem ertoe brachten een bepaald verzekeringsproduct aan zijn cliënt aan 

te bevelen, gelet op diens behoeften. Het is daarbij voor de consument van wezenlijk belang te 

weten of hij met een tussenpersoon te maken heeft die advies verstrekt over de producten van 

een groot aantal verzekeringsondernemingen, dan wel over door een bepaald aantal 

verzekeringsondernemingen aangeboden producten308. 

 

108. Sinds de Wet van 22 februari 2006 is deze informatieplicht opgenomen in de Wet 

Verzekeringsbemiddeling. Deze wet nam de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling bijna 

letterlijk over, waardoor hierna volgende bespreking zich hoofdzakelijk richt op de 

                                                 
307 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
308 Overweging 18 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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bepalingen van de Wet Verzekeringsbemiddeling. De nieuwe informatieverplichtingen jegens 

kandidaat-verzekeringnemers zijn ingevoerd in een nieuw hoofdstuk IIbis309 Wet 

Verzekeringsbemiddeling, artikelen 12bis, 12ter en 12quater310. 

109. De informatieplicht dient er hoofdzakelijk toe de verzekeringnemer, in hoedanigheid van 

consument, te beschermen311. De Richtlijn stelt immers dat het minder noodzakelijk is dat 

dergelijke inlichtingen worden verstrekt wanneer de klant een onderneming is die de 

herverzekering of verzekering van commerciële en industriële risico’s wenst. Zodoende is 

deze informatieplicht noch van toepassing op herverzekeringsbemiddeling, noch wanneer de 

bemiddeling betrekking heeft op de verzekeringsdekking van grote risico’s312. De term ‘grote 

risico’s’ is gedefinieerd in de tweede Richtlijn nr. 88/357/EER met betrekking tot de 

verzekering niet-leven. Hieronder vallen de transportrisico’s, de kredietrisico’s en de 

waarborg voor het risico van ondernemers die een commerciële, industriële of vrije activiteit 

uitoefenen, de brandrisico’s, de burgerlijke aansprakelijkheid in geval de verzekeringnemer 

voldoet aan 3 criteria aangaande het bedrijfscijfer, het aantal tewerkgestelde personen en de 

eindbalans. De term wordt ook gedefinieerd in artikel 1,7° van het K.B. van 22 februari 1991 

(hierna Controlebesluit)313.  

 

110. De nieuwe informatieplicht werd deels uitgebreid naar verzekeringsondernemingen door 

de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen314. In directe contracten tussen 

verzekeringsondernemingen en cliënten zijn eveneens artikel 12bis, §1, eerste lid, 5°, en §3, 

§4 en artikel 12quater van toepassing315. Deze uitbreiding mag m.i. met lof ontvangen worden 

omdat ook deze verzekeringnemers eenzelfde recht hebben op informatieverstrekking. Doch 

                                                 
309 Art. 20 Wet 22 februari 2006. 
310 M., DE GRAEVE, “Wet Cauwenberghs gewijzigd. Verzekeringsbemiddeling en distributie van 
verzekeringen”, T.V.W. 2006, afl. 2, 252; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires 
d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 119; C., VERDURE, “Les nouvelles 
obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, 
afl. 75, 117. 
311 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 155. 
312Art. 12, 4° j° 12bis, §4 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
313 Koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, B.S. 11 april 1991; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires 
d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 120; E., FRANCE, C., VERDURE, 
“Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et les règles antiblanchiment”, in P., 
CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et intermédiation. Actualités et 
perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 16. 
314 Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, B.S. 14 maart 2007; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le 
statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 120. 
315 Art 12quinquies Wet Verzekeringsbemiddeling; Art. 16 Wet 1 maart 2007. 
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stellen verscheidene auteurs m.i. terecht dat deze plicht eerder op zijn plaats zou zijn in de 

Wet Landverzekeringsovereenkomsten i.p.v. in de Wet verzekeringsbemiddeling316. 

 

 

4.2. Inhoud van de informatieverplichting 

 

4.2.1. Administratieve informatie 

 

111. Voordat een verzekeringsovereenkomst gesloten wordt en, zonodig, wanneer de 

overeenkomst gewijzigd of verlengd wordt, moet de (her)verzekeringstussenpersoon bepaalde 

informatie aan de cliënt verstrekken. SCHUERMANS stelt dat ‘zonodig’ dient begrepen te 

worden in de zin dat de informatie aan de cliënt dient bezorgd te worden wanneer een 

wijziging of een verlenging van de overeenkomst gepaard gaat met een belangrijke wijziging 

van de overeenkomst (bijvoorbeeld een uitbreiding of een beperking van de waarborg)317. 

VERDURE en FRANCE voegen daar nog aan toe dat ‘zonodig’ ook is wanneer de te 

verstrekken informatie gewijzigd is of wanneer een nieuwe tussenpersoon tussenkomt in de 

loop van een contract318. 

 

112. Deze informatieplicht heeft betrekking op de identiteit van de 

(her)verzekeringstussenpersoon en zijn adres. Ook het register waarin hij is ingeschreven, zijn 

inschrijvingsnummer en, bij afwezigheid van inschrijvingsnummer, hoe zijn 

registerinschrijving kan worden geverifieerd, en desgevallend, de categorie waarin hij is 

ingeschreven dienen aan de cliënt medegedeeld te worden. Vervolgens moet de tussenpersoon 

kenbaar maken welke kruisparticipaties er bestaan tussen hem en verschillende 

ondernemingen in de vorm van deelname in het kapitaal of bezitten van stemrechten. Zo geeft 

                                                 
316 M., DE GRAEVE, M., GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2006, 57; E., 
FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et les 
règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 16; C., VERDURE, “La loi du 22 février 
2006 : Du nouveau en matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 317; C., 
VERDURE, “Les nouvelles obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des 
consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 121. 
317 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 155. 
318 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 17; C., VERDURE, “La loi du 22 février 
2006 : Du nouveau en matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 319; C., 
VERDURE, “Les nouvelles obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des 
consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 118. 
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de (her)verzekeringstussenpersoon informatie over de naam en het adres van de 

verzekeringsonderneming waarin hij een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of 

meer van de stemrechten of van het kapitaal bezit en de naam en het adres van de 

verzekeringsonderneming of de moederonderneming van een verzekeringsonderneming, die 

een rechtstreekse of middellijke deelneming bezit van meer dan 10 % van de stemrechten of 

van het kapitaal van de (her)verzekeringstussenpersoon319.  

De wet voorziet daarbij dat de verzekeringnemer geïnformeerd dient te worden over de naam 

en het adres van de instantie waarbij hijzelf en andere belanghebbenden klachten over 

verzekeringstussenpersonen kunnen indienen320. 

 

113. Een tussenpersoon kan handelen onder het statuut van agent of makelaar. Naargelang de 

categorie waarin hij is ingeschreven, verschilt zijn afhankelijkheid ten opzichte van de 

verzekeringsonderneming.  Vandaar voorziet de wet ook dienaangaande een 

informatieplicht321.  

 

• Het is mogelijk dat de (her)verzekeringstussenpersoon een contractuele plicht heeft 

om exclusief zaken te doen met één of meerdere verzekeringsonderneming(en). In dat 

geval deelt hij de cliënt op verzoek de naam en de gegevens van die onderneming(en) 

mede. 

• Als de tussenpersoon geen contractuele verplichting heeft om uitsluitend met één of 

meerdere verzekeringsonderneming(en) verzekeringszaken te doen maar meestal 

samenwerkt met enkele ondernemingen naar zijn voorkeur en desgevallend niet 

adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse, dan deelt hij 

eveneens op verzoek van de cliënt de naam en gegevens mede van die 

onderneming(en) waarmee hij zaken doet of kan doen.  

• Tenslotte kan een tussenpersoon zijn aanbeveling baseren op een onpartijdige 

objectieve analyse. Hij is op geen enkele wijze gebonden aan een 

verzekeringsonderneming. Deze onafhankelijkheid houdt in dat hij met betrekking tot 

de aangeboden overeenkomst verplicht is zijn advies te baseren op een analyse van 

een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsproducten, zodat hij 

overeenkomstig professionele criteria in staat is de verzekeringsovereenkomst aan te 

                                                 
319 Art. 12bis Wet Verzekeringsbemiddeling. 
320 Art. 12bis, §1, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
321 Art. 12bis, §1, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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bevelen, die aan de behoeften van de cliënt voldoet. Deze laatste aanbeveling wordt 

aldus gebaseerd op de analyse van een brede waaier van verzekeringsproducten322. 

 

 

 In elk geval blijft de tussenpersoon verplicht zijn keuze van aanbevolen overeenkomst te 

motiveren323. Dit is echter een abstracte formulering. Zoals besproken wordt in het laatste 

deel van deze masterproef lijkt het te volstaan dat de tussenpersoon vermeldt dat hij het 

product adviseert op basis van een analyse van de verlangens en behoeften van de cliënt. in 

hoeverre deze verlangens echt onderzocht dienen te worden en op basis van welke gegevens 

de tussenpersoon op zoek moet gaan naar een gepast product, wordt niet nader gespecificeerd 

in de wetgeving. Het is aldus noodzakelijk daarvoor terug te vallen op de uitgebreide 

rechtspraak die ontstond rond de vraag naar aansprakelijkheid van de 

verzekeringstussenpersoon. In de gevallen waarin is voorzien dat bepaalde informatie op 

verzoek van de cliënt wordt verstrekt, wordt die in kennis gesteld van zijn recht om dergelijke 

informatie te vragen324. 

 

114. België heeft nog een bijkomende informatie opgelegd. De 

(her)verzekeringstussenpersoon vermeldt op elk document met betrekking tot zijn 

verzekeringsbemiddelingsactiviteit dat van hem uitgaat, en zeker op zijn eigen briefpapier, 

alsook in zijn reclame, zijn inschrijvingsnummer in het register van de 

(her)verzekeringstussenpersonen. Daarenboven deelt elke tussenpersoon, op vraag van de 

cliënt, mee wat de aard en draagwijdte van zijn bevoegdheden is325. Deze verplichte 

vermeldingen worden, voor wat betreft de verzekeringsagenten, aangevuld met de namen van 

alle verzekeringsondernemingen in wiens naam en voor wiens rekening zij werkzaamheden 

van verzekeringsbemiddeling uitoefenen, bij elk contact met het publiek. Voor wat de 

verzekeringssubagenten betreft, worden ze aangevuld met de naam van de 

(her)verzekeringstussenpersoon voor wie ze optreden326. De verantwoordelijke voor de 

distributie vermeldt de naam van de onderneming met wie hij direct of indirect 

samenwerkt327. 

                                                 
322 Art. 12bis, §2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
323 Overweging 20 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  
324 Art. 12bis, §1, lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
325 Art. 12ter, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
326 Art. 12ter Wet Verzekeringsbemiddeling. 
327 F., LONGFILS, “La Directive Européenne 2002/92/CE sur ‘l’intermédiation’ en assurance: stabilité ou 
nouveauté pour le droit Belge?”, R.G.A.R. 2004, n° 13862. 
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4.2.2. Informatie: kern van de problematiek 

 

115. Naast de administratieve informatieplicht, heeft de tussenpersoon in de eerste plaats de 

plicht aan de kandidaat-verzekeringnemer alle relevante informatie te verschaffen die hem 

toelaten met voldoende kennis van zaken een verzekeringsdekking te onderschrijven. 

Voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst identificeert de 

(her)verzekeringstussenpersoon, in het bijzonder rekening houdend met de door de cliënt 

verstrekte informatie, ten minste de verlangens en behoeften van deze cliënt, en preciseert de 

elementen waarop zijn advies over een bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd328. Dit geldt 

voor elke tussenpersoon, onafhankelijk van het feit of hij zijn advies baseert op de gehele 

markt of in functie van de producten aangeboden door de verzekeraar met wie hij samenwerkt 

op basis van exclusiviteit. De tussenpersoon kan dit best schriftelijk doen met het oog op 

bewijs voldaan te hebben aan zijn informatieplicht. 

 

Deze preciseringen variëren in functie van de graad van ingewikkeldheid van de aangeboden 

verzekeringsovereenkomst329. De tussenpersoon zal zijn advies en taal aanpassen aan zijn 

cliënt en hem adviseren op de zelfde manier als hij de informatie bekwam.  

 

Het is vooral aangaande deze bepaling dat de Wet Verzekeringsbemiddeling in het vervolge 

van deze masterproef zal worden geëvalueerd door middel van het vergelijken met andere 

wetgevende kaders en een enquête. 

 

 

4.3. Wijze van informatieverstrekking 
 

116. Wanneer de tussenpersoon zijn aanbeveling aan de cliënt mededeelt, dient de daarin 

opgenomen informatie gegeven te worden op een duidelijke, nauwkeurige en voor de cliënt 
                                                 
328 Art. 12bis, §3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
329 Art. 12bis, §3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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begrijpelijke wijze en in de officiële taal van de lidstaat waar het contract is ondertekend of in 

de taal overeengekomen door de partijen. In België is dit aldus één van de officiële talen van 

het land330 of in elke andere taal die door partijen is overeengekomen331. 

 

117. Alle informatie die aan de cliënten voorafgaand aan het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst moet verstrekt worden, moet meegedeeld worden op papier of op 

een andere duurzame drager die voor de cliënt beschikbaar en toegankelijk is332. Een 

duurzame drager is elk hulpmiddel dat de cliënt in staat stelt aan hem persoonlijk gerichte 

informatie op zodanige wijze op te slaan dat hij deze gedurende een voor het doel van de 

informatie toereikende periode kan raadplegen en waarmee de opgeslagen informatie 

ongewijzigd kan worden gereproduceerd. Onder duurzame drager wordt in het bijzonder 

verstaan computerdiskettes, cd-rom’s, DVD’s en de harde schijf van de computer van de 

consument waarop de elektronische post wordt opgeslagen, maar niet internet-websites, tenzij 

die voldoen aan de in de definitie van duurzame drager opgenomen criteria333. Deze 

opsomming is niet exhaustief in die zin dat een duurzame drager ook elk instrument is dat 

voldoet aan de voorwaarden van  stabiliteit, leesbaarheid en onveranderlijkheid334. Doordat de 

informatie verplicht op een duurzame dragen verstrekt dient te worden merkt VERDURE 

terecht op dat de verzekeringnemer hierdoor de informatie op elke moment kan herlezen en 

analyseren en dat het hem reeds een eerste bewijsmiddel verschaft om aan te tonen dat de 

tussenpersoon zijn informatieplicht niet correct heeft nageleefd335.  

 

Bedoelde informatie mag op verzoek van de cliënt mondeling worden meegedeeld en in het 

geval de verzekeringsdekking onmiddellijk ingaat. Om dit in overeenstemming te brengen 

met de informatievereisten, dient de informatie onmiddellijk na de sluiting van de 

overeenkomst op papier of op een andere duurzame drager aan de cliënt te worden 

meegedeeld336.    

 

                                                 
330Voor België is dit het Frans, Nederlands en Duits. 
331 Art. 12quater, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
332 Art; 12quater, lid 1Wet Verzekeringsbemiddeling. 
333 Art. 1, 17° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
334 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 23. 
335 C., VERDURE, “Les nouvelles obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des 
consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 123. 
336 Art. 12quater, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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118. In geval van telefonische verkoop geschiedt de aan de cliënt te verstrekken informatie 

met toepassing van het bepaalde bij de wet van 24 augustus 2005337. In dat geval wordt de 

informatie eveneens onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst schriftelijk aan de cliënt 

meegedeeld338. 

Hoofdstuk 5: Toezicht en sancties – Controlewetgeving - 

Klachtenregeling 

 

 

5.1. Toezicht en sancties 
  

5.1.1. Toezicht 

   

119. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is sinds 1 januari 

2004 de bevoegde toezichtcommissie. Ze is ontstaan uit een integratie van de CDV en de 

CBF. De CBFA is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid en met zetel in het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Met betrekking tot verzekeringsactiviteiten 

heeft de CBFA als opdracht het toezicht te verzekeren op de ondernemingen en de 

instellingen, alsook op de verrichtingen bedoeld in de Controlewet, de naleving van de 

bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomsten en de naleving van de bepalingen 

van de Wet Verzekeringsbemiddeling en zijn uitvoeringsbesluiten339. De bevoegdheden van 

de CBFA werden door de Wet 22 februari 2006 nader geduid en de maatregelen en straffen 

die ze kan nemen werden aangepast. 

 

De CBFA heeft een uitgebreide onderzoeksbevoegdheid. Ze kan de nodige informatie 

vorderen binnen de termijn die zij vaststelt, ze kan ter plaatse inspecties verrichten en ter 

plaatse kennis nemen en een afschrift maken van elk gegeven in het bezit van de 

                                                 
337 Wet van 25 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie, B.S. 31 augustus 2005. 
338 Art. 12quater, lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
339 Art. 13, §1, lid 1 Wet Verzekeringsbemiddeling; J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires 
d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 120; M., FONTAINE, 
Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 314; Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. 
Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 364; SCHUERMANS, L., Grondslagen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 119. 
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(her)verzekeringstussenpersoon340. De tussenpersoon die weigert de CBFA de gevraagde 

inlichtingen en bescheiden te verstrekken vereist voor de controle op de toepassing van de 

Wet Verzekeringsbemiddeling, of die zich verzet tegen de onderzoeksmaatregelen of een 

valse verklaring aflegt, kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden341. 

 

120. Een (her)verzekeringstussenpersoon dient niet enkel de Wet Verzekeringsbemiddeling te 

respecteren maar ook alle andere dwingende wetsbepalingen. Wanneer de CBFA praktijken 

vaststelt die in strijd zijn met een andere wetgeving van deze wet, brengt zij de autoriteiten die 

bevoegd zijn in die materie op de hoogte.  Deze overheden brengen ook de CBFA op de 

hoogte van de door hen vastgestelde inbreuken op wetten, besluiten of reglementen door 

personen onderworpen aan de Wet Verzekeringsbemiddeling. Deze informatie valt onder het 

beroepsgeheim waartoe de overheden gehouden zijn342. Met het oog op een goede toepassing 

van de Wet Verzekeringsbemiddeling en diens uitvoeringsbesluiten, werkt de CBFA samen 

met de bevoegde autoriteiten en met de autoriteiten van derde landen met een gelijkaardige 

opdracht. De CBFA kan met deze autoriteiten vertrouwelijke informatie uitwisselen op basis 

van de wet van 2 augustus 2002343. 

 

5.1.2. Sancties 

 

121. Zoals COLLE knap stelt is een regel slechts waard wat zijn sanctie waard is344. Zonder 

sancties zullen de regels immers snel met de voeten getreden worden. De lidstaten worden in 

de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling gevraagd om passende sancties aan te nemen met het 

oog op het straffen van tussenpersonen die actief zijn zonder de vereiste inschrijving, of van 

verzekeringsondernemingen die beroep doen om de diensten van een 

(her)verzekeringstussenpersoon die niet is ingeschreven in een lidstaat345. De richtlijn stelt 

uitdrukkelijk dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de registerinschrijving wordt 

                                                 
340 Art. 13, §1, lid 2 j° lid 3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
341 Art. 15, §3 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
342 Art. 13, §1, lid 4 Wet Verzekeringsbemiddeling; H., CLAASSENS, “De verzekeringsdistributie in België: 
een nieuw wettelijk statuut in het licht van het Europees recht”, T.B.H. 1995, 1089; J., FAGNART, F., 
LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 
2, 120. 
343 Art. 13, §2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
344 P., COLLE, “De distributie door verzekeringsondernemingen (directe verzekering of direct writing)”, in Y., 
MERCHIERS, J., ROGGE, K., BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie. Een 
juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 118. 
345 Art. 8, 1° en 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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doorgehaald, indien de tussenpersoon niet langer aan de vereisten voldoet346. Daarenboven 

bepaalt ze dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat er passende sancties bestaan voor het 

geval dat de (her)verzekeringstussenpersoon de ter uitvoering van de richtlijn nationale 

bepalingen niet naleeft347. Elke zulk genomen maatregel dient naar behoren met redenen 

omkleed te zijn en aan de betrokken tussenpersoon te worden medegedeeld. De tussenpersoon 

dient de mogelijkheid te hebben in beroep te gaan tegen die sanctie of beperking van 

werkzaamheden348. 

 

122. In de Wet Verzekeringsbemiddeling staan een heel arsenaal mogelijke sancties ter 

beschikking in geval een inbreuk wordt vastgesteld. Zo kan een schending van de bepalingen 

gevolg krijgen door een waarschuwing, een disciplinaire sanctie zoals een schorsing of zelfs 

een schrapping, alsook tot administratieve boetes of strafsancties349. Een cumulatie van een 

strafsanctie en een administratieve boete is uitgesloten350. 

 

5.1.2.1. Disciplinaire sancties 

 

123. In het geval de CBFA vaststelt dat een tussenpersoon niet werkt in overeenstemming met 

de bepalingen van de Wet Verzekeringsbemiddeling of diens uitvoeringsbesluiten, stelt zij de 

tekortkomingen vast alsook een termijn waarbinnen deze toestand dient te worden verholpen. 

Ze kan voor deze termijn het uitoefenen van een deel of het geheel van de activiteit van de 

(her)verzekeringstussenpersoon verbieden en de inschrijving in het register schorsen351. Een 

schorsing maakt dat het de tussenpersoon tijdelijk verboden is geheel of gedeeltelijk zijn 

bemiddelingsactiviteit uit te oefenen. Als aan het einde van deze termijn, de CBFA vaststelt 

dat aan de tekortkomingen niet verholpen is, kan ze de inschrijving van de betrokken 

tussenpersoon schrappen. De schrapping houdt het verbod in de gereglementeerde 

                                                 
346 Art. 3, 3°, lid 2 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
347 Art. 8, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
348 Art. 8, 5° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
349 Art. 15, 15bis en 16 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
350 P., COLLE, “De distributie door verzekeringsondernemingen (directe verzekering of direct writing)”, in Y., 
MERCHIERS, J., ROGGE, K., BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie. Een 
juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 118; B, TUERLINCKX, “De wet van 27 maart 1995 
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen: een eerste commentaar”, Waarvan 
Akte 1996, 139. 
351 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 120; Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut 
van de distributie”, T. Verz. 1995, 364. 
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werkzaamheid uit te oefenen en de titel van makelaar of agent te voeren352. De CBFA kan 

ambtshalve, of in navolging van een ingediende klacht, tussenkomen. 

 

124. Voor bepaalde tekortkomingen aangaande de voorwaarden om tot het beroep toe te 

treden of het beroep uit te oefenen, zijnde de verplichte 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de buitengerechtelijke klachtenregeling en de betaling 

van het jaarlijks inschrijvingsrecht, zal de CBFA de tussenpersoon aanmanen om aan de 

tekortkoming te verhelpen binnen de termijn van 1 maand te rekenen vanaf de aanmaning353. 

Wanneer na deze termijn aan de tekortkoming niet verholpen is, vervalt ambtshalve de 

inschrijving van de (her)verzekeringstussenpersoon in het register. De CBFA zal de 

tussenpersoon hiervan op de hoogte stellen. 

 

125. In de gevallen dat de tussenpersoon strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden, kan de 

CBFA nog een bijkomende sanctie opleggen die bestaat in de definitieve of tijdelijke sluiting 

van een deel van de lokalen of van alle lokalen die worden gebruikt voor de uitoefening van 

de werkzaamheid van (her)verzekeringstussenpersoon354. 

 

5.1.2.2. Strafrechtelijke sancties 

 

126. De (her)verzekeringstussenpersoon die niet voldoet aan bepaalde bepalingen van de Wet 

Verzekeringsbemiddeling, kan een strafrechtelijke straf oplopen, zijnde gevangenisstraf en/of 

boete355.  Dit is het geval indien hij met bedrieglijk opzet de activiteit van 

(her)verzekeringsbemiddeling uitoefent of de titel van makelaar, agent of subagent draagt 

zonder vooraf ingeschreven te zijn in het register van de CBFA of in zijn lidstaat van 

oorsprong356. Vervolgens kan hij deze straffen oplopen indien hij aan een werknemer 

opdracht geeft verzekeringen te koop aan te bieden zonder dat die werknemer aan de 

wettelijke voorwaarden voldoet. Zo oordeelde de Vrederechter te Merelbeke dat een 

overeenkomst tot aanwijzing van een subagent, waarbij de subagent er zich toe verbindt 

financiële producten en beleggingen Tak 21 en Tak 26357 te verkopen, manifest strijdig is met 

de Wet Verzekeringsbemiddeling indien de aangewezen subagent niet voldoet aan de door de 
                                                 
352 Art. 13bis, §1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
353 Art. 13bis, §2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
354 Art. 15, §1, lid 2 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
355 Art. 15 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
356 Art. 15, §1 j° art. 5 en art. 7 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
357 Dit zijn in wezen levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds. 
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wet gestelde vereisten om als agent te fungeren358. De tussenpersoon kan een strafrechtelijke 

sanctie oplopen indien hij de CBFA niet in kennis stelt van de beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst of nog indien hij nalaat de CBFA te verwittigen bij wijziging van 

de informatie van zijn inschrijvingsdossier359.  

 

Tenslotte, en belangrijk in het kader van deze bespreking, kan de tussenpersoon deze straffen 

opgelegd krijgen indien hij nalaat de nieuwe informatieplicht opgenomen in de artikelen 

12bis, 12ter en 12qater te vermelden aan de cliënt voorafgaand aan de sluiting van de 

overeenkomst360.  

Indien deze inbreuken te wijten zijn aan nalatigheid worden ze milder gestraft. 

 

5.1.2.3. Administratieve sancties 

 

127. Tenslotte zijn ook administratieve sancties niet uitgesloten. De Wet 22 februari 2006 

introduceert een nieuwe bevoegdheid voor de CBFA. Zij kan aan een tussenpersoon die geen 

gevolg geeft aan de aanmaningen die hem krachtens de Wet Verzekeringsbemiddeling 

gegeven werden een dwangsom opleggen. Daarnaast kan zij het openbaar maken dat deze 

tussenpersoon geen gevolg heeft gegeven aan haar aanmaningen op zich binnen de termijn die 

zij heeft vastgesteld te conformeren aan de voorschriften van de Wet 

Verzekeringsbemiddeling361. 

 

Tenslotte kan de CBFA voor de inbreuken die strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden 

een administratieve boete opleggen aan de tussenpersoon362. 

 

 

5.2. Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
 

128. De Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (hierna 

Controlewet)363 heeft als doel de rechten te beschermen van de verzekerden en van de derden 

                                                 
358 Vred. Merelbeke, 27 april 2004, T.G.R. 2004, 317. 
359 Art. 15, §1 j° art. 10, lid 1, 4° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
360 Art. 15, §1 j° art. 12bis, 12ter en 12quater Wet Verzekeringsbemiddeling. 
361 Art. 15bis, §1 Wet Verzekeringsbemiddeling; Voor een grondige bespreking van de administratieve 
sanctiemogelijkheden en de rechtsvragen die hieromtrent rijzen zie J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut 
des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 121-122. 
362 Art. 16 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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betrokken bij de uitvoering van verzekeringscontracten en stelt daartoe de regels en 

voorwaarden vast waaraan de bedrijvigheid van de verzekeringsondernemingen onderworpen 

is, organiseert de controle en bepaalt de bijzondere regels voor de vereffening van de 

verzekeringsverrichtingen364. Deze wet werd verder uitgevoerd door het Controlebesluit.  

 

129. De bepalingen van de Controlewet zijn van toepassing op de Belgische ondernemingen, 

op buitenlandse ondernemingen die een vestiging hebben in België, alsmede op de 

buitenlandse ondernemingen die in België het verzekeringsbedrijf uitoefenen zonder er 

gevestigd te zijn365. De (her)verzekeringstussenpersonen zijn niet expliciet vermeld in het 

toepassingsgebied van de Controlewet maar afgeleid kan worden dat ze hier ook onder 

ressorteren op basis van de vertegenwoordigingsrelatie die zij vaak onderhouden met een 

verzekeraar en op basis van een aantal bepalingen dat uitdrukkelijk betrekking heeft op de 

tussenpersonen.  

 

Zo bepaalt de Controlewet uitdrukkelijk dat het alle agenten, makelaars of tussenpersonen 

verboden is te bemiddelen bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten die worden 

aangegaan in strijd met zijn bepalingen366. Zulke overeenkomst zal daarenboven nietig 

zijn367. Indien de verzekeringnemer de overeenkomst echter te goeder trouw heeft gesloten is 

de onderneming gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die zij heeft aangegaan368. 

Vervolgens bepaalt de Controlewet dat de agenten, makelaars of tussenpersonen inzake 

verzekeringen zijn gehouden tot het verstrekken aan de CBFA van alle inlichtingen 

betreffende de verzekeringscontracten die zij in hun bezit hebben369. Tenslotte bepaalt de 

Controlewet uitdrukkelijk dat de Koning gemachtigd is de nodige besluiten te nemen met 

betrekking tot de verplichtingen van de verzekeringsagenten en –makelaars en de modaliteiten 

van de controle op hun gedragingen370. 

 

 

5.3. Klachtenregeling 

                                                                                                                                                         
363 Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, B.S. 29 juli 1975. 
364 Art. 1 Controlewet. 
365 Art. 2, §1 Controlewet. 
366 Art. 3, §2 Controlewet. 
367 Art. 3, §3, lid 1 Controlewet. 
368 Art. 3, §3, lid 2 Controlewet. 
369 Art. 21, §1, lid 6 Controlewet. 
370 Art. 96, §2 Controlewet. 
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129. De Wet Verzekeringsbemiddeling voorziet dat de verzekeringnemer geïnformeerd dient 

te worden over de naam en het adres van de instantie waarbij hijzelf en andere 

belanghebbenden klachten over verzekeringstussenpersonen kunnen indienen371. Deze plicht 

vloeit rechtstreeks voort uit de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling die stelt dat er adequate en 

doeltreffende procedure vereist is om een eis in te stellen en rechten te doen gelden in de 

lidstaten om geschillen tussen consumenten en verzekeringstussenpersonen te regelen, 

eventueel gebruik makend van bestaande procedures372. Ze legt de lidstaten op te zorgen voor 

een instelling van een procedure die de cliënten en andere belanghebbenden de mogelijkheid 

biedt klachten over (her)verzekeringstussenpersonen in te dienen373.  

 

Het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006374 bepaalt dat de Ombudsdienst Verzekeringen het 

orgaan zal zijn dat de klachten zal behandelen en regelt de werking, de procedure en de 

financiering375. De tussenpersonen en de verzekeringsondernemingen dienen bij te dragen tot 

de financiering hiervan376. In ruil daarvan is de tussenkomst van de Ombudsman 

Verzekeringen voor de consument gratis. De verzekeringstussenpersoon wordt verplicht in te 

gaan op elk verzoek om informatie dat hij in het kader van de klachtenregeling ontvangt377. 

 

130. De Ombudsdienst neemt kennis van alle klachten van de verzekeringnemers, 

verzekerden, begunstigden en derden betrokken bij de uitvoering van een 

verzekeringsovereenkomst en die verband houden met de activiteit van verzekeren of 

bemiddelen tegen de verzekeraar zowel als tegen de verzekeringstussenpersoon, werkzaam in 

België. Geschillen tussen verzekeraars onderling, tussenpersonen onderling of tussen 

verzekeraar en tussenpersoon waar de belangen van de consument niet op het spel staan 

zullen niet bij de Ombudsdienst onderzocht worden. De Ombudsdienst Verzekeringen staat in 

                                                 
371 Art. 12bis, §1, 5° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
372 Overweging 22 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
373 Art. 10 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
374 Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector 
bepaald in het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op 
de verzekeringsondernemingen en van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 
maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S. 4 juli 2006. 
375 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 116. 
376 Art. 10, lid 1, 6°bis Wet Verzekeringsbemiddeling; Art. 2, §4 K.B. 21 juni 2006. 
377 Art. 10, lid 1, 6°bis Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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om te bemiddelen tussen de partijen met het oog op een minnelijke schikking en dient daartoe 

in te gaan op elk verzoek om informatie dat hij in het kader van deze regeling ontvangt378. 

 

131. Met betrekking tot tussenpersonen, levert deze doelstelling m.i. echter geen concrete 

oplossing voor geschillen over een tekortkoming aan informatie. In een geschil tussen de 

consument en de verzekeraar zal men sneller een minnelijke oplossing vinden. De verzekeraar 

kan in geval van dekkingsweigering een deel van de geïnde premies terugstorten of de 

dekking uitbreiden om uit de tot stand gekomen impasse te geraken. Indien echter de 

verzekeraar dekking weigert op grond van een geldige clausule, maar dat de 

verzekeringnemer hiervan niet op de hoogte was door een gebrekkige informatie van de 

tussenpersoon, is het moeilijk tot een vergelijk te komen. De tussenpersoon heeft immers niet 

de mogelijkheid de dekking te verruimen of de premie te laten vervallen. In dit geval zal men 

praktisch steeds moeten terugvallen op de beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon 

wegens een fout bij de nakoming van zijn informatieplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat 

geval kan de cliënt schadevergoeding vorderen, maar dat zal dan weer via de weg van de 

rechtbank dienen te gebeuren omdat de Ombudsman Verzekeringen niet over de bevoegdheid 

beschikt om sancties op te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
378 Art 2, §2 K.B. 21 juni 2006. 
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DEEL 3: WET BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN 

EN DE VOORLICHTING EN BESCHERMING VAN DE 

CONSUMENT 

 

 

Hoofdstuk 1: Situering379. Sluiten van een verkoop. Oneerlijke 

handelspraktijken 

 

 

1.1. Algemeen toepassingsgebied 
 

131. Zoals hierboven reeds kort aangehaald, kan men niet voorbijgaan aan het belang van de 

Wet van 14 juli 1991 (hierna WHPC)380 in de relatie tussen een verzekeringstussenpersoon en 

een consument. Deze wet is immers van toepassing op het verstrekken van diensten waarbij 

                                                 
379 De problematiek van de onrechtmatige bedingen, gezamenlijk aanbod en oneerlijke handelspraktijken valt 
buiten het onderwerp van deze bespreking. Hiervoor wordt verwezen naar D., DHAENENS,  “Interactie 
verzekeringen – Wet handelspraktijken”, in X., Verzekeringsrecht, Antwerpen, Maklu, 1998, 143-162 ; L., 
SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 189-204; J., 
VAN MOLLE, “Verzekeringen – Wet handelspraktijken”, in X., Verzekeingsrecht, Antwerpen, Maklu, 1998, 
163-177. 
380 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 
B.S. 29 augustus 1991. 
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diensten omschreven worden als alle prestaties die een handelsdaad of een ambachtsactiviteit 

uitmaken. Het wetboek van Koophandel stelt ten dezen uitdrukkelijk dat alle verbintenissen 

van handelsagenten voor het bemiddelen van zaken en elke makelaarsverrichting een daad 

van koophandel uitmaken381. Een consument in de zin van de WHPC is iedere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, op de markt 

gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt382. De WHPC is een algemene lex 

generalis die geldt voor alle contracten die onder zijn toepassingsgebied vallen. De Wet 

Verzekeringbemiddeling is daarbij de lex specialis, die bij voorrang zal gelden indien deze 

bepalingen meer eisen stellen dan de lex generalis383. 

 

 

 

1.2. Artikel 30 WHPC 
 

132. In de WHPC streeft ernaar dat iedere consument een verzekeringsovereenkomst kan 

afsluiten waarbij hij een volledig geïnformeerde en vrije toestemming geeft. Dit wordt 

gegarandeerd door verschillende bepalingen zoals informatievereisten en de techniek van de 

bedenktijd384. Met betrekking tot deze informatieplicht stelt de WHPC dat ten laatste op het 

moment van het sluiten van de verkoop, de verkoper te goeder trouw de consument alle 

inlichtingen moet verstrekken die correct en nuttig zijn met betrekking tot de kenmerken van 

het product of de dienstverlening en de voorwaarden van de verkoop, rekening houdend met 

de door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en rekening houdend met het 

door de consument verklaarde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik385.  

 

133. Wat is nu net een verkoper? Artikel 1 beschrijft een verkoper aan de hand van drie 

definities. Allereerst wordt als verkoper aanzien elke handelaar of ambachtsman en elke 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt in 

het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair 

doel. In deze omschrijving herkennen we de verzekeraar. Een verzekeringsonderneming is 

                                                 
381 Art. 2, 7° en 8° W. Kh. 
382 Art. 1, 7° WHPC. 
383 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 189. 
384 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 39. 
385 Art. 30 WHPC. 
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dus gehouden zich naar artikel 30 WHPC te schikken en de nodige inlichtingen aan de cliënt 

te voorzien. Een tweede definitie dat een verkoper elke overheidsinstelling of rechtspersoon is 

waarin de overheid een overwegend aandeel heeft, die een commerciële, financiële of 

industriële activiteit aan de dag legt en die producten of diensten te koop aanbiedt of 

verkoopt. Als laatste definitie van verkoper geldt dat het die persoon is die, hetzij in eigen 

naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid beklede 

derde, met of zonder winstoogmerk, een commerciële, financiële of industriële activiteit 

uitoefent en die producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt. Deze laatste definitie 

omvat de tussenpersonen waardoor gesteld kan worden dat zij zich in hoedanigheid van 

bemiddelaar dienen te schikken naar artikel 30 WHPC en ook op basis van deze wetgeving 

gehouden zijn tot informatieplicht.  

 

 

134. Brengt dit veel bij aan de informatieplicht die er nu bestaat in de Wet 

Verzekeringsbemiddeling? In eerste opzicht lijkt het van niet. De Wet 

Verzekeringsbemiddeling is een lex specialis die dus reeds voorgaat op de WHPC en bepaalt 

daarenboven uitgebreider en gedetailleerder welke informatie gegeven moet worden, wanneer 

en op welke wijze. Een eventuele meerwaarde die deze bepaling toch oplevert is dat ze als 

algemene norm vervat ligt in een dwingende consumentenregeling, de sancties van de WHPC 

van toepassing kunnen zijn en dat ze nog eens extra benadrukt dat de tussenpersoon een 

informatieplicht heeft die dwingend op hem weegt vanuit verschillende hoeken waardoor bij 

niet-naleving hij praktisch steeds beroepsaansprakelijkheid zal oplopen.  

 

 

1.3. Artikel 93 e.v. WHPC  
 

135. De WHPC bevat een aantal bepalingen over reclame en oneerlijke handelspraktijken386. 

Voor deze bepalingen gelden een aantal definities die afwijken van deze van toepassing voor 

de rest van de WHPC387. Consument wordt hier beschreven als iedere natuurlijke persoon die, 

uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten 

                                                 
386 Voor een bondige bespreking zie R., STEENNOT, L., VAN DEN STEEN, “Een toepassing van de regelen 
inzake oneerlijke handelspraktijken, financiële diensten op afstand en het gezamenlijk aanbod in de 
verzekeringssector” (noot onder Kh. Brussel 23 april 2008 en Kh. Brussel 29 mei 2008), T. Verz. 2008, 261-268. 
387 Art. 93 WHPC. 
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verwerft of gebruikt388. De rechtspersonen worden uitgesloten als zijnde consument. 

Interessant met betrekking tot tussenpersonen is het aftoetsen van de uitvoering van de 

bemiddelingsactiviteit aan de regeling inzake oneerlijke handelspraktijken, waarbij 

handelspraktijken gezien wordt als iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van 

zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een 

verkoper, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopsbevordering, verkoop of levering 

van producten of diensten aan consumenten389. 

 

136. De WHPC beval een zwarte lijst van handelspraktijken die steeds als oneerlijk 

beschouwd worden.  Komt een handeling niet voor op deze lijst dan stelt de WHPC op 

algemene wijze dat een handelspraktijk jegens consumenten oneerlijk is wanneer ze in strijd 

is met de vereisten van professionele toewijding en het economisch gedrag van de consument 

op wie zij gericht is, met betrekking tot het product of de dienst, wezenlijk verstoort of kan 

verstoren390. Dit is een algemene norm waaraan de handelingen van een 

verzekeringstussenpersoon getoetst kunnen worden, ook als deze niet specifiek 

gereglementeerd zijn391. Om als oneerlijk aanzien te worden is het daarbij vereist dat 1° de 

handeling van die aard is dat een doorsnee consument met een gemiddeld 

onderscheidingsvermogen er door de misleiding toe gebracht kan worden een besluit te 

nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen, i.e. ertoe gebracht kan worden 

onder andere voorwaarden te contracteren, omdat de handelspraktijk zijn vermogen om een 

geïnformeerd besluit te nemen merkbaar beperkt en 2° dat de handeling ingaat tegen de 

vereisten van professionele toewijding392.  

 

137. Een handelspraktijk kan ook oneerlijk zijn doordat essentiële informatie die de 

consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen, weggelaten wordt, “misleiding 

door omissie”, zodat deze een besluit neemt dat hij anders niet zou genomen hebben. Dit is 

ook het geval indien die informatie op onduidelijke, onbegrijpelijke wijze wordt gegeven of 

indien ze laattijdig wordt verstrekt393. Deze bepaling is van belang voor de 

verzekeringstussenpersoon. Zo zal het immers een oneerlijke handelspraktijk uitmaken om de 

                                                 
388 Art. 93, 1° WHPC. 
389 Art. 93, 5° WHPC. 
390 Art. 94/5, §1 WHPC. 
391 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 201. 
392 Art. 93, 6° WHPC; Kh. Brussel 29 mei 2008, T. Verz. 2008, 257; Kh. Brussel 23 april 2008, T. Verz. 2008, 
afl. 3, 251. 
393 Art. 94/7, §1 en 2 WHPC. 
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wettelijk verplicht gestelde informatie laattijdig of niet te verstrekken omdat een wettelijke 

informatieplicht a fortiori als essentieel te beschouwen is bij de totstandkoming van het 

verzekeringscontract via een tussenpersoon394, zeker die informatieplicht voortvloeiend uit 

Europese regelgeving395.  

 

De weglating van het inschrijvingsnummer als tussenpersoon in een uitnodiging tot aankoop 

impliceert een inbreuk op de wettelijke informatieplicht en kan als een oneerlijke 

handelspraktijk aanzien worden doordat de consument hierdoor (door omissie) misleid kan 

worden396. Afhankelijk van de omstandigheden, met name indien het gebruikte 

communicatiemiddel beperkingen qua tijd en ruimte met zich brengt, dient dit genuanceerd te 

worden en kan men rekening houden met de maatregelen die de tussenpersoon nam om de 

informatie langs andere wegen ter beschikking te stellen397. 

 

138. Een oneerlijke handelspraktijk kan gesanctioneerd worden met een stakingsbevel398. 

Deze staking kan gevorderd worden door zowel de consument als door een andere 

tussenpersoon, aangezien de miskenning van de registratieplicht niet enkel van aard is 

consumentenbelangen te schaden, doch rechtstreeks de belangen van alle concurrenten 

schaadt die eveneens bemiddelen in verzekeringen en wel voldoen aan de wettelijke 

registratievoorwaarden399. 

 

 

 

 

                                                 
394 R., STEENNOT, L., VAN DEN STEEN, “Een toepassing van de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken, 
financiële diensten op afstand en het gezamenlijk aanbod in de verzekeringssector” (noot onder Kh. Brussel 23 
april 2008 en Kh. Brussel 29 mei 2008), T. Verz. 2008, 264. 
395 Art. 94/7, §5 WHPC. 
396 Voorz. Kh. Brussel 7 april 1998, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1998, 331. 
397 Art. 94/7, §3 WHPC. 
398 Art. 95 WHPC. 
399 D., DHAENENS, “Interactie verzekeringen – Wet handelspraktijken”, in X., Verzekeringsrecht, Antwerpen, 
Maklu, 1998, 16; R., STEENNOT, L., VAN DEN STEEN, “Een toepassing van de regelen inzake oneerlijke 
handelspraktijken, financiële diensten op afstand en het gezamenlijk aanbod in de verzekeringssector” (noot 
onder Kh. Brussel 23 april 2008 en Kh. Brussel 29 mei 2008), T. Verz. 2008, 262. 
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Hoofdstuk 2: Verzekeringsovereenkomsten op afstand  

 

 

2.1. Wettelijk kader 
 

139. In uitvoering van de Richtlijn 2002/65/EG betreffende verkoop op afstand van financiële 

diensten aan consumenten400 bracht de Wet van 24 augustus 2005401 een aantal wijzigingen 

aan in de WHPC en in beperkte mate in de Wet Landverzekeringsovereenkomsten.  De 

totstandkoming van een verkoop op afstand wordt geregeld in de artikelen 77 e.v. van de 

                                                 
400 Richtlijn 2002/65/EG van 23 september 2002 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 
betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 
90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad, J.O.C.E. 9 oktober 2002, nr. L271, 16. 
401 Wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie, B.S. 31 augustus 2005. 
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WHPC. De WHPC verklaart uitdrukkelijk dat een verzekering aanzien kan worden als een 

financiële dienst402 waardoor deze regelgeving van toepassing zal zijn op 

verzekeringsovereenkomsten die gesloten worden op afstand. Zoals hierboven gesteld zijn de 

bepalingen van de WHPC en de Wet Verzekeringsbemiddeling cumulatief. De 

informatieplicht bij een verzekering gesloten op afstand dient dus gerespecteerd te worden in 

de zin van beide wetgevingen. 

 

140. Een randopmerking die in dit kader gemaakt kan worden is dat, hoewel een 

verzekeringsovereenkomst in de regel tot stand komt door de loutere wilsovereenstemming 

van partijen, er soms bepaalde vormvereisten gesteld worden met het oog op bewijs, zoals een 

ondertekening vanwege verzekeraar en cliënt. In dat opzicht bepaalt de Wet van 11 maart 

2003403 dat aan alle vormvereisten voldaan is wanneer de functionele kwaliteiten van deze 

vereisten gevrijwaard zijn404.  

 

 

 

 

 

2.2. Toepassingsgebied en doelstelling 
 

141. Een overeenkomst op afstand is elke overeenkomst gesloten tussen een verkoper en een 

consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de 

verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand en waarbij 

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand 

tot en met het sluiten van de overeenkomst zelf405. Van belang is dat er dus sprake dient te 

zijn van een georganiseerd systeem. Dit houdt in dat indien de overeenkomst occasioneel 

wordt gesloten op afstand, er geen toepassing in van de regels met betrekking tot 

overeenkomsten op afstand. Daarenboven dient er uitsluitend gebruik gemaakt te worden van 

technieken voor communicatie op afstand. Deze techniek is ieder middel dat zonder 

gelijktijdige fysieke aanwezigheid van verkoper (dit is ook de tussenpersoon zoals hieronder 

                                                 
402 Art. 77, §1, 4°WHPC. 
403 Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003. 
404 Art. 16-17 Wet 11 maart 2003. 
405 Art. 77, §1, 1° WHPC. 
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wordt vastgesteld) en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst 

tussen partijen406. Zowel de onderhandelingen als het effectief sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst dienen te gebeuren zonder gelijktijdig fysiek contact van verkoper 

en consument.  

 

Een belangrijke toepassing van technieken op afstand is het internet. Zonder veel kosten staan 

verzekeraar en verzekeringnemer met elkaar in contact online en heeft de consument de 

mogelijkheid om zelf vele polissen te vergelijken en een verzekering te bekomen407. De 

totstandkoming zelf van een verzekeringsovereenkomst louter via internet is echter nog niet 

wijd verspreid. Dit lijkt te wijten aan het feit dat slechts een minderheid van de kandidaat-

verzekeringnemers beschikt over de vereiste technologie zijnde de elektronische 

identiteitskaart en een kaartlezer om de identiteitskaart in te scannen. Indien dit wel het geval 

is, is het mogelijk de overeenkomst te sluiten en is het eveneens mogelijk voor de 

tussenpersoon om de identiteit van de cliënt na te gaan zoals vereist is voor de toepassing van 

de Witwaswet408. Naast volledig via internet te werken kan de cliënt ook de vereiste 

documenten afdrukken en invullen om ze dan ondertekend te versturen. Zo komt ook in deze 

situatie een overeenkomst op afstand tot stand. 

 

142. Zoals hierboven aangegeven zijn de bepalingen van de WHPC ingegeven ter 

bescherming van de consument. Met het oog op deze doelstelling bepaalt de wet een aantal 

specifieke informatieverplichtingen voor de verkoper. De vraag is nu wie verkoper is in het 

opzicht van de bepalingen voor verkoop op afstand. De WHPC stelt dat de aanbieder iedere 

verkoper is die optreedt als de contractuele verrichter van diensten op grond van 

overeenkomsten op afstand409. In de verzekeringssector is dit de verzekeraar omdat hij de 

contractspartij wordt van de verzekeringnemer bij het aangaan van een 

verzekeringsovereenkomst. Een verkoper is iedereen die zich tot een consument wendt met 

een aanbod en omvat dus naast de verzekeraar ook de tussenpersoon410. Daar waar de wet dus 

spreekt over de aanbieder zal het aan de tussenpersoon zijn om te voldoen aan deze 

bepalingen, in het geval hij gestructureerd gebruik maakt van technieken voor communicatie 

                                                 
406 Art. 77, §1, 2° WHPC. 
407 K., TROCH, P., COLLE, “Verzekeringsrechtelijke aspecten i.v.m. internet”, R.W. 2000-2001, 570. 
408 Zie randnummer 
409 Art. 77, §1, 6° WHPC. 
410 Kh. Brussel 29 mei 2008, T. Verz. 2008, 256; R., STEENNOT, L., VAN DEN STEEN, “Een toepassing van 
de regelen inzake oneerlijke handelspraktijken, financiële diensten op afstand en het gezamenlijk aanbod in de 
verzekeringssector” (noot onder Kh. Brussel 23 april 2008 en Kh. Brussel 29 mei 2008), T. Verz. 2008, 265. 
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op afstand of indien het gaat om een marketingactie opgezet door de tussenpersoon. Het is in 

dat geval immers denkbaar dat de verzekeringsonderneming zelf hiervan niet op de hoogte is. 

De verzekeraar zal daartoe de informatie en de contractsvoorwaarden aan de tussenpersoon 

ter beschikking stellen. 

 

 

2.3. Informatieverplichtingen 
 

2.3.1. Inhoud van de informatieplicht en vergelijking met de Wet 

Verzekeringsbemiddeling 

 

143. Allereerst is er een informatieluik omtrent de aanbieder van de verzekering. Zo dient de 

tussenpersoon de consument in te lichten over de identiteit van de aanbieder, zijnde de 

verzekeraar, met vermelding van diens hoofdactiviteit, zijn adres en ondernemingsnummer. 

Daarenboven vermeldt hij dat hij niet de aanbieder is maar de verzekeringstussenpersoon en 

verklaart zijn hoedanigheid waarin hij optreedt ten aanzien van de consument, zijn identiteit 

en zijn adres. Hij geeft de coördinaten van de CBFA aangezien de verzekeringsactiviteit en de 

bemiddelingsactiviteit activiteiten zijn waarvoor een registerinschrijving vereist is411.  

 

 Hier situeert zich reeds een eerste groot verschil met de Wet 

Verzekeringsbemiddeling. In geval van verkoop op afstand dient de 

tussenpersoon de identiteit van de verzekeraar gedetailleerd weer te geven. Dit 

is een grote afwezige factor bij de Wet Verzekeringsbemiddeling, die nochtans 

zou kunnen bijdragen tot een grotere transparantie inzake het aangeboden 

product. De Wet Verzekeringsbemiddeling legt de tussenpersoon op om alle 

relevante informatie te verschaffen die de cliënt toelaten met kennis van zaken 

te contracteren. Relevant kan m.i. begrepen worden als essentieel maar ook als 

nuttig. De CBFA voorzag op de fiches die ze in omloop bracht een plaats om 

product en verzekeraar in te vullen. Deze twee feiten samen doen vermoeden 

dat de identificatie van de aanbieder ook voor een verzekeringstussenpersoon 

verplicht is, maar dit wordt echter geenszins expliciet vermeld. 

 

                                                 
411 Art. 83ter, §1, 1° WHPC. 
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144. Een tweede luik van informatiegegevens zijn deze aangaande de financiële dienst. De 

tussenpersoon geeft een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het 

verzekeringsproduct en de totale prijs, zijnde de prijs van de dienst met inbegrip van 

vergoedingen, kosten, belastingen die via de verkoper te betalen zijn, die de consument zal 

dienen te betalen of de grondslag voor de berekening van de totale prijs zodat de consument 

deze kan nagaan. De tussenpersoon beschrijft de wijze van betaling, in het kader van 

verzekeringen zijnde de premies412. Deze informatie kan door de aanbieder als tijdelijk 

aanzien zijn en dan is het aan de tussenpersoon om aan de consument melding te maken van 

de beperkte geldigheidsduur van deze gegevens. Indien er een specifieke extra kost bestaat 

voor de consument betreffende het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, 

maakt de tussenpersoon ook hier melding van wanneer deze zal worden aangerekend. 

 

 Zoals net aangehaald, dient de verzekeringstussenpersoon naar letter van de 

Wet Verzekeringsbemiddeling alle relevante informatie verschaffen. De 

premie is een essentieel bestanddeel en de Wet Verzekeringsbemiddeling legt 

dus m.i. gelijklopend maar niet in zoveel detail, de tussenpersoon op om de 

totale prijs van het product te verschaffen. Er gaan stemmen op voor meer 

transparantie inzake de verzekeringspremie. 

 

145. Als derde luik bepaalt de WHPC dat de verzekeringstussenpersoon als verkoper 

gegevens verstrekt over de overeenkomst zelf. Zo duidt hij aan of er een verzakingsrecht 

bestaat en, zo ja, de duur van en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, met 

inbegrip van de informatie over het bedrag dat de consument gehouden kan zijn te betalen. 

Hij wijst daarenboven op de gevolgen van het niet uitoefenen van het verzakingsrecht. Hij 

geeft met andere woorden alle praktische instructies zodat de consument weet hoe en wanneer 

hij dit verzakingsrecht kan uitoefenen. Bovendien geeft wijst de tussenpersoon de consument 

op de minimumduur van de overeenkomst en het eventuele recht om deze eenzijdig 

vroegtijdig op te zeggen op grond van de bepalingen in de overeenkomst en de eventuele 

opzegvergoeding. Hij duidt de wetgevingen aan die gebruikt worden als grondslag voor de 

totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de 

overeenkomst en verklaart de clausule aangaande het toepasselijk recht en de bevoegde 

                                                 
412 Art. 83ter, §1, 2° WHPC. 
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rechter. De taal voor de informatieverstrekking en de communicatie in de looptijd van de 

overeenkomst wordt aangeduid, met instemming van de consument413. 

 

 Ten aanzien van deze informatie lijkt de Wet Verzekeringsbemiddeling eerder 

stil. Bij niet op afstand tot stand gekomen contracten, is er bij toepassing van 

de Wet Landverzekeringsovereenkomsten geen wettelijk verzakingsrecht voor 

een overeenkomst die tot stand gekomen is naar aanleiding van het invullen 

van een verzekeringsvoorstel. Indien de overeenkomst tot stand gekomen is 

naar aanleiding van een verzekeringsaanvraag of een voorafgetekende polis 

bevat de Wet Landverzekeringsovereenkomsten een verzakingsrecht,maar 

bepaalt de Wet Verzekeringsbemiddeling hieromtrent geen informatieplicht. 

Ook omtrent de duurtijd en het toepasselijk recht is er geen uitdrukkelijke 

informatieplicht opgenomen. De bepalingen van de Wet 

Verzekeringsbemiddeling zijn op zijn minst beknopter en vager dan deze 

aangaande de verkoop op afstand. 

 

146. Tenslotte voorziet de WHPC nog een vierde en laatste luik van informatie waarbij 

gesteld wordt dat de tussenpersoon het bestaan of afwezig zijn van buitengerechtelijke 

klachtenprocedures meldt die toegankelijk zijn voor de consument en de 

toegangsmodaliteiten daartoe414. Met toepassing op de verzekeringssector is dit de 

Ombudsdienst Verzekeringen. 

 

 Een gelijkaardige bepaling bevindt zich in de Wet Verzekeringsbemiddeling. 

 

147. Een belangrijk verschil dat opgemerkt kan worden is dat de tussenpersoon in geval van 

verkoop op afstand verplicht is te gelegener tijd voordat de consument gebonden is door de 

overeenkomst op afstand of door een aanbod, deze laatste in kennis te stellen van de 

hierboven weergegeven informatie en van alle contractsvoorwaarden, te lezen de integrale 

versie van de verzekeringspolis415. Helaas is ook deze plicht niet aanwezig in de Wet 

Verzekeringsbemiddeling. 

                                                 
413 Art. 83ter, §1, 3° WHPC. 
414 Art. 83ter, §1, 4° WHPC. 
415 Art. 83quinquies WHPC. 
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Daarnaast vinden we in de WHPC voor verkoop op afstand daarentegen geen plicht voor de 

tussenpersoon om zijn advies over het aangeboden product te motiveren en rekening te 

houden met de verlangens en behoeften van een cliënt. dit mag raar lijken maar is logisch te 

verklaren doordat de regeling omtrent verkoop op afstand een lex specialis is, die aangevuld 

wordt door de Wet Verzekeringsbemiddeling, die van toepassing is op elke 

verzekeringsovereenkomst die onder haar toepassingsgebied valt, ook diegene gesloten op 

afstand. 

 
 

2.3.2. Wijze waarop de informatie verstrekt wordt 
 
148. De hierboven beschreven informatie dienen aan de consument te worden medegedeeld te 

gelegener tijd voordat hij door een overeenkomst op afstand of door een aanbod is gebonden. 

Dit dient te gebeuren ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze en door elk middel 

aangepast aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand416. Te gelegener tijd lijkt 

te wijzen op een zorgvuldigheidsverplichting en houdt in dat dit dient te gebeuren zodra de 

gelegenheid zich voordoet, met andere woorden zo snel mogelijk.  

 

Bovenop deze kennisgeving van informatie stelt de WHPC uitdrukkelijk dat diezelfde 

informatie samen met de integrale tekst met alle contractsvoorwaarden dienen te gelegener 

tijd en voordat hij door de overeenkomst op afstand of door een aanbod gebonden is, te 

worden verstrekt op papier of op een andere voor de consument beschikbare en toegankelijke 

duurzame drager417. Een duurzame drager is elk hulpmiddel dat de consument in staat stelt 

om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie 

gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is 

afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen en die een ongewijzigde reproductie 

van de opgeslagen informatie mogelijk maakt418. Deze informatie dient dus ten laatste 

gegeven te worden aan de consument op het ogenblik dat de bijzondere voorwaarden gegeven 

worden ter ondertekening en waarbij de polis aldus tot stand komt. 

 

Indien de overeenkomst op verzoek van de consument op afstand gesloten werd via een 

techniek voor communicatie op afstand waarmee de contractsvoorwaarden en de informatie 

niet op duurzame drager verstrekt konden worden voorafgaand aan het sluiten van de 
                                                 
416 Art. 83ter, §1 WHPC; Kh. Brussel 23 april 2008, T. Verz. 2008, afl. 3, 252. 
417 Art. 83quinquies WHPC; Kh. Brussel 29 mei 2008, T. Verz. 2008, 256. 
418 Art. 77, §1, 5° WHPC. 
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overeenkomst, zal de tussenpersoon ervoor instaan dat deze verplichting wordt nageleefd 

onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst. 

 

 De informatie dient bij de Wet Verzekeringsbemiddeling gelijklopend verstrekt 

te worden voordat de overeenkomst gesloten wordt. Daar echter dient de 

informatie bijkomend gegeven te worden telkens de waarborg verandert, de 

informatie wijzigt of een nieuwe tussenpersoon tussenkomt. In dit opzicht is de 

informatieplicht in de Wet Verzekeringsbemiddeling voor het eerst breder dan 

in de WHPC. Zoals reeds opgemerkt is het echter jammer dat de Wet 

Verzekeringsbemiddeling niet oplegt dat de integrale tekst van de 

verzekeringsovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden, aan de 

consument overgemaakt dienen te  worden door de tussenpersoon voordat de 

consument gebonden is. Het lijkt logisch dat ook bij verkoop die niet op 

afstand tot stand komt, de tussenpersoon deze plicht zou dienen te dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Totstandkoming via spraaktelefonie 

 

149. Bij communicatie per spraaktelefonie moet bij het begin van elk gesprek met de 

consument de identiteit van de verkoper en het commerciële oogmerk van de oproep expliciet 

duidelijk gemaakt worden. In principe moet ook in dit geval de hierboven beschreven 

informatie worden medegedeeld. Het is echter toegelaten de consument een beperkte 

informatie te verstrekken indien deze laatste daar uitdrukkelijk mee instemt419. De 

tussenpersoon maakt in dat geval de consument attent op het feit dat alle andere informatie op 

eenvoudig verzoek te verkrijgen is. Deze beperkte informatieregeling verhindert niet dat de 

tussenpersoon er nog steeds toe gehouden zal zijn alle informatie en alle 

contractsvoorwaarden op papier of op een andere voor de consument beschikbare en 

                                                 
419 Art. 83quater WHPC. 
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toegankelijke duurzame drager aan deze laatste ter kennis te brengen voordat de consument 

gebonden is420.  

 

 De Wet verzekeringsbemiddeling verwijst uitdrukkelijk naar de Wet van 24 augustus 

2005 waardoor deze bepaling in de WHPC rechtstreeks van toepassing is en aldus 

geheel gelijklopend. 

 

 

2.3.4. Verzakingsrecht 

 

150. De Wet Landverzekeringsovereenkomsten bepaalt dat elke verzekeringsovereenkomst op 

afstand, in de zin van de WHPC wordt  geacht gesloten te zijn wanneer de verzekeraar de 

aanvaarding van de verzekeringnemer ontvangt421. Dit is een bevestiging van het gemeen 

recht. Zowel de verzekeringnemer als de verzekeraar beschikken over een termijn van 

veertien dagen422 om de overeenkomst zonder opgave van de reden en zonder boete op te 

zeggen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van het sluiten van de 

verzekeringsovereenkomst423 of vanaf de dag waarop de verzekeringnemer de 

contractsvoorwaarden en alle bijkomende informatie ontvangt indien deze dag later is dan 

voorgenoemd tijdstip424. De opzegging die uitgaat van de verzekeringnemer treedt in werking 

op het ogenblik van de kennisgeving, deze die uitgaat van de verzekeraar acht dagen na de 

kennisgeving ervan425. Dit herroepingrecht is toepasselijk ongeacht de gehanteerde 

communicatietechniek426.  

 

Het valt op dat de Wet Landverzekeringsovereenkomsten een gelijkaardig verzakingsrecht 

bepaalt door overeenkomsten niet op afstand gesloten maar tot stand gekomen door een 
                                                 
420 Art. 83 quincies WHPC. 
421 Art. 4, §2bis, lid 1 WHPC. 
422 Dertig dagen in geval van een levensverzekeringsovereenkomst; L., SCHUERMANS, Grondslagen van het 
Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 200. 
423 Behalve bij levensverzekeringen, waarvoor de termijn ingaat op het tijdstip waarop de verzekeraar aan de 
verzekeringnemer meedeelt dat de overeenkomst gesloten is; Kh. Brussel 29 mei 2008, T. Verz. 2008, 257. 
424 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 255. 
425 Art. 4, §2bis W.L.V.O.. 
426 Het opzeggingsrecht is niet van toepassing op reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke 
kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één maand, noch op 
levensverzekeringsovereenkomsten gebonden aan een beleggingsfonds of ander financiële diensten waarvan de 
prijs afhankelijk is van prijsschommelingen buiten de macht van de aanbieder, noch op hypothecaire 
kredietovereenkomsten, noch op overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide 
partijen volledig zijn uitgevoerd voordat de consument van zijn verzakingsrecht gebruik maakt; Art. 4, §2bis j° 
art. 77, §1 WHPC. 
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voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag. Wordt deze overeenkomst op afstand 

gesloten dan is de WHPC van toepassing. Voor een overeenkomst die niet tot stand kwam op 

afstand en naar aanleiding van een verzekeringsvoorstel, lijkt het dat de wetgever geen 

verzakingsrecht noodzakelijk gevonden heeft. 

 

 

2.3.5. Aansprakelijkheid en sancties 

 

151. Anders dan de Wet Verzekeringsbemiddeling is de sanctie en 

aansprakelijkheidsregeling. Ietwat bizar legt de WHPC de informatieplicht op aan de 

verkoper maar is het bewijs en de aansprakelijkheid of sanctie van niet-naleving voor de 

aanbieder. In dat opzicht is het aan de verzekeraar te bewijzen dat hij of de tussenpersoon aan 

de informatieplicht heeft voldaan427. Dit heeft als gevolg dat indien de tussenpersoon de 

informatieplicht niet naleeft de verzekeraar hiervoor gesanctioneerd kan worden.  

 

Net zoals bij de Wet Verzekeringsbemiddeling zijn er strafrechtelijke en disciplinaire 

voorzien, die hier aldus echter opgelegd zullen worden aan de aanbieder, 

verzekeringsonderneming. Daarenboven anders dan de Wet Verzekeringsbemiddeling, is dat 

de WHPC aan de consumenten zelf een aantal rechten geeft in het geval de 

informatieverplichtingen niet zijn nageleefd. Zo kan de consument in bepaalde gevallen de 

overeenkomst zonder kosten en zonder boete opzeggen binnen een redelijke termijn vanaf het 

moment dat hij kennis had of hoorde te hebben van de niet-nageleefde verplichting. Hij doet 

dit aangetekend en geeft een motivering428. Deze specifieke sancties die voortvloeien uit de 

WHPC beletten niet dat de verzekeringnemer schadevergoeding vordert op basis van het 

gemeen recht429.  

 

 

 

 

 
                                                 
427 Art. 83decies, §1, lid 1 WHPC. 
428 Art. 83octies WHPC. 
429 L., SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 204. 
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Hoofdstuk 1: Situering 

 

151. Zoals de Wet Verzekeringsbemiddeling een wettelijk statuut creëert voor de 

verzekeringstussenpersonen en een onderscheid maakt tussen agenten en makelaars, zo ook 

leek dit een vereiste in de banksector. Het bestaan van makelaars maakt immers dat de 

concurrentie tussen de ondernemingen vergroot doordat de onafhankelijke tussenpersoon de 

verschillende ondernemingen zal vergelijken in het voordeel van zijn cliënt. Voor de 

tussenpersonen die een bemiddelingsactiviteit hebben in bank en beleggingsdiensten en de 

distributie van financiële instrumenten (hierna de financiële tussenpersoon) is een 

gelijkaardige onderzoeks- en informatieplicht ontstaan. In hoeverre zijn de initiatieven in deze 

sector gelijklopend met of verschillend van de sector verzekeringsbemiddeling? 
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Hoofdstuk 2: Informatieplicht in de verscheidene wetgevende 

kaders 

 

 

2.1. Wet Bank en beleggingsbemiddeling 
 

2.1.1. Toepassingsgebied 

 

152. De Wet van 22 maart 2006 (hierna Wet Bank en beleggingsbemiddeling)430 regelt de 

toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten, het aanbieden van bank- en beleggingsdiensten door gereglementeerde 

ondernemingen, de informatie die aan het publiek dient te worden verstrekt bij de uitoefening 

van die werkzaamheden, alsook het toezicht op de naleving van zijn bepalingen en de ter 

uitvoering genomen besluiten en reglementen431. Deze wet werd uitgevoerd bij K.B. van 1 

juli 2006432. Het is opvallend hoe sterk deze wet en zijn uitvoeringsbesluit gelijken op de Wet 

en het K.B. Verzekeringbemiddeling433.   

 

153. De Wet Bank en beleggingsbemiddeling omschrijft de financiële bemiddeling als de 

werkzaamheden bestaande in het met elkaar in contact brengen van spaarders en beleggers 

enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds, met inbegrip van de promotie, met 

het oog op het tot stand brengen voor rekening van een gereglementeerde onderneming van 

een bank- of beleggingsdienst434. In gelijke lijn met de Wet Verzekeringsbemiddeling is deze 

wet van toepassing op tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de gereglementeerde 

ondernemingen, werkzaam in België435 waarbij tussenpersoon omschreven wordt als elke 

rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale 

                                                 
430 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van 
financiële instrumenten, B.S. 28 april 2006. 
431 Art. 2 Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
432 Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in 
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, B.S. 6 juli 2006. 
433 J., ANDRE-DUMONT, “L’intermédiation en assurances en l’intermédiation en services bancaires et en 
services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers”, T. Verz. 2006, afl. 4, 460. 
434 Art. 4, 1° Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
435 Art. 3 Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
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wetgeving, die, zelfs occasioneel, werkzaamheden van bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten uitoefent436.  

 

154. Een afwijking die opgemerkt kan worden is de definiëring van agent en makelaar. 

Zodoende geldt dat een agent in bank- en beleggingsdiensten de tussenpersoon is die zowel 

rechtstreeks als onrechtstreeks handelt in naam en voor rekening van slechts één enkele 

principaal437. De makelaar in bank- en beleggingsdiensten is de tussenpersoon, andere dan 

een agent, die niet gebonden is in zijn keuze ingevolge een vaste band met één of meerdere 

onderneming(en)438. Praktisch op de zelfde wijze als de Wet Verzekeringsbemiddeling omvat 

deze wet de vereiste van inschrijving in de juiste categorie in het register bijgehouden door de 

CBFA, na het voldoen van gelijklopende inschrijvingsvoorwaarden439.  

 

2.1.2. Informatieverstrekking 

 

155. De financiële tussenpersoon verstrekt zijn cliënt en potentiële cliënt ten minste 

welbepaalde informatie440. Het gaat daarbij om zijn identiteit en adres, zijn 

inschrijvingsnummer is het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en 

de categorie waarin hij is ingeschreven.  

Indien hij optreedt als agent, vermeldt hij de naam van zijn principaal. Indien hij daarentegen 

optreedt als makelaar, vermeldt hij de namen van de gereglementeerde ondernemingen voor 

wiens rekening hij gemachtigd is op te treden en vermeldt hij eveneens dat hij op geen enkel 

ogenblik in contanten of op rekening gelden en financiële instrumenten mag ontvangen en 

bijhouden, of in een debetpositie staan ten aanzien van de spaarder op belegger, noch een 

volmacht of mandaat mag hebben op een rekening van een cliënt tenzij van inwonende 

gezinsleden en van handelsvennootschappen waarvan hij effectief leider is, noch mag hij zelf 

financiële instrumenten of rekeningboekjes van cliënten bijhouden of in open bewaargeving 

houden441. Indien de financiële tussenpersoon eveneens optreedt als 

                                                 
436 Art. 4, 2° Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
437 Art. 4, 3° Wet Bank- en beleggingsbemiddeling. Dit in tegenstelling tot de Wet Verzekeringsbemiddeling 
waar de agent kan handelen op basis van een exclusiviteitcontract voor meerdere ondernemingen 
438 Art. 4, 4° Wet Bank- en beleggingsbemiddeling. Dit in tegenstelling tot de Wet Verzekeringsbemiddeling 
waar de makelaar wel een samenwerkingsakkoord kan hebben met een verzekeraar zolang deze geen juridische 
verbintenis oplegt 
439 Art. 5-11 Wet Bank- en beleggingsbemiddeling. 
440 Art. 14-16 Wet Bank en beleggingsbemiddeling; J., ANDRE-DUMONT, “L’intermédiation en assurances en 
l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments 
financiers”, T. Verz. 2006, afl. 4, 461. 
441 Art. 15, §1, lid 1, a) tot d) j° art. 11, §1, tweede lid, 3° Wet Bank en Beleggingsbemiddeling. 
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verzekeringstussenpersoon inzake producten van tak 21, tak 23 en tak 26, vermeldt hij het 

verbod neergelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen hem en de 

verzekeringsonderneming voor rekening van dewelke hij als verzekeringstussenpersoon 

optreedt, noch in contanten, noch op rekening, gelden te ontvangen en bij te houden die 

afkomstig zijn van of toebehoren aan een verzekeringnemer of een verzekerde442. 

Tenslotte vermeldt de financiële tussenpersoon de naam en het adres van de 

buitengerechtelijke klachtendienst443.   

 

2.1.3. Wijze waarop de informatie verstrekt wordt 

 

156. De financiële tussenpersonen dienen zich op loyale, billijke en professionele wijze in te 

zetten voor de belangen van hun cliënt. De door de tussenpersoon verstrekte informatie moet 

correct, duidelijk, niet misleidend en volledig zijn444. In dit opzicht omvat deze wet een 

duidelijke inspanningsverbintenis om zich in te zetten in het belang van de cliënt. Bij de Wet 

Verzekeringsbemiddeling vinden we zulke expliciete bepaling niet terug, daar wordt deze 

inspanningsverbintenis afgeleid uit de omvangrijke rechtsleer en rechtspraak omtrent de 

aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon. 

 

157. De financiële tussenpersoon vermeldt gelijklopend met de verzekeringstussenpersoon op 

zijn briefpapier en op de andere documenten betreffende zijn bemiddelingsactiviteit in bank- 

en beleggingsdiensten die van hem uitgaan, steeds de informatie betreffende zijn naam en 

adres, zijn inschrijvingsnummer in het register van de tussenpersonen in bank- en 

beleggingsdiensten en de categorie waarin hij is ingeschreven en indien hij optreedt als agent, 

de naam van zijn principaal445.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
442 Art. 15, §1, lid 1, e) j° art. 12, §3 Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
443 Art. 15, §1, lid 1, f) j° art. 8, tweede lid, 2° Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
444 Art. 14, §1, lid 1 Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
445 Art. 15, §1, lid 2 Wet Bank en beleggingsbemiddeling. 
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2.2. MiFID-Richtlijn 
 

2.2.1. Doel en toepassingsgebied 

 

158. In het kader van beleggingen is een belangrijke mijlpaal de Europese Richtlijn 

2004/39/EG446 (hierna MiFID). Het doel van de MiFID is om een communautair wettelijk 

kader te scheppen dat het gehele gamma aan op de beleggers gerichte werkzaamheden 

bestrijkt. Zo wil ze een grote harmonisatie bereiken zodat beleggers een hoog niveau van 

bescherming wordt geboden en dat beleggingsondernemingen in staat zijn overal in de 

Europese Gemeenschap diensten te verrichten447. De MiFID werd in Belgisch recht omgezet 

door het K.B. van 27 april 2007448. Dit K.B. bracht daartoe onder andere een aantal 

wijzigingen aan in de Wet van 2 augustus 2002 (hierna Wet Financieel toezicht)449. De 

MiFID werd vervolgens nader uitgevoerd door het K.B. van 3 juni 2007450. De hierna 

volgende bespreking wordt opgebouwd rond de bepalingen van de MiFID met telkens een 

referentie aan de gelijklopende artikelen in de Belgische wetgeving. 

 

159. De MiFID verklaart van toepassing te zijn op alle ondernemingen waarvan het gewone 

beroep of bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten en of 

beleggingsactiviteiten voor derden451. Belangrijk is dat het verstrekken van beleggingsadvies 

expliciet als een beleggingsdienst wordt aangemerkt452. Het geven van beleggingsadvies is 

hierbij het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt, hetzij op diens verzoek 

hetzij op initiatief van de beleggingsonderneming, met betrekking tot één of meerdere 

transactie(s) die met financiële instrumenten verband houden453. Alle financiële 

tussenpersonen wiens beroepsactiviteit erin bestaat beleggingsadvies te verstrekken vallen 

                                                 
446 Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor 
financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de 
Raad, J.O.C.E. 30 april 2004, nr. L145, 13. 
447 Overweging 2 MiFID. 
448 Koninklijk Besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor 
financiële instrumenten, B.S. 31 mei 2007. 
449 Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S. 4 
september 2002. 
450 Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten, B.S. 18 juni 2007. 
451 Art. 4, 1°, 1) MiFID; overweging 7 MiFID. 
452 Overweging 3 MiFID; S., DEJONGHE, “De burgerrechtelijke aspecten van vermogensbeheer en 
beleggingsadvies”, T. Fin. R. 2004, afl. 4, 887 
453 Art. 4, 1°, 4) MiFID. 
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aldus onder deze regelgeving. Uitgesloten is het verstrekken van beleggingsadvies dat slechts 

occasioneel gebeurt in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, mits die 

werkzaamheid aan regels is onderworpen en het incidenteel verrichten van beleggingsdiensten 

op grond van die regels niet is uitgesloten454. Zo kan afgeleid worden dat een financieel 

tussenpersoon onder de MiFID valt, terwijl een verzekeringstussenpersoon van het 

toepassingsgebied uitgesloten wordt.  

 

160. De MiFID bestaat uit vier delen: 1° ‘Know Your Customer’, zijnde bepalingen om 

informatie te verwerven over de cliënt, 2° ‘Inform Your Customer’, zijnde bepalingen die 

opleggen de cliënt te informeren, 3° Organisatie, zijnde bepalingen aangaande interne 

organisatie en 4° ‘Best Execution in markets’, zijnde bepalingen in verband met het uitvoeren 

van orders. Enkel de eerste twee delen worden besproken in het kader van deze masterproef 

wegens hun belang voor de informatieplicht van de financiële tussenpersoon en het vergelijk 

met de verzekeringstussenpersoon. 

 

2.2.2. Informatieplicht 

 

2.2.2.1. Know Your Customer 

 

161. De tussenpersoon dient bij het verstrekken van beleggingsadvies455 te peilen naar de 

nodige informatie van de cliënt betreffende diens kennis en ervaring op beleggingsgebied met 

betrekking tot het specifieke soort product of dienst, naar diens financiële situatie en zijn 

beleggingsdoelstellingen. Dit doet hij teneinde de cliënt de voor hem geschikte, ‘suitable’ 

beleggingsdiensten en financiële instrumenten te kunnen aanbevelen of voor hem geschikt 

vermogensbeheer te verstrekken456. Indien de beleggingsonderneming op grond van de uit 

hoofde van de voorgaande alinea ontvangen informatie oordeelt dat het product of de dienst 

voor de cliënt of de potentiële cliënt ongeschikt is, waarschuwt zij de cliënt of de potentiële 

cliënt. Indien de tussenpersoon deze informatie niet bekomt, beveelt zij de cliënt of potentiële 

                                                 
454 Art. 2, 1°, c) MifID; overweging 12 MiFID. 
455 De hypothese van een louter orderuitvoering zonder advies wordt buiten beschouwing gelaten in het vergelijk 
met het advies met een verzekeringstussenpersoon. 
456 R., STEENNOT, “Nieuwe gedragsregels bij aanbieding beleggingsdiensten”, Juristenkrant 2007, afl. 157, 5. 
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cliënt geen beleggingsdiensten of financiële instrumenten aan en verstrekt zij geen 

vermogensbeheerdiensten457. 

 

162. Om te bepalen of een bepaalde dienst geschikt is voor de cliënt wordt rekening gehouden 

met de aard van de dienst die aan de cliënt wordt geboden en de beoogde soort, voorwerp, 

omvang en frequentie van transacties, 2° met de aard van de aangeboden financiële 

instrumenten en 3° met de aard van de cliënt458. De MiFID legt daartoe de financiële 

tussenpersoon op om zijn cliënten onder te delen in verschillende categorieën naargelang 

diens kennis en ervaring. Afhankelijk van de categorie waaronder de cliënt valt, zal er 

respectievelijk meer of minder informatie dienen gegeven te worden. Een cliënt is iedere 

natuurlijke of rechtspersoon voor wie een beleggingsonderneming beleggingsdiensten 

verricht459. Er kunnen drie categorieën460 onderscheiden worden: 
 

• De niet-professionele belegger: een niet-professionele cliënt461. Deze geniet het 

hoogste beschermingsniveau. Hij kan verzoeken ingedeeld te worden in de categorie 

van professionele cliënt maar dit kan enkel als hij voldoet aan de voorwaarden voor 

die categorie gesteld en mits goedkeuring van de financiële tussenpersoon. 

• De professionele cliënt: een die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezit om 

zelf beleggingsbeslissingen te nemen en door hem gelopen risico’s adequaat in te 

schatten. Hij dient te voldoen aan bepaalde criteria opgenomen in bijlage II bij de 

MiFID462. Elke professionele cliënt heeft de mogelijkheid aan te geven dat hij zich 

niet in staat acht zelf het risico adequaat in te schatten en te verzoeken behandeld te 

worden als een niet-professionele belegger. 

• De in aanmerking komende tegenpartij: beleggingsondernemingen, 

kredietinstellingen, enz…463. Deze worden vanuit hun activiteit geacht de nodige 

kennis en bekwaamheid te bezitten. Deze geniet het laagste beschermingsniveau en 

valt niet onder de uitgebreide informatieplicht464. 

 

                                                 
457 Art. 19, 4° MiFID: Art. 27, §4 Wet Financieel Toezicht; S., DEJONGHE, “De burgerrechtelijke aspecten van 
vermogensbeheer en beleggingsadvies”, T. Fin. R. 2004, afl. 4, 894. 
458 Art. 19, 10° MiFID. 
459 Art. 4, 1°, 10) MiFID. 
460 R., STEENNOT, “Nieuwe gedragsregels bij aanbieding beleggingsdiensten”, Juristenkrant 2007, afl. 157, 4. 
461 Art. 4, 1°, 11) MiFID. 
462 Art. 4, 1°, 12) MiFID. 
463 Art. 24 MiFID. 
464 Art. 24, 1° MiFID. 
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  2.2.2.2. Inform Your Customer 

 

163. De MiFID legt uitdrukkelijk op dat de financiële tussenpersoon zich op loyale, billijke en 

professionele wijze dient in te zetten voor de belangen van haar cliënten465. Zo dient alle 

verstrekte informatie correct, duidelijk en niet misleidend te zijn. Dit geldt ook voor 

publicitaire mededelingen die daarenboven duidelijk als zodanig herkenbaar dienen te zijn466. 

 

In begrijpelijk vorm dient hij passende informatie te verstrekken over de 

beleggingsonderneming of kredietinstelling en haar diensten, over de financiële instrumenten 

en de voorgestelde beleggingsstrategieën, met inbegrip van de passende toelichting en 

waarschuwingen over de risico’s daaraan verbonden. Ze verstrekt informatie over de plaats 

van uitvoering en de kosten en bijhorende lasten467. De cliënt dient alle kosten terug te vinden 

zodat hij degelijk ingelicht is over de posten van uitgaven. 

Deze informatie dient gegeven te worden zodat de cliënt redelijkerwijs in staat is om de aard 

en de risico’s van de aangeboden beleggingsdienst en van de specifiek aangeboden categorie 

van financieel instrument te begrijpen en derhalve met kennis van zaken 

beleggingsbeslissingen te nemen468. Deze informatie mag in gestandaardiseerde vorm worden 

verstrekt469. De informatie dient aldus passend te zijn. Hierdoor wordt opnieuw aangegeven 

dat de informatie die gegeven wordt afhankelijk is van de cliënt en van de categorie 

waaronder de cliënt geplaatst wordt. De financiële tussenpersoon meldt de klant in welke 

categorie hij valt zodat deze weet welk niveau van informatie en bescherming hij zal genieten.  

 

164. De tussenpersoon legt een dossier aan met de tussen hem en de cliënt overeengekomen 

documenten waarin de rechten en plichten van beide partijen worden beschreven, alsmede de 

overige voorwaarden waarop hij diensten voor de cliënt zal verrichten. 

 De tussenpersoon die een nieuwe niet-professionele cliënt een andere beleggingsdienst dan 

beleggingsadvies verleent, gaat met de cliënt een schriftelijke basisovereenkomst aan, op 

papier of op een andere duurzame drager, waarin de belangrijkste rechten en plichten van hem 

en de cliënt zijn vastgelegd470.   

 
                                                 
465 Art. 19, 1° MiFID; Art. 27, §1 Wet Financieel toezicht. 
466 Art. 19, 2° MiFID; Art. 27, §2 Wet Financieel toezicht. 
467 Art. 19, 2° MiFID. 
468 R., STEENNOT, “Nieuwe gedragsregels bij aanbieding beleggingsdiensten”, Juristenkrant 2007, afl. 157, 4. 
469 Art. 19, 3° MiFID; Art. 27, §3 Wet Financieel Toezicht. 
470 Art. 19, 7° MiFID; art. 27, §7 Wet Financieel Toezicht. 
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2.3. Vergelijking met de Wet Verzekeringsbemiddeling 
 

2.3.1. De in te winnen informatie 

 

165. Het advies dat de verzekeringstussenpersoon geeft dient gebaseerd te zijn op de 

verlangens en behoeften van de cliënt. Het is dus in principe aan de cliënt om de 

verzekeringstussenpersoon in te lichten over zijn specifieke wensen en noden. De 

verzekeringstussenpersoon kan maar een passend product geven op basis van de verlangens 

uitgedrukt door zijn cliënt. Maar de verzekeringstussenpersoon zal in de praktijk vaak 

geconfronteerd worden met een onervaren wederpartij en zal aldus moeten helpen om de 

behoeften te duiden. Hij kan bijkomende vragen stellen en zichzelf informeren op zijn 

informatieplicht op een goede manier te vervullen. De partijen hebben een 

samenwerkingsplicht471. Deze plicht die bestaat in hoofde van de tussenpersoon is een 

middelenverbintenis die echter niet gedetailleerd beschreven staat in de Wet 

Verzekeringsbemiddeling.  

 

De plicht die weegt op een financieel tussenpersoon om een passend beleggingsproduct te 

vinden, gaat echter veel verder. Hij is immers uitdrukkelijk verplicht om de bestaande kennis 

en ervaring van de cliënt na te gaan, samen met een onderzoek van diens financiële situatie en 

beleggingsdoelstellingen. Daar waar de verzekeringstussenpersoon zich kan baseren op de 

verlangens die de cliënt heeft uitgedrukt en zo essentieel heeft gemaakt voor zijn geldige 

toestemming, kan de financiële tussenpersoon zich daarmee niet tevreden stellen. Op hem 

weegt een uitgebreide actieve onderzoeksplicht om de informatie die hij nodig heeft te 

verkrijgen, ter evaluatie van de geschiktheid van een bepaald beleggingsproduct. 

 

2.3.2. Het best passend product 

 

166. In principe komt het erop neer dat de verzekeringstussenpersoon het best passende 

product aanraadt in functie van de behoeften van de cliënt uit het gamma dat hij daartoe 

geraadpleegd heeft. Hij baseert zich op de informatie die hij van de cliënt bekwam. De 

tussenpersoon zoekt een product dat overeenstemt met de uitgedrukte verlangens maar is niet 

in die mate wettelijk verplicht een dekking te zoeken die ‘suitable’ is zoals bepaald wordt bij 
                                                 
471 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 95. 
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beleggingen, dat hij zijn diensten zou moeten weigeren indien hij van oordeel is dat het best 

overeenstemmende product dat hij kan aanbieden toch niet geheel passend is voor zijn cliënt. 

 

De financiële tussenpersoon daarentegen dient zich te allen tijde loyaal op te stellen en zich 

in te zetten voor de belangen van haar cliënt. Hij dient deze te waarschuwen als een bepaald 

product niet geschikt is en zijn diensten weigeren indien hij niet over alle informatie beschikt. 

Dit geeft de cliënt een verregaande bescherming. Zo kan de tussenpersoon enkel een 

beleggingsproduct aanbevelen dat echt past bij het profiel van de cliënt, en dat hij zeker is dat 

de financiële draagkracht van de cliënt aantoont dat hij eventuele beleggingsrisico’s wel kan 

dragen. Dit geld niet indien de cliënt er zelf voor kiest tegen het advies in een bepaald risico 

schriftelijk op zich te nemen. 

 

 2.3.3. Kennis in hoofde van de cliënt  

 

167. Een verzekeringstussenpersoon dient informatie te geven omtrent het product dat hij de 

cliënt aanbeveelt. Deze informatieplicht is een middelenverbintenis. De Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling bepaalt dat de informatie niet gegeven dient te worden wanneer de 

klant een onderneming is die de herverzekering of verzekering van grote commerciële en 

industriële risico’s wenst. In dat opzicht dient de Wet Verzekeringsbemiddeling vooral de 

consument. Verder maakt deze wet nog die nuance door beknopt te stellen dat de 

preciseringen variëren in functie en in graad van ingewikkeldheid van de aangeboden 

overeenkomst en dat de tussenpersoon zijn advies dient aan te passen naargelang zijn cliënt. 

De rechtspraak lijkt daarenboven rekening te houden met de professionaliteit en de kennis van 

de cliënt. Dit is echter pas het geval nadat er een discussie omtrent aansprakelijkheid van de 

tussenpersoon ontstaat en is geen criterium bepaald in de Wet Verzekeringsbemiddeling. De 

cliënt wordt niet op voorhand in een welbepaalde categorie geplaatst waarbij een 

welbepaalde informatieplicht geldt.  
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Een financiële tussenpersoon geeft informatie over het beleggingsproduct in functie van het 

profiel van de cliënt. Ook deze informatieplicht is een inspanningsverbintenis472. 

Vermeldenswaardig is echter dat ook hier de cliënt een verplichting heeft om bijkomende 

informatie te verzoeken of zelf informatie in te winnen indien hij dat nodig acht473. De cliënt 

wordt in kennis gesteld van de categorie waarin hij wordt opgenomen en het niveau van 

bescherming dat daaraan verbonden is. Hier is er dus gelijklopend ook een verschil in 

hoeveelheid van te verstrekken informatie, met die nuance dat dit verschil voortvloeit uit het 

indelen van de cliënten in categorieën voorafgaand aan de adviesverstrekking, en dat de cliënt 

hiervan op de hoogte is. 

 

2.3.4. Informatie over de kosten en de aanbieder 

 

168. In dit opzicht geldt ongeveer gelijklopend wat gesteld werd voor 

verzekeringsovereenkomsten op afstand. 

De verzekeringstussenpersoon dient ervoor te zorgen dat alle wezenlijke bestanddelen van 

de overeenkomst ter kennis zijn van de cliënt zodat hij zijn rechtsgeldige toestemming kan 

geven. Een element hiervan is de premie. De cliënt dient te weten wat de verzekering hem zal 

kosten. Dit is echter een globaal bedrag, dat hij betaalt voor de verzekering zelf samen met de 

kost voor de bemiddeling van een tussenpersoon. Er gaan stemmen op voor een grotere 

transparantie over het commissieloon van de verzekeringstussenpersoon.  Op de 

tussenpersoon rust de plicht de alle relevante informatie te verschaffen. De plicht om te 

melden welke verzekeraar het aanbod doet, is niet expliciet opgenomen en het is dus vaag of 

dit een relevant element is in de zin van de Wet Verzekeringsbemiddeling. M.i. dient echter 

aangenomen te worden van wel aangezien de identiteit van de verzekeraar specifiek gevraagd 

wordt op de fiches van de CBFA. 

 

 

 

 

                                                 
472 S., DEJONGHE, “De burgerrechtelijke aspecten van vermogensbeheer en beleggingsadvies”, T. Fin. R. 2004, 
afl. 4, 897; R., STEENNOT, “Nieuwe gedragsregels bij aanbieding beleggingsdiensten”, Juristenkrant 2007, afl. 
157, 5. Zie de bespreking voor inspanningsverbintenissen die analoog van toepassing is, randnummer 
473 S., DEJONGHE, “De burgerrechtelijke aspecten van vermogensbeheer en beleggingsadvies”, T. Fin. R. 2004, 
afl. 4, 908. 
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De financiële tussenpersoon dient zijn cliënt in te lichten over de kosten en bijkomende 

lasten. Deze manier van formulering in de MiFID duidt er m.i. op dat de tussenpersoon de 

verschillende kosten en lasten per post dient op te geven zodat een vergelijk tussen 

verschillende beleggingsproducten mogelijk wordt. Een globale kostprijs geven is geen 

adequate bescherming en zal niet volstaan. Daarnaast is de financiële tussenpersoon verplicht 

informatie te verstrekken over de beleggingsonderneming. 
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DEEL 5: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

VERZEKERINGSTUSSENPERSOON 

 

 

Hoofdstuk 1: Afbakening en situering van de aansprakelijkheid 

van een verzekeringstussenpersoon  

 

 

1.1. Afbakening van de analyse 

 

169. De aansprakelijkheid van de tussenpersoon ten aanzien van de verzekeringcliënt zal 

beoordeeld worden in het kader van de tussen hen bestaande rechtsverhouding. Zoals 

hierboven reeds gesteld bestaat in de rechtspraak en rechtsleer een tendens om ervan uit te 

gaan dat een makelaar handelt in functie van de belangen van de verzekeringcliënt, daar waar 

er voor de agent wordt uitgegaan van een dienstverlening in het kader van een duurzame 

samenwerking met één of meerdere verzekeraar(s). Gelijklopend kan hier de tweedeling van 

huur van diensten en lastgeving gemaakt worden.  

 

De bespreking van de aansprakelijkheid in het kader van deze masterproef beperkt zich tot de 

analyse van de aansprakelijkheid die een makelaar kan oplopen ten aanzien van de 

verzekeringnemer, de verzekerde, de begunstigde of nog, de benadeelde partij. 

 

 

1.2. Inlichting of advies 
 

170. De verschillende aspecten van informatieverstrekking uit de nieuwe wetgeving zijn in te 

delen in verschillende types. Een eerste categorie is deze van de mededelingen. Inlichtingen 
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die de tussenpersoon dient te verstrekken omtrent zijn naam, adres, enz… zijn mededelingen 

omdat ze gekenmerkt worden door neutraliteit en objectiviteit. Een mededeling wordt niet 

gedaan met het doel de handelswijze van de adressant, in casu de verzekeringscliënt, 

rechtstreeks te beïnvloeden474.  

Daarnaast onderscheidt men de categorie van de adviezen. Naast het mededelen van de 

administratieve informatie dient de tussenpersoon de cliënt immers te adviseren, waarbij hij 

vermeldt of het advies verstrekt wordt op basis van een objectieve analyse of het advies 

gegeven wordt rekening houdend met het feit dat de tussenpersoon aan bepaalde 

verzekeringsondernemingen gebonden is475. Dit soort precontractuele informatieverstrekking 

is een advies of raadgeving. De raadgeving heeft tot doel de handelingen van de wederpartij 

te oriënteren. Een raadgeving in de precontractuele fase maakt het mogelijk een 

opportuniteitsbeoordeling van het voorgenomen contract te maken. De professionele 

kwalificatie van de adviesverstrekker, in casu de verzekeringstussenpersoon, ligt aan de basis 

van de adviesverplichting, er bestaat een onlosmakelijke band tussen professionalisme en 

raadgeving476. De kandidaat-verzekeringnemer wordt geholpen in het maken van zijn keuze 

of het stellen van bepaalde handelingen477. Een fout advies kan een determinerende invloed 

hebben op de toestemming die de kandidaat-verzekeringnemer geeft. 

Tenslotte onderscheidt men tussen inlichting en raad een laatste categorie van de 

waarschuwingen. Dit is daarbij de bewustmaking van een onzekerheid in ruime betekenis478. 

 

 

1.3. Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis 
 

171. Wanneer de (her)verzekeringstussenpersoon advies verstrekt bij het tot stand komen van 

een verzekeringsovereenkomst, is hij gehouden tot een inspanningsverbintenis479. Dit houdt in 

dat hij zijn uiterste best moet doen om het beoogde doel te bereiken. De tussenpersoon 

                                                 
474 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 76; ROMMEL, G., “De informatieplicht in het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 
2276. 
475 Zie randnummer  
476 P., COLLE, “De invloed van de onzorgvuldigheid van het slachtoffer op de sanctionering van het bedrog en 
de informatieplicht tussen contractanten” (noot onder Bergen 17 september 1987), D.C.C.R. 1991, 527. 
477 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 82. 
478 ROMMEL, G., “De informatieplicht in het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 2276. 
479Antwerpen 14 juni 1989, R.W. 1990-91, 164;  Kh. Antwerpen 26 januari 1995, De Verz. 1996, 147-149; Rb. 
Ieper 19 april 1993, D.C.C.R. 1994, 556; D., DHAENENS, X., noot onder Bergen (1e k.) 22 november 1988, De 
Verz. 1989, 759. 
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verbindt zich tot zorg en nauwgezetheid van een bonus pater familias480. Hij zal niet zonder 

meer aansprakelijk zijn bij de niet uitvoering van zijn verbintenis, omdat hij in tegenstelling 

tot bij een resultaatsverbintenis niet instaat voor de goede afloop van de overeenkomst. Om de 

tussenpersoon aansprakelijk te stellen dient de verzekeringnemer aan te tonen dat de 

tussenpersoon een fout heeft begaan, zijnde dat hij zijn opdracht niet vervuld heeft met de 

spoed, de bekwaamheid en de toewijding die van een normaal zorgvuldige professionele 

tussenpersoon in dezelfde omstandigheden mag verwacht worden481. Het is de 

verzekeringnemer die het bewijs dient te leveren van de onvolledigheid of onjuistheid van het 

verstrekte advies door een fout door de tussenpersoon. De rechter beoordeelt soeverein deze 

aansprakelijkheid op grond van de omstandigheden van de zaak482.  

 

172. Enkel in bepaalde omstandigheden oordeelde de rechtspraak dat er een 

resultaatsverbintenis bestond, zodat het loutere bewijs van het bestaan van de verbintenis en 

het niet behalen van het beloofde resultaat volstaan om de tussenpersoon aansprakelijk te 

stellen, tenzij de tussenpersoon kan aantonen dat de tekortkoming ontstaan is uit een vreemde 

oorzaak483. In dit geval spreken we van een vermoeden van aansprakelijkheid van de 

tussenpersoon. 

 

173. Met de nieuwe informatieplicht is m.i. het aantal resultaatsverbintenissen enorm 

toegenomen. De administratieve informatie, zijnde zijn naam, adres, zijn al dan niet 

onafhankelijkheid, kruisparticipaties en vermelding van klachteninstelling, dient gegeven te 

worden vooraf aan het sluiten van de overeenkomst. Dit is in tegenstelling tot het advies, een 

loutere mededeling die rechtstreeks voortvloeit uit de wet, en m.i. dan ook te kwalificeren is 

                                                 
480 D., DHAENENS, X., noot onder Bergen (1e k.) 22 november 1988, De Verz. 1989, 759. 
481 N., JEGER, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het afsluiten van een (medische) 
aansprakelijkheidsverzekering” (noot onder Antwerpen 1 maart 1995), T. Gez. 199-96, 225; G., SCHOORENS, 
“De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de verzekeringnemer van 
duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), T.B.H. 1998, 659; G. SCHOORENS, “De 
professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, R.W. 1998-99, 317; L., SCHUERMANS, 
Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 174; VAN SCHOUBROECK, C., 
“Over het doen en laten van de verzekeringsbemiddelaar” (noot onder Rb. Ieper 19 april 1993), D.C.C.R. 1993-
94, 562. 
482 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 22; G., SCHOORENS, “De 
aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de verzekeringnemer van 
duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), T.B.H. 1998, 659; C., VERDURE, “Les 
nouvelles obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des consommateurs?”, 
D.C.C.R. 2007, afl. 75, 122. 
483 Cass. 10 december 1953, Pas. 1954, I, 291; G., SCHOORENS, “De professionele aansprakelijkheid van de 
verzekeringstussenpersoon”, R.W. 1998-99, 319. 
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als resultaatsverbintenis. Het enkele feit dat de informatie niet gegeven is houdt een fout in 

die tot aansprakelijkheid kan leiden. 

174. Samenvattend kan gesteld worden dat de nieuwe informatieplicht het onderscheid van 

inspanningsverbintenis en resultaatsverbintenis niet beïnvloedt. De informatie die betredding 

heeft op de dekking zelf houdt steeds een inspanningsverbintenis in, overeenkomstig de 

geldende principes. De administratieve informatie houdt echter, zonder tegenspraak, een 

resultaatsverbintenis in484. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
484 E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les nouvelles obligations légales et 
les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., Assurance, responsabilité et 
intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 22; C., VERDURE, “La loi du 22 février 
2006 : Du nouveau en matière d’intermédiation en assurances”, Ann. Dr. Louvain 2006, afl. 3, 318; C., 
VERDURE, “Les nouvelles obligations d’information en droit des assurances : une protection accrue des 
consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 122. 
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Hoofdstuk 2: Aansprakelijkheid van de 

verzekeringstussenpersoon met betrekking tot de 

precontractuele informatieplicht 

 

 

2.1. Situering van de aansprakelijkheid 
 

175. Noch de Wet Verzekeringsbemiddeling, noch de Wet Landverzekeringsovereenkomsten 

spreekt over aansprakelijkheid of de vraag naar toerekening van rechtshandelingen. Met 

COUSY dient men vast te stellen dat dit een spijtige zaak is, gezien op deze manier elke 

wettelijke uiteenzetting daaromtrent onbestaande blijft485. De aansprakelijkheid van de 

tussenpersoon blijft noodgedwongen zeer casuïstisch.  

 

176. De eerste vraag die rijst is in welk kader de aansprakelijkheid met betrekking tot de 

informatieplicht geëvalueerd dient te worden. Opmerkelijk is dat hier verschillende 

zienswijzen bestaan. Sommigen stellen dat een gebrek aan informatie extracontractuele 

aansprakelijkheid oplevert, anderen zien dit als contractuele aansprakelijkheid. Zo past de 

eerste groep artikel 1382 B.W. (buitencontractuele aansprakelijkheid) toe, terwijl de tweede 

dan weer op artikel 1134, derde lid (goede trouw) steunt. Deze diversificatie is echter te 

begrijpen en enkel het treurige gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling 

dienaangaande.  

 

177. Een verzekeringstussenpersoon heeft als taak de twee partijen samen te brengen met het 

oog op contracteren. Hij dient voorafgaand aan dat de verzekeringsovereenkomst die tot stand 

komt informatie te verstrekken, voortvloeiend uit verschillende wetten. Het is inderdaad zo 

dat deze informatie precontractueel is, zijnde voorafgaand aan de sluiting van het 

verzekeringscontract. Deze precontractuele aansprakelijkheid is m.i. van contractuele aard. 

Het is een plicht die in de precontractuele sfeer van een verzekeringsovereenkomst weegt op 

de tussenpersoon door zijn contractuele relatie met de cliënt. Deze rechtsverhouding ontstaat 
                                                 
485 H., COUSY, “De regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?”, D.C.C.R. 1998, 
35. 
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immers al voor het verzekeringscontract tot stand komt en het is in dat kader dat hij de 

informatie verstrekt. Het niet nakomen van het verstrekken van de nodige en wettelijk 

opgelegde precontractuele aansprakelijkheid, maakt aldus een contractuele wanprestatie uit, 

die kan leiden tot contractuele aansprakelijkheid.  

 

 

2.2. Gemeenrechtelijke bepalingen omtrent informatieplicht 
 

2.2.1. Basis voor de informatieplicht 

 

178. De precontractuele informatieverplichting in de contractuele verhouding tussen de 

tussenpersoon en de cliënt wordt in het gemeen recht omvat door het principe van de goede 

trouw bij de uitvoering van de overeenkomst486. Aangezien het gaat om een contractuele 

verbintenis, kan een schending ervan niet beoordeeld worden op basis van de artikelen 1382 

e.v. B.W.487. 

 

Art. 1134 B.W. stelt voor recht dan een overeenkomst die geldig aangegaan is, de partijen tot 

wet strekt488. De verbintenissen die de tussenpersoon aangaat, zijnde informatie en advies, 

strekken hem tot wet, wat wil zeggen dat hij een fout in het contract begaat bij de niet 

nakoming ervan. Vervolgens installeert dit artikel ook het idee van de goede trouw bij de 

uitvoering van overeenkomsten489. De goede trouw houdt een verplichting in tot eerlijkheid 

tegenover de contractspartij en legt de partijen op om samen te werken met het oog op 

informatieverstrekking indien tussen de partijen een gebrek aan evenwicht in kennis 

bestaat490. De goede trouw vereist dat de tussenpersoon de nodige vragen stelt die hem in 

staat stellen een correct advies te formuleren en dat hij het verzekeringsproduct dat hij 

voorlegt behoorlijk beschrijft en verklaard. In het gemeen recht wordt daartoe aangenomen 

dat de professionele wederpartij voor zijn cliënt onderscheidt wat belangrijke informatie 

elementen zijn.  

 

                                                 
486 Art. 1134, derde lid B.W.; A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en 
uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 32. 
487 Cass. 16 september 1977, Pas. 1978, I, 69. 
488 Art. 1134, lid 1 B.W. 
489 Art. 1134, lid 2 B.W. 
490 G., ROMMEL,“De informatieplicht in het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 2276 en 2296. 
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179. De aansprakelijkheid wordt beoordeeld op grond van de rechtsaard van de onderlinge 

verhouding491. De aard van de verhouding tussen de verzekeringnemer en de tussenpersoon is 

m.i. een raadgeving en adviesverhouding in het kader van een vertrouwensband waaruit kan 

afgeleid worden dat de verzekeringnemer zijn tussenpersoon rechtmatig kan vertrouwen als 

zijnde een professioneel die hem de nodige inlichtingen zal verstrekken enkel en alleen door 

het feit dat hij die adviesplicht heeft uit de wettelijke bepalingen, uit de goede trouw en de 

gebruiken in dat soort relaties. 

 

De tussenpersoon heeft de verplichting haar cliënt op een open en eerlijke wijze in te lichten 

over de draagwijdte van de substantiële elementen van de overeenkomst. Deze informatie 

dient zodanig omvangrijk en duidelijk te zijn dat de cliënt zijn toestemming ongebrekkig, met 

volledige kennis en begrip van zaken kan geven492. Men neemt aan dat de tussenpersoon 

aansprakelijkheid kan oplopen bij elke nalatigheid of fout, maar ook bij het niet actief 

optreden waar dat van hem verwacht mocht worden493. 

 

2.2.2. Belang van de informatie met oog op geldige toestemming 

 

180. Het belang van deze informatieplicht kan afgeleid worden uit het gemeen recht. Daarin 

staat immers de vereiste van een geldige toestemming. Opdat de betrokkenen met kennis van 

zaken een beslissing zouden kunnen nemen omtrent het al dan niet sluiten van een contract en 

de voorwaarden waaronder het contract eventueel wordt gesloten, hebben ze behoefte aan 

informatie. De essentiële functie van informatie in de precontractuele fase is aldus de 

vrijwaring van een volwaardige, met kennis van zaken gegeven toestemming, die zo nauw 

mogelijk aansluit bij het belang van een partij494. 

Het is in dat opzicht de taak van de tussenpersoon om ervoor te zorgen dat een 

verzekeringnemer zodanig geïnformeerd is dat hij een weloverwogen keuze en een 

geïnformeerde toestemming kan geven voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.  

 

                                                 
491 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 322. 
492 ROMMEL, G., “De informatieplicht in het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 2289. 
493 H., COUSY, H., CLAASENS, Verzekering en consument nu, Antwerpen, Kluwer, 1980, 77. 
494 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 36. 
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181. Het gemeen recht stelt dat de toestemming van een partij gebrekkig kan zijn doordat ze 

aangetast is door dwaling, bedrog of geweld. In dat geval ontbreekt de geldige toestemming 

en is de overeenkomst relatief nietig, zodat de geldigheid ervan bevestigd kan worden door de 

vrijwillige uitvoering ervan495.  

 

Vooral de figuur van dwaling kan toegepast worden in de relatie van een verzekeringnemer en 

zijn tussenpersoon. Dwaling houdt in dat een partij gedwaald heeft omtrent bepaalde 

elementen van de overeenkomst zodat hij niet ingestemd zou hebben indien hij de 

werkelijkheid had gekend. Dwaling dient te bestaan omtrent de substantiële elementen, zijnde 

de doorslaggevende elementen voor één van de partijen om toestemming te geven en het 

contract aan te gaan496. Het moet daarbij gaan om een verschoonbare dwaling zodat ze enkel 

tot nietigheid van de overeenkomst kan leiden indien ze van die aard is dat ieder normaal 

redelijk mens hieromtrent  kon gedwaald hebben497. Het feit dat de tussenpersoon gehouden is 

tot een wettelijke informatieplicht volstaat om aan te nemen dat een dwaling door een gebrek 

aan informatie verschoonbaar is. De verzekeringnemer mocht er immers op vertrouwen dat de 

tussenpersoon spontaan tot informeren overgaat indien het elementen betreft die voor de 

verzekeringnemer van belang zijn. De plicht van de professionele tussenpersoon primeert in 

dat opzicht op de plicht van de consument om zich op de hoogte te stellen op grond van de 

vertrouwensband tussen hen498.  

 

Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door een 

van de partijen gebezigd, van dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen 

klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan499. Het louter stilzwijgen kan in 

bepaalde omstandigheden bedrog opleveren500. Het stilzwijgen vertoont een bedrieglijk 

karakter telkens de medecontractant de verplichting had te spreken, uit de wet of uit de goede 

trouw bij de uitvoering van een overeenkomst. De tussenpersoon die zijn informatieplicht niet 

uitvoert, bedriegt de andere partij indien deze laatste niet gecontracteerd zou hebben indien de 

informatie wel verstrekt werd. De nietigheid op basis van bedrog kan echter enkel gevorderd 

                                                 
495 Art. 1117 B.W.; Cass. 21 oktober 1971, R.W. 1971-72, 1145. 
496 Cass. 27 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 920; G., ROMMEL, “De informatieplicht in het consumentenrecht”, 
R.W. 1983-84, 2304. 
497 Cass. 20 april 1978, Arr. Cass. 1978, 960. 
498 G., ROMMEL, “De informatieplicht in het consumentenrecht”, R.W. 1983-84, 2306. 
499 Art. 1116 B.W.; WILMS, W., “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een 
grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, 489. 
500 Cass. 8 juni 1978, Pas. 1978, I, 1156. 
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worden indien de tussenpersoon de informatie achterhield uit kwade wil501. Is dat niet het 

geval dan dient men het te aanzien als een nalatigheid, wat echter ook een fout uitmaakt in 

hoofde van een professioneel tussenpersoon. 

 

 

2.3. Informatieplicht in de zin van de Verzekeringswetgeving 

 
2.3.1. Keuze van de verzekeraar 

 

182. De consument heeft nood aan begeleiding bij de keuze van het aan zijn behoefte en 

persoonlijke situatie aangepaste verzekeringspakket. Daarenboven behoeft hij echter soms 

ook raad in de keuze van de gepaste verzekeraar. Dit laatste aspect is in die mate 

waarschijnlijk niet zo belangrijk als het eerstgenoemde, in het geval het gaat om een dekking 

van een standaardrisico. Toch speelt de tussenpersoon ook daar een belangrijke rol in de 

opbouw van een vertrouwensrelatie met en de keuze van een verzekeraar die overigens 

anoniem blijft.  

 

Een tussenpersoon heeft aldus de opdracht een goede verzekeringsonderneming te vinden met 

het oog op de verlangens en behoeften van de cliënt. Hij staat ervoor het contract van zijn 

cliënt onder te brengen bij een gereputeerde en solvente verzekeringsmaatschappij502. In een 

zaak voor de rechtbank van Koophandel verweet de eiser de tussenpersoon dat hij een hem 

een ‘slechte’ onderneming had aangesmeerd. De rechtbank stelde in casu echter vast dat de 

tussenpersoon wel degelijk alles in het werk had gesteld om een verzekering te vinden voor 

het project en de verzekeraar de dekking weigerde om eigen redenen, daar waar ze voorheen 

voor andere schadegevallen wel was tussengekomen503. De tussenpersoon kon hier aldus geen 

slechte keuze verweten worden.  

 

Belangrijker dan die vaststelling, is het te zien dat de rechtbank het gedrag en de keuze van 

verzekeraar gemaakt door de tussenpersoon wel degelijk heeft onderzocht, wat doet besluiten 

dat een tussenpersoon aansprakelijk zal zijn indien hij de verkeerde verzekeraar aanraadt aan 

                                                 
501 WILMS, W., “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, 
492. 
502 Gent (26e k.) 10 oktober 2000, R.G.A.R. 2001, 13416. 
503 Kh. Ieper 26 maart 2001, R.W. 2003-04, 670. 
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zijn cliënt. De verzekerde mag immers niet het slachtoffer worden van de manifeste 

lichtzinnigheid van een tussenpersoon bij diens keuze van de verzekeringsmaatschappij. Hij 

dient te kunnen vertrouwen op de kennis en de bekwaamheid van de 

verzekeringstussenpersoon om een degelijke verzekeraar te kiezen. Wanneer door de 

makelaar echter wordt aangetoond dat hij al het mogelijke deed om een polis te vinden en 

hierin toch niet slaagde, kan hij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden504. 

 

183. Vervolgens legt de Wet Verzekeringsbemiddeling een verbod op aan de tussenpersoon  

om te handelen met ondernemingen die niet in België toegelaten of gemachtigd zijn op basis 

van de bepalingen van de Controlewet505. Als zulke verzekeringsovereenkomst tot stand 

kwam via de bemiddeling van een tussenpersoon, dan brengt dit zijn 

beroepsaansprakelijkheid mee506. Het betreft hier m.i. een resultaatsverbintenis die weegt op 

de tussenpersoon om zijn cliënt geen polis te laten onderschrijven met een niet toegelaten of 

gemachtigde verzekeringsonderneming. De bepalingen zijn immers van zulk belang voor de 

consument dat deze gegarandeerd moet worden dat de tussenpersoon voor geen zulke 

contracten zal bemiddelen. Komt de tussenpersoon tekort aan deze plicht zich te onthouden 

van de bemiddeling met een niet toegelaten onderneming, dan is deze overeenkomst die tot 

stand gekomen is behept met nietigheid507. In het geval de verzekeringnemer echter te goeder 

trouw was, heeft hij recht op de verbintenissen die de verzekeraar is aangegaan508.  

 

2.3.2. Overeenkomst conform de Belgische wettelijke bepalingen 

 

184. LONGFILS merkt op dat de vroegere resultaatsverbintenis vervangen is door een 

inspanningsverbintenis ten aanzien van de verzekeringstussenpersoon in de Wet 

Verzekeringsbemiddeling met betrekking tot de aangeboden producten509. De positieve 

garantieplicht is verworden tot een negatieve onthoudingsplicht. Zo stelt de Wet 

Verzekeringsbemiddeling dat de tussenpersoon zich ervan moet onthouden deel te nemen aan 

                                                 
504 Kh. Antwerpen 26 januari 1995, De Verz. 1996, 147. 
505 De Controle wet stelt dit zelf ook uitdrukkelijk in zijn artikel 3, §2; Antwerpen 21 december 1998, D.A.O.R. 
1999, afl. 50, 65. 
506 Art. 10, 6° Wet Verzekeringsbemiddeling; Gent (26e k.) 10 oktober 2000, R.G.A.R. 2001, 13416; Gent 12 
november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13101. 
507 Art. 3, §3, lid 1 Controlewet.  
508 Art. 3, §3, lid 2 Controlewet; Rb. Kortrijk 28 april 1997, T.W.V.R. 1997, 113. 
509 LONGFILS, F., “Le statut des intermédiaires d’assurance:  un chaos juridique irrémédiable?”, R.G.A.R. 2000, 
n° 13183; K., TERMOTE, “Titelbescherming voor verzekeringsmakelaar, -agent en –subagent”, Balans 1999, 
afl. 387, 2. 
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de promotie, de sluiting en de uitvoering van (her)verzekeringsovereenkomsten die 

klaarblijkelijk strijdig zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen van Belgisch recht 

die van dwingende orde zijn, wanneer het gaat om overeenkomsten gesloten met een in België 

toegelaten (her)verzekeringsonderneming, of met deze van algemeen belang wanneer het gaat 

om overeenkomsten met een in België gemachtigde (her)verzekeringsonderneming510.  

 

Deze bepaling kadert in de informatieplicht die de tussenpersoon heeft ten aanzien van zijn 

cliënt. De Belgische verzekeringnemer mag er van uitgaan dat de producten die hem 

aangeboden worden door een (her)verzekeringstussenpersoon in overeenstemming zijn met de 

wettelijke bepalingen respectievelijk van dwingend recht of van algemeen belang. Biedt de 

tussenpersoon, zonder de nodige diligentie aan de dag te leggen om de conformiteit prima 

facie te bekijken, een verzekeringsproduct aan dat niet conform is aan die wettelijke 

bepalingen, dan zal hij aansprakelijk geacht worden tegenover alle belanghebbenden voor de 

schade die geleden is door de niet-naleving van deze plicht511. VANDERSPIKKEN merkt 

hier op dat deze bepaling een ietwat vreemd effect sorteert. Zo stelt hij dat deze regel tot 

gevolg heeft dat een verzekeringstussenpersoon voor wat betreft de overeenkomsten gesloten 

met een in België toegelaten verzekeringsonderneming, steeds de naleving van de Belgische 

dwingende bepalingen moet controleren ook al gaat het om een overeenkomst waarop een 

ander recht van toepassing is. Voor de overeenkomsten gesloten met de ondernemingen die in 

vrije dienstverlening of vrije vestiging optreden, zou daarentegen enkel de conformiteit met de 

Belgische bepalingen van algemeen belang moeten worden nagekeken, ook al gaat het om 

overeenkomsten gesloten naar Belgisch recht512.  

 

185. De Wet 22 februari 2006 legt niet uitdrukkelijk de plicht op om de conformiteit van de 

contracten te controleren maar houdt toch impliciet een controleplicht in om na te gaan of een 

overeenkomst niet klaarblijkelijk in strijd is met de Belgische regelgeving. MERCHIERS stelt 

ten dezen dat het woordje ‘klaarblijkelijk’ in de wet blijkt ingevoerd te zijn ter bescherming 

van de tussenpersoon. Bedoeld zou zijn wat iedere Belg verondersteld wordt te weten. Daar 

de overtreding kan leiden tot de strenge sanctie van de schrapping van de tussenpersoon uit 

                                                 
510 Art. 10, 5° Wet Verzekeringsbemiddeling. 
511 Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 
1995, 365. 
512 A., VANDERSPIKKEN, “Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?”, 
in H., COUSY, C., CLAASSENS, C., VAN SCHOUBROECK, Actualia verzekeringen: aanvullende persioenen 
en levensverzekeringen, distributie en onrechtmatige bedingen, faillissement en zwakke weggebruikers, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 103. 
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het register, wou men de tussenpersonen geen onoverkomelijke verplichting opleggen513. De 

tussenpersoon zal een prima facie controle dienen uit te voeren. Dit is een 

middelenverbintenis die rust op de tussenpersoon.  

 

2.3.3  Het verzekeringsvoorstel 

 

186. Bij het correct invullen van zulk verzekeringsvoorstel is de 

(her)verzekeringstussenpersoon ertoe gehouden de cliënt in te lichten over de concrete 

draagwijdte en gevolgen ervan. Zo stelde het Hof van beroep te Bergen dat de tussenpersoon 

de plicht heeft zijn cliënt te informeren over de gevolgen verbonden aan een ingevuld 

verzekeringsvoorstel. Hij diende met name erop te wijzen dat de dekking door het terugsturen 

van het voorstel niet onmiddellijk ingaat. Door zijn cliënt er niet op te wijzen dat er geen 

automatische dekking is bij het terugsturen deed hij de cliënt geloven dat het voertuig tijdig 

gedekt zou zijn. In casu had de cliënt een schade voorgehad na het versturen van het ingevuld 

verzekeringsvoorstel en voor de tijdige weigering, zijnde binnen de dertig dagen, van de 

verzekeraar. Het Hof besluit hierbij dat de tussenpersoon op die manier zijn cliënt misleidt en 

aansprakelijk is voor de schade die uit het schadegeval voorkomt514. 

 

187. Een (her)verzekeringstussenpersoon dient de aandacht van de cliënt te vestigen op de 

mogelijke consequenties die ontstaan uit een eventuele verzwijging of valse verklaring op het 

verzekeringsvoorstel. In de praktijk zal het vaak de (her)verzekeringstussenpersoon zijn die 

het voorstel invult. De verzekeringnemer heeft daarbij een wettelijke plicht om alle hem 

bekende omstandigheden mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens 

die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar515. VAN 

SOMPEL stelt hier dat een tussenpersoon een voorstel enkel kan doen op basis van de 

verklaringen die hem verstrekt zijn door zijn cliënt. Wanneer het verzekeringsvoorstel daarop 

nog ondertekend wordt door de verzekeringnemer zelf, kan aan de tussenpersoon niet worden 

verweten dat hij is tekort gekomen aan zijn beroepsplicht. Een tussenpersoon mag immers 

voortgaan op de verklaringen van zijn cliënt en er kan van hem niet worden verwacht dat hij 

deze verklaringen op hun echtheid gaan controleren516. 

                                                 
513 Y., MERCHIERS, “De verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 160. 
514 Bergen (9e k.) 15 juni 2004, T. Verz. 2005, afl. 4, 803. 
515 Art. 5, lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomsten. 
516 H., VAN SOMPEL, X., noot onder Kh. Antwerpen 19 april 1996, De Verz. 1998, 143. 
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188. Indien de tussenpersoon de verbintenis op zich nam om het verzekeringsvoorstel in te 

vullen op basis van de gegevens die hij van de cliënt gekregen heeft, dan staat hij ervoor in 

om dit voorstel spoedig aan de verzekeraar te zenden. Zoniet begaat hij een fout in de 

uitvoering van zijn opdracht. Het is inderdaad zo dat een voorstel niet steeds geaccepteerd 

wordt door de verzekeraar maar het laattijdig of niet opsturen ervan kan schade veroorzaken 

aan zijn cliënt. Hij kan immers ondertussen een ongeval voor hebben dat niet gedekt is 

wegens gebrek aan verzekering, waar dit ongeval misschien wel gedekt was indien de 

tussenpersoon het voorstel tijdig had verstuurd en de verzekeraar geaccepteerd had. De schade 

van de cliënt is een verlies van kans, nu de acceptatie niet zeker is op voorhand, die vergoed 

dient te worden517. 

 

In het licht van de huidige praktijk via het direct systeem met Portima lijkt het mogelijk deze 

aansprakelijkheid nog verder door te trekken. Vaak ziet de tussenpersoon immers in het 

scherm reeds of de cliënt geaccepteerd zal worden, zijnde een verzekeringsaanbod (polis) zal 

krijgen, of niet. Indien hij daarop stelt het nodige te zullen doen voor de dekking, en het 

voorstel niet of laattijdig verstuurt, verliest de verzekerde m.i. meer dan een kans. Het stond 

immers vast dat de cliënt een aanbod zou ontvangen hebben indien het versturen tijdig had 

plaatsgevonden. Daarentegen omvat dit niet de zekerheid dat de cliënt het aanbod had 

ondertekend518. Afhankelijk van de concrete omstandigheden echter lijkt het mogelijk dat het 

in sommige gevallen rechtvaardig is de tussenpersoon op te leggen de voorgevallen schade 

integraal te vergoeden. 

 

In gelijke lijn bepaalde het Hof van Beroep van Brussel dat de tussenpersoon aansprakelijk is 

indien hij nalaat de aanvaarding van de kandidaat-verzekeringnemer van het aanbod van de 

verzekeraar tijdig aan de verzekeringsonderneming over te maken519. Dit werd door het Hof 

terecht aanzien als een fout die niet zou begaan zijn door een normaal en zorgvuldig 

tussenpersoon in dezelfde omstandigheden. Hij begaat hier een contractuele fout in het kader 

van zijn relatie met de cliënt die in de tussenpersoon een rechtmatig vertrouwen mocht 

hebben. In tegenstelling tot het niet tijdig overmaken van een ondertekend voorstel is er hier 

                                                 
517 Luik 9 december 1991, Rev. Rég. Dr. 1992, 259. 
518 Het is immers denkbaar dat deze zelfde cliënt bij verschillende verzekeringstussenpersonen een voorstel 
invult om dan de aangeboden polissen te vergelijken. Het zou onrechtvaardig zijn in dat geval de cliënt de 
mogelijkheid te geven zijn schade te verhalen op de tussenpersoon die ontijdig het voorstel doorstuurde aan de 
verzekeraar, terwijl de cliënt ondertussen reeds een ander redelijk aanbod ontvangen had waar hij zelf niet op 
ingegaan is.  
519 Brussel (16e k.) 19 maart 1996, De Verz. 1997, 157. 
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wel recht op integrale schadevergoeding aangezien de cliënt niet enkel een kans mist maar de 

zekere dekking die zou bestaan indien de tussenpersoon de aanvaarding van de polis had 

overgemaakt aan de verzekeraar. 

 

2.3.4. Verzekeringspolis 

 

189. Vervolgens heeft de tussenpersoon de contractuele verplichting zijn cliënt juist in te 

lichten omtrent de draagwijdte van de polis die hem ter ondertekening wordt voorgelegd. Hij 

dient na te gaan of de risico’s die zijn cliënt wil gedekt zien ook effectief zijn opgenomen in 

de polis520. Hij begaat een beroepsfout indien hij nalaat dat te doen. Deze plicht wordt 

afgezwakt in het licht van de plicht van de verzekeringnemer om zelf zijn belangen te 

behartigen en na te gaan of de risico’s die hij verzekerd wou zien, niet uitgesloten zijn521.  

Het Hof van beroep te Brussel stelt dat van de cliënt zelf echter niet geëist kan worden dat hij 

wijzigingen in een formule of uitsluitingen opmerkt die zijn tussenpersoon zelf niet heeft 

opgemerkt522. Dit is een consumentvriendelijke uitspraak, daar het merendeel van de rechters 

besluiten dat de verzekeringnemer minstens deels aansprakelijk is aangezien ook op hem een 

verplichting rust zijn belangen te behartigen en de polis op wijzigingen te controleren523. 

 

 

2.4. Wat dient de verzekerde zelf te weten? 

 
2.4.1. Principe: relatie professioneel – leek 

 

190. Algemeen gesteld is het de contractuele taak van een tussenpersoon om zijn cliënt in te 

lichten over de draagwijdte en de gevolgen van bepaalde rechtshandelingen gesteld in het 

kader van contracten en over de inhoud van het verzekeringsaanbod dat hij verkrijgt van de 

verzekeraar524. De professioneel wordt wegens zijn professionele kwalificatie geacht de 

doelstellingen van de kandidaat-verzekeringnemer te kennen en er een adequaat advies op te 

verlenen. Deze laatste verwacht en vertrouwt erop dat de professioneel hem terdege zal 

                                                 
520 Brussel 6 september 2006, N.j.W. 2007, afl. 154, 34. 
521 C., VAN SCHOUBROECK, X., noot onder Kh. Hasselt 4 februari 1997, T.B.H. 1997, 397. 
522 Brussel 6 september 2006, N.j.W. 2007, afl. 154, 35. 
523 G., JOCQUE,  “Aansprakelijkheid verzekeringsmakelaar” (noot onder Brussel 6 september 2006), N.j.W. 
2007, afl. 154, 37. 
524 Antwerpen 23 maart 1998, R.W. 2000-01, 1600. 
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adviseren omtrent de te nemen beslissing525. Iemand die de tussenkomst van een 

professioneel raadsman verzoekt, mag worden verondersteld zelf niet in staat te zijn de 

relevante van de niet relevante elementen te onderscheiden526. 

 
Dit wil niet zeggen dat de professionele hoedanigheid van een tussenpersoon hem verplicht 

zich in de plaats te stellen van zijn cliënt zonder diens formele richtlijnen527. VAN 

SCHOUBROECK stelt hiertoe terecht dat niettegenstaande de beroepsaansprakelijkheid van 

de verzekeringsmakelaar streng mag beoordeeld worden, deze  niet aangewend mag worden 

om de nalatigheid van de cliënt in te dekken. Het feit dan een verzekeringnemer beroep doet 

op de kennis van een professioneel in wie hij vertrouwen stelt ter behartiging van zijn 

belangen, kan niet rechtvaardigen dat de cliënt zonder meer stilzit indien hij niets van de 

tussenpersoon hoort528.  

 
2.4.2. Minimale behartiging van de eigen belangen en kennisname van de 

verzekeringsovereenkomst 

 

191. Met SCHOORENS merk ik op dat vele consumenten in volledig vertrouwen van hun 

tussenpersoon het contract ondertekenen zonder eerst nog eens te controleren wat hij exact 

tekent. De tussenpersoon voedt dit verwachtingspatroon door in plaats van zijn cliënt te 

betrekken in het beslissingsproces bij de keuze van een polis, gebeurt het nog veel dat de 

cliënt de keuze van de tussenpersoon “voor ondertekening op de aangeduide plaatsen” 

voorgelegd krijgt529. Langs de andere kant mag een cliënt verwacht worden zich niet zomaar 

blindelings te engageren530. 

 

Het feit dat een verzekeringnemer beroep doet op een tussenpersoon, neemt niet weg dat van 

hem zelf verwacht mag worden dat hij een minimale zorgvuldigheid aan de dag legt bij de 

behartiging van zijn belangen. Dit is echter maar een kleine uitzondering op de 

                                                 
525 A., DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 84. 
526 N., JEGER, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het afsluiten van een (medische) 
aansprakelijkheidsverzekering” (noot onder Antwerpen 1 maart 1995), T. Gez. 199-96, 226. 
527 Luik 6 februari 1968, Pas. 1968, 144. 
528 VAN SCHOUBROECK, C., “Over het doen en laten van de verzekeringsbemiddelaar” (noot onder Rb. Ieper 
19 april 1993), D.C.C.R. 1993-94, 563. 
529 G., SCHOORENS, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de 
verzekerde van duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), T.B.H. 1998, 661. 
530 Kh. Brussel (14e k.) 27 mei 1991, T. Verz. 1998, 130. 
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informatieplicht, daar uitdrukkelijk gesteld wordt een “minimale” zorgvuldigheid. De 

rechtbank van Luik bevestigt deze stelling in meerdere arresten waarbij ze stelt dat een 

tussenpersoon alle nodige informatie aan zijn cliënt dient te verstrekken, maar dat hij 

geenszins de leraar is van de cliënt. De tussenpersoon dient niet alle contractuele bepalingen 

te verklaren wanneer deze klaar en ondubbelzinnig zijn531. Zelfs in de veronderstelling dat de 

tussenpersoon niets heeft uitgelegd, is het aan de verzekeringnemer om de bepalingen in het 

contract te lezen en op zijn minst hierover uitleg te vragen aan de tussenpersoon532. Wanneer 

hij geen vragen heeft omtrent de verklaringen die hem worden gegeven of de omvang en de 

betekenis van sommige termen, doet dit veronderstellen dan de verkregen informatie 

voldoende is533. 

 

192. Deze algemene tendens in de rechtspraak wordt zelden niet onderschreven. Het Hof van 

beroep te Bergen stelde echter een verregaande aansprakelijkheid voor de tussenpersoon voor. 

Het Hof oordeelde dat de tussenpersoon, telkens wanneer hij zijn cliënt een 

verzekeringsovereenkomst ter goedkeuring voorlegt en weet of hoort te weten dat de 

verzekeringnemer niet voldoet aan de door de onderneming opgelegde voorwaarden, de cliënt 

dient in te lichten over de risico’s die hij loopt. Daarbij is het in de bewoordingen van het hof, 

irrelevant dat de betreffende contractsbepalingen in evidente bewoordingen zijn opgesteld en 

een duidelijke betekenis hebben, vermits dergelijk verweermiddel, zou neerkomen op een 

volledige uitholling van de inhoud van de adviesplicht van de tussenpersoon. Het Hof houdt 

echter ook deels rekening met de tendens van de meerderheidsrechtspraak en bevindt niet 

enkel de tussenpersoon aansprakelijk. Deels houdt het Hof de verzekeringnemer zelf 

aansprakelijk rekening ermee houdend dat deze zoals elke normaal zorgvuldige en 

voorzichtige persoon bijzondere aandacht had moeten besteden aan de tekst van de 

verzekeringsovereenkomst die hij aanvaardde en waarvan de vermeldingen duidelijk en 

ondubbelzinnig zijn verplichtingen ten aanzien van de verzekeraar opsomden534.  

 
193. Deze minimale zorgvuldigheid wordt concreet beoordeeld op basis van het feit of de 

verzekeringnemer kennis heeft genomen van de duidelijke clausules in de polis. Zo stelt men 

vast dat er een algemene tendens is die aanneemt dat de verzekeringnemer niet kan inroepen 

                                                 
531 VERDURE, C., “Les nouvelles obligations d’information en droit des assurances: une protection accrue des 
consommateurs?”, D.C.C.R. 2007, afl. 75, 120. 
532 Luik (7e k.) 11 februari 1997, T. Verz. 1998, 152. 
533 Rb. Luik 7 december 1994, De Verz. 1995, 653. 
534 Bergen 26 mei 1997, T.B.H. 1998, 657. 
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dat hij onvoldoende geïnformeerd werd, indien de betrokken clausules duidelijk herkenbaar in 

de polis vervat lagen zodat, aangenomen dat hij een minimale aandacht voor de eigen 

belangen aan de dag legt, hij deze kende of hoorde te kennen535. 

 
2.4.3. Ervaring van de verzekerde 

 

194. Opvallend is dat de informatieplicht van de tussenpersoon beoordeeld wordt naargelang 

de kennis of onkunde van zijn cliënt. de Wet Verzekeringsbemiddeling stelt dat het advies 

afhankelijk is van de graad van ingewikkeldheid van het aangeboden product en wordt 

aangepast in functie van de cliënt536. Ook in de rechtspraak en rechtsleer valt deze duidelijke 

tendens te onderscheiden. Zo is de beoordeling van de professionele aansprakelijkheid van de 

tussenpersoon strenger in de relatie ten aanzien van een cliënt die weinig ervaring heeft op het 

gebied van verzekeringen dan in de relatie met een cliënt die de materie kent of behoort te 

kennen vanwege zijn professionele hoedanigheid of omdat hij reeds vaker een soortgelijke 

polis heeft onderschreven537. De draagwijdte van de plicht tot raadgeving en informatie moet 

aldus beoordeeld worden en beperkt in het licht van de mogelijkheden en de 

beroepsbekwaamheden van de cliënt538. 

 

195. Hierbij aansluitend is de uitspraak van het Hof van beroep te Bergen waarin gesteld 

wordt dat de verzekeringsmakelaar gehouden is tot bijstand en raadgeving jegens zijn cliënt 

maar dat een cliënt die een minimum aan ervaring heeft inzake verzekering er toe gehouden 

is, door aandachtige lezing van alle documenten, na te gaan of het risico waarvoor hij dekking 

gevraagd heeft wel degelijk gedekt is539. De rechtbank houdt rekening met het feit dat de 

cliënt geen leek is op het vlak van verzekeringen en dat hij zich niet zomaar mocht tevreden 

stellen met het geloof dat hij wel gedekt zou zijn, terwijl de termen van het contract duidelijk 

zijn. Nog in die lijn oordeelde het Hof van beroep van Antwerpen dat de verzekerde die een 

specialist terzake van transport is, geacht wordt met de gangbare condities van 

                                                 
535 G., SCHOORENS, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de 
verzekeringnemer van duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), T.B.H. 1998, 660;  
H., VAN GOMPEL, X., noot onder Luik (7e k.) 11 februari 1997, T. Verz. 1998, 152. 
536 Art. 12bis, §3 Wet Verzekeringsbemiddeling 
537 G., SCHOORENS, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de 
verzekeringnemer van duidelijke dekkingsvoorwaarden” (noot onder Bergen 26 mei 1997), T.B.H. 1998, 660; 
C., VAN SCHOUBROECK, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar” (noot onder Antwerpen (9e k.) 
3 oktober 1995), A.J.T. 1996-97, 7 
538 Bergen (1e k.) 19 november 2001, R.G.A.R. 2002, afl. 5, nr. 13 553. 
539 Bergen 12 oktober 1987, De Verz. 1989, 175. 
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transportverzekering vertrouwd te zijn en goed geplaatst is om  zelf uit te maken of de polis al 

dan niet met zijn instructies strookt540. Ook het Hof van Beroep van Brussel ondersteunt deze 

visie en stelt het rechtmatig vertrouwen dat een cliënt mag hebben in zijn makelaar niet 

verhindert dat hij, die thuis is op het gebied van verzekeringen, de tussenpersoon geen verwijt 

kan maken omdat hij duidelijke clausules kan opmerken bij het snel doornemen van de 

polis541. Tenslotte treedt de Rechtbank van Charleroi deze stelling bij waar ze stelt dat het feit 

dat de tussenpersoon de aandacht van de verzekerde niet gevestigd heeft op het bestaan van 

een clausule inzake merken van ruiten in de verzekeringsovereenkomst, die noodzakelijk is 

voor het aangaan van de dekking, daarom niet betekent dat hij aansprakelijk is. Een 

dergelijke ‘duidelijke en begrijpelijke’ clausule diende niet vermeldt te worden aangezien de 

verzekerde als automonteur heel goed weet wat het merken van autoruiten inhoudt542. Dit rust 

echter niet geheel op de schouders van de verzekeringnemer. Als er verwarring bestaat over 

de eisen van de maatschappij voor een bepaalde waarborg is het aan de makelaar om 

voorzichtig te zijn en deze eisen na te vragen bij de maatschappij. Het feit dat er verwarring 

bestond, bevrijdt de makelaar niet van zijn informatieplicht543. 

 

196. Daarentegen als de cliënt een leek is op gebied van verzekeringen, neemt de rechtspraak 

aan dat de tussenkomst van een makelaar net daartoe in dienst gesteld is om de cliënt te 

hebben en het dus logisch is dat de cliënt een groot vertrouwen in zijn makelaar heeft en mag 

hebben544.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
540 Antwerpen 20 december 1999, R.H.A. 2000, 79. 
541 Brussel 29 juni 1995, De Verz. 1998, 135. 
542 Rb. Charleroi 9 november 1994, T. Verz. 1995, 650. 
543 Rb. Neufchâteau 10 juni 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13164. 
544 VAN SCHOUBROECK, C., “Over het doen en laten van de verzekeringsbemiddelaar” (noot onder Rb. Ieper 
19 april 1993), D.C.C.R. 1993-94, 562. 
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DEEL 6: PRAKTIJK IN DE SECTOR VAN 

VERZEKERINGSBEMIDDELING  

 

 

Hoofdstuk 1: Actie van de sector 

 

 

1.1. Algemeen 
 

197. De beroepsverenigingen van de verzekeringstussenpersonen (FVF, Feprabel, BVVM) en 

Assuralia hebben na consultatie van de CBFA sectoriële documenten, zijnde drie fiches, 

uitgewerkt voor de verzekeringstussenpersonen545.  De CBFA verstuurde hieromtrent een 

omzendbrief op 21 december 2006 met een verduidelijking van de inhoud en de draagwijdte 

van deze fiches. In de woorden van de CBFA komt het neer op hetvolgende: De fiches houden 

rekening met de nieuwe wetgeving, zijn gemakkelijk te begrijpen voor de cliënt en zijn 

administratief goed beheerbaar voor de verzekeringstussenpersoon. Er werden in concreto 

drie fiches uitgewerkt. Deze fiches kunnen voor de tussenpersoon beschouwd worden als een 

goed hulpmiddel om concrete invulling te geven aan de nieuwe informatieverplichting. Elke 

fiche bevat een ‘check-list’ waarin de verschillende elementen hernomen worden die door de 

tussenpersoon vermeld of nagevraagd dienen te worden aan de verzekeringnemer.  

 

Deze fiches worden niet verplicht gesteld door de wetgever, het is uiteraard toegestaan de 

nodige informatie aan de cliënt te verstrekken met een ander document of op een andere 

manier. De CBFA echter stelt dat de fiches met ernst gehanteerd dienen te worden en niet op 

te vatten zijn als een loutere formaliteit. Deze documenten zijn dus niet verplicht maar aan de 

                                                 
545 J., FAGNART, F., LONGFILS, “Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006”, 
Bank Fin. R. 2007, afl. 2, 119; E., FRANCE, C., VERDURE, “Intermédiation en assurances: le point sur les 
nouvelles obligations légales et les règles antiblanchiment”, in P., CAUWAERT, B., DEWIR, V., KATZ, e.a., 
Assurance, responsabilité et intermédiation. Actualités et perspectives, Anthemis, Leuven, 2008, 23. 
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andere kant zal de CBFA bij in het kader van haar toezicht op de naleving van de 

informatieplicht onder meer verwijzen naar de fiches als standaard voor een goede praktijk546. 

 

 

1.2. Drie fiches – gelijklopende gegevens 
 

198. Er werden drie fiches uitgewerkt:  

- een fiche voor het sparen of beleggen met een Levensverzekering 

- een fiche voor een Levensverzekering 

- een fiche voor een Verzekering Niet-Leven 

 

199. De drie fiches zijn voor een groot deel gelijkaardig opgesteld547. Het briefhoofd van de 

fiches vermeldt de algemene informatie over de tussenpersoon, die conform de wet aan de 

cliënt dient meegedeeld te worden, zijnde naam en adres, registerinschrijving, 

inschrijvingsnummer en categorie en bestaande kruisparticipaties548.  Dit wordt gevolgd door 

een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving, zijnde de Wet 

Landverzekeringsovereenkomsten en de Wet Verzekeringsbemiddeling. In de fiche voor 

verzekering niet-leven wordt tevens verwezen naar de Wet van 11 juni 1874 houdende de 

titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel. 

Vervolgens voorziet elke fiche een bepaling waar de gegevens van de cliënt ingevuld dienen 

te worden. Dit staat de tussenpersoon toe de fiches als handig werkstuk te hanteren en 

praktisch onmiddellijk te weten op welke cliënt de fiche betrekking heeft. 

 

Naast de administratieve informatieplicht, dient de tussenpersoon in uitvoering van de Wet 

Verzekeringsbemiddeling de verlangens en behoeften van de cliënt identificeren. Hiertoe 

geeft de kandidaat-verzekeringnemer zijn verlangens op en kan de tussenpersoon bijkomende 

vragen stellen. Op de fiches is een check-list voorzien of een kader ter invulling van bepaalde 

verlangen. De fiche sparen of beleggen met een levensverzekering houdt aanzienlijk meer 

vragen in die duidelijk gelijken op de hierboven besproken informatievereisten inzake 

beleggingsdiensten voor een financiële tussenpersoon. 

                                                 
546 Informatiebrief aan de verzekeringstussenpersonen van 21 december 2006; 
http://www.cbfa.be/nl/vt/vz/circ/pdf/21-12-06.pdf 
547 Deze bespreking beperkt zich tot de bespreking van de algemene gegevens die voor de drie fiches 
gelijklopend zijn. 
548 Art. 12bis, §1 Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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De tussenpersoon zal op basis van deze verlangens en het aanbod aan producten waar hij mee 

werkt, een bepaalde verzekeringsovereenkomst aan de cliënt aanbieden. Hij duidt hiertoe op 

de fiches aan welk product en bij welke onderneming. De wet stelt uitdrukkelijk dat de 

tussenpersoon de elementen dient te preciseren waarop hij zijn advies baseert. Deze 

preciseringen variëren in functie van de graad van ingewikkeldheid van de aangeboden 

overeenkomst. De makelaar geeft aan of hij adviseert op grond van een onpartijdige analyse 

of dat hij adviseert zonder contractuele verplichting maar niet op grond van een onpartijdige 

analyse. De verzekeringsagent duidt aan dat hij adviseert rekening houdend met de 

contractuele verplichting die hij heeft om uitsluitend met één of meerdere 

verzekeringsonderneming(en) verzekeringszaken te doen. Op elke fiche is daarenboven een 

kadertje voorzien voor de specifieke motiveringen in te vullen die hem ertoe brengen dat 

bepaalde verzekeringsproduct aan te bevelen rekening houdend met de verlangens dan de 

cliënt. 

 

Onderaan de fiche duidt de cliënt aan of hij het advies volgt of niet. Dit is dus perfect 

mogelijk! Ingeval hij het advies niet volgt vermeldt de tussenpersoon dit in de kader voor een 

specifieke motivering. De fiches worden opgemaakt in tweevoud, een voor de cliënt, een voor 

de tussenpersoon. Ze ondertekenen beiden de fiche. Deze ondertekening maakt dat het 

document kan ingeroepen worden als bewijsmiddel in geval later een geschil ontstaat over het 

aangeboden product, het advies van de tussenpersoon of het kenbaar maken door de cliënt van 

diens verlangens. 

 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de fiche tenslotte een aantal bepalingen uit 

de privacywetgeving vermeldt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in 

de voettekst de verplichte verwijzing inhoudt naar de Ombudsdienst Verzekeringen die instaat 

voor de klachtenbehandeling. 
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Hoofdstuk 2: Ongebonden werking en toch Portima? 

 

 

2.1. Relatie tussenpersoon - verzekeraar549 
 

200. De Wet Verzekeringsbemiddeling heeft een zeer beperkte strekking. Ze betreft enkel de 

verzekeringsdistributie en gaat niet in op de verhoudingen verzekeraar – tussenpersoon en 

verzekeringnemer – tussenpersoon550. Bij het zoeken naar een gepast kader is het belangrijk 

aan te stippen dat zowel makelaar als agent een contract kunnen aangaan van huur van 

diensten of van lastgeving. Ze vervullen immers een inhoudelijk vergelijkbare opdracht. Het 

onderscheidingscriterium tussen een makelaar en een agent situeert zich op het vlak van 

exclusiviteit. Daar waar de makelaar vrij is in zijn keuze van verzekeringsonderneming, 

onderscheidt de agent zich voornamelijk door de duurzame band die hij onderhoudt met de 

verzekeraar(s) waarmee hij werkt551.  

 

201. Algemeen gesteld valt het op dat voor de verzekeringsagent wordt uitgegaan van de 

verzekeraar als opdrachtgever en voor de verzekeringsmakelaar wordt vertrokken van zijn 

contractuele verhouding met de verzekeringnemer552. De duurzame opdracht van de 

                                                 
549 Deze bespreking wordt bewust summier gehouden aangezien de relatie tussenpersoon-verzekeraar buiten 
deze masterproef valt, die er hoofdzakelijk op gericht is de informatieplicht en eventuele aansprakelijkheid te 
analyseren in de relatie verzekeringclient-verzekeringtussenpersoon. 
550 M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 313; Y., MERCHIERS, “De tussenpersonen: 
tussen oud en nieuw. Het nieuwe statuut van de distributie”, T. Verz. 1995, 354; Y., MERCHIERS, “De 
verzekeringsbemiddeling. Nieuwe aspecten”, T. Verz. 2000, 152. 
551 E., DENOEL, “Het mandaat van de verzekeringsagent”, T. Verz. 1990, 279. 
552 SCHOORENS, G., “De professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon”, R.W. 1998-99, 
314; Contra zie Gent 8 november 1988, R.W. 1989-90, 716 dat stelt dat vanaf de tussenpersoon de bevoegdheid 
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verzekeraar aan de zelfstandige verzekeringsagent om hem potentiële klanten aan te brengen 

wordt over het algemeen gezien als een agentuurovereenkomst, onderworpen aan de regels 

van de Wet Handelsagentuur553. De relatie tussen een makelaar en een verzekeraar valt echter 

niet onder die wet en lijkt minder eensgezind binnen een bepaald regime te plaatsten.  

 

202. De makelaarsovereenkomst wordt nergens teruggevonden in één of andere wetgeving, 

waardoor men gebruik tracht te maken van de wettelijke statuten die gekend zijn. Zonder hier 

uitvoerig op in te gaan554 kan volgende tweedeling555 teruggevonden worden. 

 

• Een eerste mogelijkheid bestaat erin de relatie tussen de verzekeringstussenpersoon en 

de verzekeringnemer te bekijken in het licht van een overeenkomst voor huur van 

diensten. In de meeste gevallen zijn de taken van de tussenpersoon immers beperkt tot 

het stellen van materiële handelingen zoals het louter met elkaar in contact brengen 

van verzekeraar en verzekeringnemer, de voorlichting en raadgeving van de cliënt bij 

de totstandkoming, en diensten in de loop van en in beperkte mate na de duurtijd van 

het verzekeringscontract.  

 

• Zodra de bevoegdheden van de tussenpersoon verder reiken dan het stellen van 

materiële handelingen, kan er gedacht worden deze overeenkomst te laten ressorteren 

onder de bepalingen inzake lastgeving. ALLARY stelt daarbij dat dit in de praktijk in 

de eerste plaats zal afhangen van de concrete verbintenissen die ontstaan in de 

verhouding tussen de verzekeraar en de tussenpersoon enerzijds en tussen de 

verzekerde en de tussenpersoon anderzijds. De hoedanigheid van de 

verzekeringstussenpersoon, makelaar of agent, kan daarbij wel richtingaangevend 

zijn. De verzekeringsmakelaar handelt normaal in het belang van de 

verzekeringnemer, terwijl de verzekeringsagent in het algemeen handelt als 

                                                                                                                                                         
heeft gekregen om rechtshandelingen te verrichten, de overeenkomst een lastgevingsovereenkomst wordt, 
veeleer dan aanneming. 
553 Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, B.S. 2 juni 1995. Deze wet valt buiten 
het onderwerp van deze masterproef. Voor een grondige bespreking zie M., DAMBRE, “De nieuwe 
handelsagentuurovereenkomstenwet”, R.W. 1995-96, 1393-1414 en H., VAN DE WALLE, “Kan een 
verzekeringsmakelaar handelsagent zijn?”, T. Verz. 2005, afl. 4, 795. 
554 De inkt is over dit onderwerp immers al veelvuldig gevloeid. 
555 Er gaan ook stemmen op voor een kwalificatie als contract sui generis, of als een driepartijenverhouding. 
Deze 2 stellingen worden niet besproken in de relatie verzekeraar-verzekeringstussenpersoon. 
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mandataris van de verzekeraar556. Lastgeving houdt de vertegenwoordiging in, het 

stellen van rechtshandelingen in naam en voor rekening van de opdrachtgever557. Dit 

wil zeggen dat de handelingen gesteld door een lasthebber binnen de perken van zijn 

mandaat, in beginsel slechts de lastgever en niet de lasthebber verbinden. De 

verzekeringstussenpersoon, lasthebber, blijft in dat opzicht vreemd aan de contractuele 

relatie die er ontstaat tussen de lastgever en diens contractpartij.  

203. Het is mogelijk dat de verzekeraar de tussenpersoon, zowel makelaar als agent, de 

bevoegdheid heeft gegeven om in bepaalde gevallen een dekking toe te staan in zijn naam of 

om de premie voor zijn rekening te innen. Er dient steeds geval per geval bekeken worden 

welke bevoegdheden de tussenpersoon in casu bekwam.  

 

 

2.2. Netwerk Portima 
 

204. Het statuut van een makelaar houdt in dat hij onafhankelijk is en dus een principiële 

vrijheid bezit. Hij is vrij van contractuele verhouding die hem oplegt een deel van of geheel 

zijn productie bij een bepaalde verzekeraar te realiseren. Dit is een interessant uitgangspunt in 

het vergelijk met de Wet Verzekeringsbemiddeling. Deze wet legt immers de verplichting op 

aan de tussenpersoon om te melden in welke mate hij afhankelijk is van een 

verzekeringsonderneming.  

 

205. De agenten kiezen optie 1 die stelt dat de agent zal dienen te vermelden dat hij de 

contractuele plicht heeft om exclusief zaken te doen met één of meerdere ondernemingen. De 

makelaars hebben echter 2 opties. Dit is waar het schoentje knelt. De makelaar kiest in de 

praktijk snel voor optie 3 en stelt daarbij aan zijn cliënt dat hij op geen enkele wijze gebonden 

is aan een verzekeringsonderneming en zijn aanbeveling baseert op een onpartijdige analyse 

van een toereikend aantal producten zodat hij een advies kan leveren dat aan de behoeften van 

de cliënt voldoet. Er is echter nog optie 2 die stelt dat de makelaar geen contractuele 

verplichting heeft om met één of meerdere verzekeraars zaken te doen, maar meestal 

                                                 
556 Vred. Wervik 20 april 1999, T. Vred. 1999, 363; P., ALLARY, “Omtrent de verzekeringstussenpersonen als 
lasthebber van de verzekerde” (noot onder Gent 24 april 2003), T. Verz. 2004, afl. 4, 875; M., FONTAINE, 
Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 310. 
557 Rb. Ieper 19 april 1993, D.C.C.R. 1994, 554; M., FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2006, 
320; JEGER, N., “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het afsluiten van een (medische) 
aansprakelijkheidsverzekering” (noot onder Antwerpen 1 maart 1995), T. Gez. 199-96, 224. 
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samenwerkt met enkele ondernemingen naar voorkeur. Deze optie is echter vaag opgesteld en 

lijkt m.i. dus snel te ontwijken. Waar mogelijk zal de makelaar immers verkiezen te profileren 

dat hij een onafhankelijk advies levert, eerder dan aan te geven dat er samenwerking is. 

 

206. Is dit echter wel realistisch? In dat opzicht komt het systeem van Portima in de kijker te 

staan. Portima is een informaticabedrijf dat een virtuele omgeving, een netwerk, creëert 

waarin verzekeringmakelaars en verzekeringsondernemingen snel en veilig zaken kunnen 

doen. Momenteel zijn 16 verzekeraars aangesloten bij dit privénetwerk558. Een makelaar kan 

toetreden tot het systeem van Portima zodra hij een ondernemingsnummer, een 

inschrijvingsnummer bij de CBFA heeft en een samenwerkingsakkoord559 met minstens 1 van 

de aangesloten verzekeraars. Vanaf dat moment staat het gebruik van Portima voor hem ter 

beschikking aan de hand van een login die hij verkrijgt vanaf zijn toetreding tot het 

systeem560.  

 

Het netwerk dat op deze wijze gecreëerd werd levert vele voordelen. Voor eenvoudige 

risico’s zoals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een verzekering huispersoneel, 

een brandverzekering, een autoverzekering, enz..561 verloopt de samenwerking tussen 

verzekeringsmakelaar en verzekeraar geheel via dit netwerk op een mum van tijd. De 

makelaar verkrijgt daartoe bij een verzekeringsonderneming waarmee hij samenwerkt één of 

meerdere productenrekening(en) en producentnummer(s). Met dat producentnummer verkrijgt 

hij toegang tot de modules van die verzekeraar. Het toekennen van meerdere 

producentnummers bij éénzelfde maatschappij laat toe om onderscheid te maken tussen 

verschillende vestigingen van een makelaar of tussen een segment voor klanten waarvoor men 

de inning van de premie aan de verzekeraar overlaat en een ander voor de polissen waarvoor 

de makelaar zelf de inning wenst te doen of waarvoor commissiepercentages zijn 

onderhandeld die afwijken van het gebruikelijke percentage. 

                                                 
558 AG Insurance, Allianz, Arag, Avéro, Axa, DAS, Delta Lloyd, Dexia Insurance, Fidea, Generali, Le Foyer, 
Mensura, Mercator Verzekeringen, Nateus Verzekeringen, Nationale Suisse Verzekeringen en Vivium. 
559 Eigen onderlijning. 
560 Vermeldenswaardig is dat Portima het enige netwerk is in zijn soort. Met het oog op concurrentie werd de 
software, die vereist is om via Portima te werken, vrijgegeven. Zo bestaat er het beheerspakket BRIO dat door 
Portima zelf op de markt gebracht is, maar zijn ook ander softwarepakketten compatibel met het netwerk. 
561 Dit geldt niet voor onder andere een contract van het type hospitalisatie, gewaarborgd inkomen of een 
levensverzekeringscontract waarbij de tussenpersoon nog steeds zal handelen op basis van een vooraf in te 
vullen voorstel, dat aan de verzekeraar wordt overgemaakt met oog op diens goedkeuring en in afwachting van 
een voorstel van deze laatste tot contracteren. 
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Op basis van summiere inlichtingen die nodig zijn om het risico te tariferen, kan de makelaar 

kan via Portima snel en efficiënt een tariefaanvraag invoeren bij de verschillende 

verzekeringsmaatschappijen die aangesloten zijn en waarmee hij samenwerkt. Voorafgaand 

aan het invullen van de ze basisgegevens, vult de makelaar een aantal identificatiegegevens 

van zijn cliënt in (Figuur 1). Deze nieuwe techniek garandeert dat de tarifering steeds up to date 

is en zorgt ervoor dat het niet meer vereist is dat de makelaar telkens contact opneemt met de 

betrokken onderneming met het oog op het verwerven van informatie omtrent de tarieven of 

zelf ingewikkelde berekeningen dient te maken op basis van tabellen. 

 

Figuur 2 

 

Een eenvoudige premieberekening gebeurt op basis van de noodzakelijke basisgegevens. 

Voor een B.A. Familiale is dit bijvoorbeeld de leeftijd van de verzekeringnemer en/of het 

gegeven of hij al dan niet alleenstaande is. Voor een polis huispersoneel geldt er meestal een 

standaardtarief. Voor een brandverzekering hangt de premie af van de hoedanigheid van de 

verzekeringnemer (volledige of gedeeltelijke eigenaar, volledige of gedeeltelijke huurder), het 

aantal plaatsen in het risico en bepaalde afwerkingen of meerwaardecriteria voor het gebouw 

cliënt in (Figuur 2). Voor autopolissen wordt de premie berekend op basis van de gegevens van 

de voornaamste bestuurder: adres, leeftijd, woonplaats, aantal jaren rijbewijs, schadeverleden 
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en de gegevens van het voertuig: merk en type, motorvermogen, cataloguswaarde. In de 

praktijk zullen verzekeraars voor jonge bestuurders, al dan niet voor een motorvermogen van 

meer dan een bepaald kW (kiloWatt), aanvaardingsvoorwaarden opleggen zoals het met 

succes voltooid hebben van een cursus defensief  rijden of het in portefeuille hebben van één 

of meer polissen van de ouders.  Al deze gegevens kan de makelaar invullen via dit direct 

systeem en zo berekent hij het tarief dat van toepassing zal zijn. Dit document kan hij 

afdrukken en voorleggen aan de cliënt (Figuur 3). 

 

Figuur 3 
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Figuur 4 

Het aanmaken en beheren van polissen via Portima gebeurt door de makelaar rechtstreeks in 

het systeem van de verzekeraar. Voor de verzekeraar is dit kostenbesparend en de makelaar is 

zeker dat er geen misverstanden ontstaan bij het doorgeven van gegevens aangezien hij er zelf 

de controle over heeft. In veel gevallen is een "bloc retour" systeem van toepassing, waardoor 

de ingebrachte gegevens worden gekopieerd in het beheerssysteem van de makelaar en hij dus 

geen dubbele inbreng moet verrichten. 

Niet alle gegevens kunnen echter via Portima worden doorgestuurd. De makelaar zal dus 

moeten zorgen dat in zijn dossier alle documenten aanwezig zijn die vroeger per brief, fax of 

mail aan de verzekeraar werden overgemaakt, zoals het ingevulde en ondertekende 

verzekeringsvoorstel, attesten van schadeverleden, kopie aankoopfactuur of attest 

alarminstallatie, enz. Afhankelijk van zijn samenwerkingsovereenkomst met de verzekeraar 

zal deze zich het recht voorbehouden om de nodige documenten op te vragen of in het kantoor 

van de makelaar te komen inkijken. 

207. Indien de cliënt zich akkoord verklaard met de tariefaanvraag die de tussenpersoon voor 

hem geselecteerd heeft als de meest gunstige, zal de makelaar informeren bij zijn cliënt naar 

de volledige elementen die vereist zijn om  het risico te beoordelen. Hij overloopt deze met de 
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verzekeringnemer waarbij hij een verzekeringsvoorstel laat invullen en ondertekenen. Deze 

ondertekening kan m.i. aanzien worden als de opdracht vanwege de klant aan zijn makelaar 

om voor hen een dekking aan te vragen bij de verzekeraar. De makelaar vervolledigt de 

gegevens via Portima of vormt zijn tariefberekening om in een dekkingsaanvraag en verkrijgt 

meteen een antwoord of de aanvrager binnen de categorie valt die geaccepteerd wordt ter 

dekking van het risico. In het geval de makelaar ziet dat het voorstel geaccepteerd zal worden 

door de verzekeraar, komt het in de praktijk vaak voor dat de makelaar van de verzekeraar een 

mandaat heeft verkregen om een voorlopige dekking te verstrekken. Deze kan al ingaan de 

dag dat de cliënt het makelaarskantoor weer verlaat zodat hij onmiddellijk gedekt is en niet 

hoeft te wachten tot de dag dat hij de polis, die hij zal ontvangen van de verzekeraar, 

ondertekent en laat toekomen bij de verzekeraar of de premie betaalt, waarop het contract tot 

stand komt.  

 

 

In het geval dat er bepaalde aanvaardingsvoorwaarden zijn of door de makelaar 

bijzonderheden worden gemeld of (tarief)afwijkingen (Figuur 4) worden gevraagd, zal de 

makelaar deze vaak vermelden in de vrije tekstruimte van het beheerssysteem (Figuur 5). De 

aanvraag zal in dat geval "back office" gestuurd worden en een beheerder bij de verzekeraar 

zal de zaak valideren, al dan niet nadat met de makelaar contact is genomen om bijkomende 

info of aanpassingen te bespreken. In dat geval zal de makelaar pas een dekkingsbevestiging 

aan de klant overmaken nadat hij de zekerheid heeft dat de zaak zal worden geaccepteerd.  
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Figuur 5 

 

Figuur 5 
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208. Vraag is nu in welke fase het contract effectief tot stand komt aangezien de nieuwe wet 

stelt dat de informatie dient verstrekt te worden voordat de overeenkomst tot stand komt. M.i. 

is er in geval van voorlopige dekking al sprake van een overeenkomst. Dit houdt in dat de 

makelaar zo snel mogelijk zijn informatieplicht dient na te leven, vooraleer hij een voorlopig 

dekkingsbewijs levert aan de cliënt. In de praktijk zal de makelaar de tariefaanvraag 

afdrukken op eigen papier, waarop de administratieve informatiegegevens standaard gedrukt 

staan. De makelaar zal hieraan een papier hechten dat bevestigt dat hij de verlangens en 

behoeften van de cliënt heeft geanalyseerd en op basis daarvan het onderhavig product 

aanbeveelt. Interne werkingsregels binnen het makelaarsbedrijf zullen het personeel vaak 

verplichten zo spoedig als mogelijk deze informatie aan de cliënt te verstrekken, zelfs reeds 

op de tariefaanvraag. Via Portima is het zelfs zo dat een standaard documentje met de nodige 

informatieplicht kan afgedrukt worden (figuur 6). 

 

Figuur 6 

 

 

In dit opzicht lijkt het snel gebeurd om te voldoen aan de nieuwe informatieplicht. De 

makelaar vult een checklist in via het scherm van de verzekeraar, weet meteen of het risico 
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geaccepteerd wordt en drukt indien hij het wil een standaarddocumentje af met de vereiste 

informatieplicht.  

 

209. Aan de hand van de gevoerde enquête stelt men vast dat bijna elke makelaar via dit 

directe systeem werkt. Belangrijker echter is dat dit inhoudt dat elk van die makelaars aldus 

over minstens 1 samenwerkingsakkoord beschikt met een verzekeraar! Toch dragen vele 

participanten het logo van Brocom en verklaren ze hun advies te geven op basis van een 

onafhankelijke analyse gebaseerd op een toereikend aantal verzekeringsproducten.  

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Enquête: Is de Wet Verzekeringsbemiddeling een 

lege doos? 

 

210. Na een aantal gesprekken met personen die dagdagelijks werkzaam zijn in de 

verzekeringsbemiddeling, leek de praktijk zich weinig veranderd te hebben na de wet van 22 

februari 2006. Een enquête leek gepast. Via bezoeken aan verscheidene makelaars en via een 

grootschalige rondvraag werd de evaluatie bekomen van 107 makelaarskantoren in en rondom 

Antwerpen door middel van het invullen van een kleine vragenlijst. De resultaten zijn 

verrassend. 

 

Praktisch elke makelaar (97%) is op de hoogte van de 

informatieplicht ingevoerd door de nieuwe wetgeving 

en kent de inhoud ervan. 

 

 

97%

3%

Kent u de Wet van 22 februari 
2006

Ja

Neen
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Maar heeft dit iets veranderd? Om dat na te gaan werd 

os van de kwaliteit en van de inhoud van de 

 

e vraag werd gesteld of deze wet iets bijbrengt aan de 

 

 

                                                

gevraagd of de vereiste informatie voortvloeiende uit de 

Wet Verzekeringsbemiddeling aan de cliënt geleverd 

wordt voordat de overeenkomst gesloten wordt en 

zonodig wanneer de overeenkomst gewijzigd of 

verlengd wordt, namelijk indien deze wijziging of 

verlenging gepaard gaat met een aanzienlijke wijziging 

in de dekking562. Hier kan men helaas vaststellen dan, 

ook al kent praktisch iedereen deze plicht, slechts een 

kleine meerderheid deze informatie aan elke nieuwe 

klant levert, en slecht de helft deze informatie levert bij 

een beduidende wijziging van de dekking.  

 

 

L

informatie, is het schrijnend dat maar 1 op 2 makelaars 

zijn wettelijke plicht naleeft. 

 

 

 

D

praktijk. Ook hier zijn de meningen gelijkgezind. De 

wet veranderde in de opinie van de makelaar vaak de 

werkwijze van de makelaar zelf maar niet de situatie 

van de consument. Hij levert met andere woorden meer 

administratief papierwerk op, maar geen extra garanties 

in de ogen van het gros van de makelaars. De wet is 

immers summier en ongedetailleerd. Na een aantal 

gesprekken met personen werkzaam in de 

bemiddelingssector, leek het vooral dat de meesten nu 

enkel een kleine nota aanhechten bij het advies waarop 

staat dat het aanbevolen product overeenstemt met de 

verlangens en behoeften van de cliënt. 

 

 

63%

37%

Levert u deze informatie aan 
elke nieuwe klant?

Ja

Neen

50%
50%

Levert u deze informatie bij 
wijziging van de dekking?

Ja

Neen

30,6

66,3

3,1

Heeft deze wet uw werkwijze 
beïnvloed?

Ja

Neen

3,1

76,3

20,6

Situatie van de consument 
beter? 

Ja

Neen

 
562 Art. 12bis Wet Verzekeringsbemiddeling. 
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Wat nog in het oog sprong en waar de Wet 

 

en cynische noot die ook hier en daar gehoord werd was dat de oplossing voor de hand 

11. Omdat afbreken zonder opbouwen makkelijk gedaan is, verdient het ook een poging om 

aar men wel veel aan kan veranderen is de 

toetreding van het systeem van Portima dient de 

48%

15%

37%

Vergelijkt u bij een aanvraag 
het aanbod van meerdere 

verzekeraars?

Ja

Neen

Soms

Verzekeringsbemiddeling dan ook de bal missloeg, is 

dat wordt vastgesteld dat een groot aantal van de 

makelaars niet eens een vergelijking tussen twee 

verschillende verzekeraars maken! 

 

E

liggend is om met de nieuwe informatieplicht in overeenstemming te zijn. De wet legt immers 

op dat een onafhankelijk advies inhoudt dat de makelaar een vergelijking maakte tussen een 

voldoende aantal producten. In theorie volstaat het dus dat de makelaar een viertal 

ondernemingen zoekt om mee samen te werken waarvan drie heel duur zijn, weinig dekking 

bieden, veel uitsluitingen opnemen of nog andere niet-consument vriendelijke elementen 

bevatten en één goede prijs-kwaliteit verzekeraar waarmee ze graag handelen. Bij elke 

aanvraag van een cliënt vergelijken ze de  producten van deze vier verzekeraars en komen 

uiteraard steeds bij dezelfde verzekeraar uit. De praktijk van het samenwerken voor een 

bepaalde tak met een bepaalde verzekeraar kan aldus blijven bestaan en de wettelijke 

informatieplicht is voldaan. 

 

2

na te denken over een oplossing die in de praktijk de consument wel de nodige bescherming 

zou vinden. Inderdaad zou het wat te gek zijn te verlangen dat elke makelaar voor elke 

aanvraag elk bestaand verzekeringsproduct op de markt vergelijkt en aftoetst aan de 

verlangens uitgedrukt door zijn cliënt. Als dit wettelijk verplicht wordt gesteld, geeft dit m.i. 

een grote meerkost voor de makelaar waardoor uiteindelijk ook de premies dreigen te stijgen. 

Op basis van ervaring en op basis van samenwerkingen met bepaalde verzekeraars weet de 

makelaar in de praktijk wel waar hij een bepaald risico goed kan verzekeren.  

  

 

W

transparantie vereist. Zoals gezegd gaat nagenoeg elke 

makelaar samenwerkingsovereenkomsten aan. Ter 
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makelaar te beschikken over minstens 1 

samenwerkingsakkoord met oog op een 

producentennummer en producentenrekening. Zo zien 

we dat zo goed als elke makelaar antwoordt dat hij via 

Portima werkt, wat betekent dat hij daartoe 

samenwerkingsakkoorden aanging met een of meerdere 

verzekeraar(s).  

 

 

 

Daarnaast bestaan er vaak ook nog interne richtlijnen 

ie de makelaar aan zijn personeel rondstuurt waarin 

 

en mogelijke transparantie zou zijn de makelaar te 

 

212. He hierove  

akelaar laar’ omda  

d

bepaald wordt met welke verzekeraar voor welk risico 

samengewerkt wordt. Cliënten weten van dit alles niets. 

 

 

 

97%

3%

Werkt u rechtstreeks in het 
scherm van de verzekeraar?

Ja

Neen

Zijn er interne richtlijnen welke 
verzekeraar te kiezen?

E

verplichten zijn werkprocedés van vergelijking prijs te 

geven. Opvallend is immers dat over het concrete 

vergelijken van producten in de praktijk niet veel 

gezegd wordt. Zo vermeldt het merendeel niet hoeveel 

verzekeraars vergeleken werden, noch welke 

vergeleken werden. Het merendeel maar niet allen, 

vermeldt wel van wie het aanbod afkomstig is. 
 

 

 

t lijkt een stap in de goede richting om 

 draagt immers zijn naam van ‘make

 
 

r meer transparantie te vragen. Een

t hij onafhankelijk is. Het is dan ookm

36%

62%

2%
Ja

Neen

Geen idee

8%19%

Vermeldt u hoeveel 
verzekeraars geraadpleegd 

werden?

73%

Ja

Neen

Soms

59%19%

22%

Vermeldt u van wie het aanbod 
afkomstig is?

11%17%

Vermeldt u welke verzekeraars 
geraadpleegd werden?

JaJa

NeenNeen

SomsSoms
72%
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logisch dat hij deze onafhankelijkheid hanteert in functie van zijn cliënt. Zoniet lijkt het 

onderscheid tussen makelaars en agenten in de praktijk, achter de schermen, geheel verloren 

te gaan. 

 

Een stap die daar echter noodzakelijk aan vooraf gaat situeert zich reeds op het niveau van de 

akelaar. Het lijkt nutteloos op te leggen dat de makelaar moet aangeven welke verzekeraars 

ar die deze mate van informatieverstrekking en afweging van belangen praktisch 

iet te realiseren ziet, is daarom niet minder makelaar. Hij zal enkel eerlijkheidshalve dienen 

ling van de 

erzekeraar is, en welk deel ter betaling van de makelaar is. Vaak is het immers daar al dat de 

m

vergeleken zijn als hij geen concrete richtlijnen opgelegd krijgt om zijn advies en keuze 

omstandig te motiveren. De huidige motiveringsplicht bleek in verschillende vergelijken 

immers erg vaag voor te komen. Dit zou inhouden dat hij aantoont welke verzekeraars hij 

vergeleken heeft, welk de verschillende producten waren en vooral dat hij daarbij aangeeft 

welk product hij aanraadt en waarom, gelet op de situatie van de cliënt. Dit is een grote 

verzwaring van de informatieplicht die nu bestaat maar het zou noodgedwongen terug een 

groter verschil maken tussen agent en makelaar en de concurrentie tussen verzekeraars 

stimuleren. De makelaar die in die mate de behoefte van de cliënt nagaat is het immers 

waardig de titel van Brocom te dragen, waarbij hun logo van ware onafhankelijkheid en 

garantie van uw belangen zelf stelt dat de Brocom makelaar verder gaat dan wat de wet 

verwacht.  

 

Een makela

n

aan te geven dat hij advies verstrekt in de zin van optie 2, zijnde buiten elke contractuele 

verplichting een deel of geheel zijn klanten bij een bepaald verzekeraar te plaatsen, maar dat 

hij samenwerkt met bepaalde verzekeraars waarvan hij de naam verstrekt aan de cliënt op 

eerste verzoek. Optie 3 blijft dan over voor de makelaars die zoals de wet het zelf stelt, op 

geen enkele wijze gebonden zijn aan een verzekeringsonderneming, waar dit m.i. in het 

belang van de consument moet geïnterpreteerd worden als zijnde niet verbonden, gebonden, 

gelieerd of op eender welke wijze in duurzame verhouding of beginselverklaring. 

 

Daarnaast gaan er stemmen op om in de premie aan te geven welk deel ter beta

v

consument moeilijkheden heeft om een objectief vergelijk te maken. Dit is echter m.i. maar 

een logische noodzaak. Het is uiteindelijk de consument die op de makelaar beroep doet en 

het is de consument die hem betaalt. De CBFA bracht hiertoe op 17 oktober 2006 een advies 
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uit dat te raadplegen is op haar website563. Degenen die deze transparantie gunstig gezind zijn 

duiden m.i. terecht op het feit dat de cliënt nu wel een vergelijking kan vragen van 

verzekeraars, maar zelf nog een vergelijking dient te maken welke makelaar hij wilt. Deze 

zou daarentegen ingelicht dienen te worden over de eigen kosten de makelaar nog toevoegt 

aan de premie. 

 

Een laatste mogelijke oplossing is de consument duiden op het feit dat, indien het vergelijk 

lotwoord 

 

en cliënt is op zoek naar het beste verzekeringsproduct tegen de beste prijs. Hij is in principe 

a een evaluatie van de Wet Verzekeringsbemiddeling lijkt het echter dat de wet vager is en 

aarentegen is het een duidelijke tendens in de rechtspraak om de vage verplichting die op de 

                                                

gemaakt werd in het kader van bepaalde samenwerkingsakkoorden en interne richtlijnen, de 

cliënt erom kan verzoeken alsnog de gehele markt na te gaan voor een passend product ter 

betaling van een fee. Deze oplossing lijkt echter eerder fantasie aangezien een particuliere 

consument m.i. weinig geneigd zal zijn een fee te betalen voor een eenvoudige 

verzekeringsdekking. 

 

 

S

E

aldus gebaat bij een tussenpersoon die feitelijk of juridisch sterk onafhankelijk is van 

verzekeringsondernemingen zodat deze allereerst het belang van de cliënt dient. De Wet 

Verzekeringsbemiddeling wil de consument deze bescherming en kennis bieden door het 

invoeren van een registerinschrijving en een informatieplicht. Het doel dat de consument erop 

kan rekenen dat de verzekeringstussenpersoon een product zal aanraden, dat in de lijn ligt van 

zijn verlangens en behoeften. 

 

N

beknopter is dan andere wetten ingegeven in het belang van de consument. Ook in de praktijk 

lijkt deze wet maar al te veel met de voeten te worden getreden. 

 

D

tussenpersoon valt, toch streng te interpreteren. Een wettelijke aansprakelijkheidsregeling van 

de tussenpersoon aangaande zijn informatieplicht uit de Wet Verzekeringsbemiddeling blijft 

 
563 http://www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/advorg/cvv/pdf/advice_c_2005_2.pdf. 
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misschien een missende factor, de rechtspraak heeft deze lacune al uitgebreid ingevuld en zo 

de beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon vorm gegeven.   
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http://upca.be/bvvm/nl/.../Toelichtingsnota%20fiches%201%2012%202006.doc 
 
http://www.ponet-law.be/nieuwsberichtenarchief.htm 
 
http://www.cbfa.be/nl/vt/vz/circ/pdf/21-12-06.pdf 
 
http://www.portima.be/default.aspx?tabid=68&language=nl-NL 
 
http://www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/advorg/cvv/pdf/advice_c_2005_2.pdf 
 
http://www.cbfa.be/nl/vo/bep/vo_bep.asp 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992H0048:NL:HTML 
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