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Inleiding 
De evoluerende technologie en de veranderende voorkeuren van de mensen in de Westerse 

samenleving hebben een invloed op de economie en wijzigen de manier van consumeren.1 Zo 

kopen consumenten steeds vaker online waardoor er een heuse e-commerce is ontstaan en 

worden digitale platformen opgericht die de mogelijkheid bieden om onderbenutte goederen en 

diensten uit te lenen. Deze laatstgenoemde nieuwe economie wordt de ‘deeleconomie’ genoemd, 

verwijzend naar de centrale plaats die toegekend wordt aan het ‘delen’ in plaats van het ‘bezitten’, 

en kent zo een sterke groei in de samenleving dat het een immens economisch potentieel heeft.2 

 

In de deeleconomie komen mensen met andere, veelal onbekende, mensen in contact waarbij 

eigen goederen worden uitgeleend aan de derde of waarbij iemand een dienst verricht bij een 

derde. Bij dergelijke transacties is het mogelijk dat uitgeleende goederen schade oplopen of dat 

een dienstverrichter schade toebrengt. Indien dergelijk onheil geschiedt en de aanbieder of 

gebruiker van een goed of een dienst heeft geen (correcte) verzekering afgesloten, dan kan de 

participatie in de deeleconomie wel een zure nasmaak krijgen. Een oplossing hiervoor ligt in de 

ontwikkeling van verzekeringen die geschikt zijn voor deze alternatieve economie. 

In een eerste fase besteedde de verzekeringssector weinig aandacht aan de opkomende 

deeleconomie. Stilaan wordt de sector zich echter bewust van de mogelijkheden die de 

deeleconomie te bieden heeft.  

 

Met deze masterproef wordt onderzocht welke mogelijkheden microverzekeringen kunnen 

bezorgen aan gebruikers van de deeleconomie door bescherming te bieden bij de transacties die 

zij uitvoeren en in welke mate die bescherming effectief wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt 

ook aandacht besteed aan de wijze waarop digitale technologie van belang kan zijn voor 

                                                      
1 R. BASSELIER, G. LANGENUS, L. WALRAVENS, “De opkomst van de deeleconomie”, 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf. 
 
2 R. BASSELIER, G. LANGENUS, L. WALRAVENS, “De opkomst van de deeleconomie”, 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf. 
 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf
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verzekeringen in de deeleconomie en met welke uitdagingen, privaatrechtelijk en 

publiekrechtelijk, zij worden geconfronteerd. 

 

Meer concreet wordt in de eerste twee hoofdstukken respectievelijk de ‘deeleconomie’ en het 

begrip ‘microverzekering’ uitgelegd waarna beide begrippen samen worden genomen en 

besproken. Daarna volgt een hoofdstuk over technologie en een opsomming van de verschillende 

soorten verzekeringen die bescherming kunnen bieden aan participanten in de deeleconomie om 

dan te eindigen met een hoofdstuk over de privaatrechtelijke vragen waarmee 

microverzekeringen kunnen worden geconfronteerd en de impact die publiekrechtelijke 

verplichtingen op hen kunnen hebben.  

 

De onderzoeksmethode van deze masterproef is het ‘bureau-onderzoek’ waarbij reeds bestaande 

gegevens worden verzameld en bestudeerd om aan de hand daarvan een onderzoek te voeren. 

Het onderwerp van deze proef, ‘microverzekeringen voor de deeleconomie’, betreft een dermate 

recent gegeven dat relevante rechtspraak en rechtsleer zeer gering is. Daarom werd vooral gebruik 

gemaakt van studies, onderzoeken en andere online bronnen. Daarnaast werd contact 

opgenomen met een aantal mensen uit de verzekeringswereld, met inbegrip van beleidsmakers, 

en die reeds actief zijn in de problematiek van verzekeringen en deeleconomie. 
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1. Deeleconomie 
1.1 Ontstaan 

1.1.1 Algemeen  

De deeleconomie, ook wel de ruileconomie of de sharing economy genoemd, is een nieuwe vorm 

van economie die de laatste jaren enorm in opmars is gekomen. Ze vervangt de klassieke economie 

niet, maar komt er naast te staan. Het is als het ware een aanvulling op de reguliere economie. 

Vandaag is de verhouding tussen het nieuwe model en het klassieke model verre van gelijk, waarbij 

het aandeel van de algemene economie duidelijk veel groter is dan het aandeel van de 

deeleconomie. Pricewaterhousecoopers3 heeft in 2015 een studie gedaan naar de 

toekomstmogelijkheden en daaruit blijkt dat voor de transacties van Europa’s vijf meest voorname 

sectoren van de deeleconomie (namelijk ‘collaborative finance4’, accommodatie, 

huishouddiensten, professionele diensten ‘on demand’ en transport) een potentiële groei tot 570 

miljard euro wordt verwacht tegen 2025, tegenover de 28 miljard euro vandaag. Deze studie toont 

aan dat de groei die de deeleconomie vandaag kent nog maar een begin is en dat binnen een aantal 

jaren de omvang van de sharing economy de omvang van de klassieke economie zal evenaren. 

Meteen wordt aangetoond dat het belang van de deeleconomie vandaag al groot is, maar in de 

toekomst nog veel groter zal worden en dat de maatschappij de belangrijkheid van deze 

opkomende economie niet kan negeren.  

1.1.2 Geschiedenis  

De deeleconomie mag dan wel een recent gegeven zijn dat aan een sneltempo groeit, het 

fenomeen van het delen van goederen en diensten op zich is niet nieuw.5 Historici tonen aan dat 

vormen van collectief bezit en bruikleen eeuwen geleden al bestonden; zo leenden zelfs onze 

voorouders in de oudheid al goederen aan elkaar uit, al was dat in die tijd eerder nodig om te 

                                                      
3 X, “Europe’s five key sharing economy sectors could deliver €570 billion by 2025”, 
https://www.automotiveworld.com/news-releases/europes-five-key-sharing-economy-sectors-deliver-e570-billion-
2025/.  
4 “The term collaborative finance is used to describe a specific category of financial transaction which occurs directly 
between individuals without the intermediation of a traditional financial institution. This new way to manage 
informal financial transactions has been enabled by advances in social media and peer-to-peer on line platforms.”, 
collaborativefinance.org. 
5 M. DE KEYZER, E. VAN ONACKER, “Is de deeleconome inclusiever? De geschiedenis toont van niet”, 
https://www.demorgen.be/opinie/is-de-deeleconomie-inclusiever-de-geschiedenis-toont-van-niet-b05cb43e/.  

https://www.automotiveworld.com/news-releases/europes-five-key-sharing-economy-sectors-deliver-e570-billion-2025/
https://www.automotiveworld.com/news-releases/europes-five-key-sharing-economy-sectors-deliver-e570-billion-2025/
https://www.demorgen.be/opinie/is-de-deeleconomie-inclusiever-de-geschiedenis-toont-van-niet-b05cb43e/
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overleven. Later ontwikkelde de ruilhandel zich, waarbij goederen en diensten onderling gewisseld 

werden in ruil voor een ander goed of een andere dienst. Naarmate samenlevingen zich verder 

gingen ontwikkelen, kwam er steeds meer behoefte aan een universeel ruilmiddel, een manier om 

aan goederen en diensten eenzelfde waarde te kunnen geven. Zo ontstond ‘geld’ als ruil- en 

betaalmiddel.6 Ten tijde van de industriële revoluties, het kapitalisme en de creatie van de 

natiestaat verdween het delen weer even buiten beeld. Het was de overheid die voorzag in 

regulering en steun verleende aan wie het nodig had.7 Sinds de economische crisis in 2008 kwam 

de deelcultuur in opmars8. Er heerste financiële onzekerheid en mensen besloten spullen te ruilen 

en te delen om geld uit te sparen.  Na de economische crisis is het idee van het delen zich blijven 

ontwikkelen, andere factoren dan financiële onzekerheid, namelijk duurzaamheid, 

milieubewustzijn, mentaliteitsverandering etc. speelden dan een grote rol. De laatste jaren is de 

deeleconomie een fenomeen geworden dat zeer snel aan belang wint, en dat is vooral te danken 

aan de ontplooiing van de digitale technologie. Dankzij nieuwe ontwikkelingen in de digitale 

wereld ontstaan er virtuele ‘platformen’ die het zeer eenvoudig maken om partijen die goederen 

of diensten leveren in contact te brengen met partijen die willen genieten van de aangeboden 

goederen of diensten9. Op die manier ontstaat er een economie van delen, tegen een vergoeding. 

Het staat vast dat deze nieuwe vorm van economie een grote meerwaarde biedt voor gebruikers 

en in de toekomst alleen maar zal groeien. 

 

De deeleconomie betreft peer-to-peer- of een consumer-to-consumercontext, waarbij 

consumenten onder elkaar goederen en diensten uitlenen. Het onderdeel van de deeleconomie 

dat de ruil van onderbenutte goederen tussen particulieren onderling regelt, wordt de ‘peer-to-

peer economy genoemd. Niet alleen particulieren, maar ook professionelen kunnen actief zijn in 

de deeleconomie, meer bepaald in het aanbieden van diensten. De Europese Commissie heeft dit 

                                                      
6 L. ZUIDGEEST, “Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen”, masterproef Urban and area 
development, 2014. 
7 T. CHRISTIAENS, “Vijftig jaar na mei ’68: van bezit naar gebruik. Over deeleconomie”, 
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/vijftig-jaar-na-mei-%E2%80%9968-van-bezit-naar-gebruik.-over-
deeleconomie/. 
8 H. JOBSE, “Hoe sociaal en duurzaam is de deeleconomie echt?”, https://medium.com/moneyou-create/hoe-
sociaal-en-duurzaam-is-de-deeleconomie-%C3%A9cht-50d39459d307. 
9 X, “Deeleconomie: wat is het?”, https://www.ing.be/nl/business/my-business/innovation/sharing-economy. 

http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/vijftig-jaar-na-mei-%E2%80%9968-van-bezit-naar-gebruik.-over-deeleconomie/
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/vijftig-jaar-na-mei-%E2%80%9968-van-bezit-naar-gebruik.-over-deeleconomie/
https://medium.com/moneyou-create/hoe-sociaal-en-duurzaam-is-de-deeleconomie-%C3%A9cht-50d39459d307.
https://medium.com/moneyou-create/hoe-sociaal-en-duurzaam-is-de-deeleconomie-%C3%A9cht-50d39459d307.
https://www.ing.be/nl/business/my-business/innovation/sharing-economy
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uitdrukkelijk opgenomen in haar definitie zoals vermeld in haar ‘Europese agenda’ (cfr. ‘Definitie). 

Een voorbeeld van een professionele dienstverlener die handelt in de deeleconomie is de vakman 

die via het klusjesplatform ‘Listminut’ diensten verleent om zijn klantenbestand uit te breiden.10  

 

Naast de consumer-to-consumer businessmodellen bestaan er ook business-to-consumer en zelfs 

business-to-business modellen waarbij ondernemingen hun bedrijfsmodel baseren op de 

deeleconomie. Een mooi voorbeeld is ‘Zipcar’, een ondernemingen die een wagenpark ter 

beschikking stelt dat kan ‘gedeeld’ worden door particulieren. In se verschilt dit model niet zo zeer 

van de traditionele verhuurmaatschappijen. De meningen of deze bedrijfsvorm al dan niet onder 

de deeleconomie valt zijn dan ook verdeeld.11 Het steeds terugkerende argument betreft het feit 

dat in een B2C-model het ‘deel’-aspect vaak ver te zoeken is en het eerder gaat om reguliere B2C-

transacties.12 

Naast mogelijkheden in de B2C-context is het belangrijk op te merken dat er ook mogelijkheden 

bestaan voor de deeleconomie in een B2B-context. Vandaag is de idee om goederen en diensten 

te delen tussen ondernemingen onderling niet zo vergevorderd als dat het geval is voor 

consumenten, toch ziet het er naar uit dat in de toekomst verder zal evolueren.13 

 

Één van de pioniers is  het Nederlandse Floow2, een deelmarktplaats voor bedrijven waar 

materiaal, faciliteiten, diensten en knowhow onderling ter beschikking worden gesteld. Het 

businessmodel is succesvol aangezien ondernemingen die meewerken aan ‘asset sharing’ een 

nieuwe bron van omzet kunnen activeren. Op die manier worden bedrijven economisch getriggerd 

om duurzaam om te springen met goederen en diensten.14 Ook hier kan dezelfde opmerking 

                                                      
10 IDEA CONSULT, De Vlaamse deeleconomie onderzocht, 
https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/deeleconomie_voorstel_idea_consult.pdf. 

11 R. BASSELIER, G. LANGENUS, L. WALRAVENS, “De opkomst van de deeleconomie”, 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf. 
12 S. DESCHUYTER, Het ondernemingsbegrip en de deeleconomie, masterproef Rechten Universiteit Gent, 2017-2018, 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/228/RUG01-002479228_2018_0001_AC.pdf. 
13 C. BROOKS, “The state of the B2B sharing economy”, 5 juli 2017, https://www.business.com/articles/b2b-sharing-
economy/. 
14 MVO VLAANDEREN, “Floow2 zet Nederlandse B2B-deeleconomie in gang”, 
https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/floow2-zet-nederlandse-b2b-deeleconomie-gang. 
 

https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/deeleconomie_voorstel_idea_consult.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/228/RUG01-002479228_2018_0001_AC.pdf
https://www.business.com/articles/b2b-sharing-economy/
https://www.business.com/articles/b2b-sharing-economy/
https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/floow2-zet-nederlandse-b2b-deeleconomie-gang
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worden gemaakt als bij het B2C-bedrijfsmodel. Er zijn voor- en tegenstanders bij de vraag of dit 

concept deel uitmaakt van de deeleconomie. 

In deze masterproef zal de deeleconomie hoofdzakelijk aan bod komen in zijn peer-to-peervorm. 

1.1.3 Groeifactoren 

Hoe kan een nieuwe vorm van economie die, simplistisch uitgelegd, zijn fundering kent in het delen 

van goederen, groeien aan een immens snel tempo? De veranderende maatschappij en de 

evoluerende technologie zijn twee elementen die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de 

groei. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke factoren voor de groei die in het kader van deze 

masterproef het vermelden waard zijn. 

1.1.3.1 Veranderende samenleving 

De slagzin ‘sharing is caring’ vat de deeleconomie samen in slechts drie woorden. In het verleden 

was de samenleving gericht op ‘bezit’,  was eigendom de oplossing voor alles en veel eigendom 

bezitten stond steevast synoniem voor welvarendheid. Alle inwoners van eenzelfde straat kopen 

een heggeschaar om één keer per jaar dertig minuten hun haag in een stadstuintje te scheren. 

Mensen kopen een auto als een vorm van statussymbool, ook al hebben ze die slechts een aantal 

keer per jaar nodig. De laatste jaren vindt er een mentaliteitswijziging plaats bij de bevolking, in 

het bijzonder bij de jongeren. De economische crisis heeft de aanzet gegeven tot de opmars van 

de deeleconomie: mensen gingen bewuster om met nieuwe aankopen en spullen kregen vaker 

een tweede leven in plaats van in de vuilnisbak te belanden.15 Al snel ontstond er een nieuwe 

manier van (bewuster) leven, waar goederen worden gehuurd en geleend liever dan datzelfde 

goed aan te kopen. De deeleconomie heeft niet alleen betrekking op goederen, maar ook op 

diensten. Mensen bieden hun kennis en hulp aan aan wie het wenst, al dan niet tegen een kleine 

vergoeding. Wat oorspronkelijk begon als een reactie op de financiële crisis om bewuster om te 

gaan met aankopen, veranderde al snel in een nieuwe vorm van economie. Bedrijven zagen 

potentiële doorgroeimogelijkheden in deze nieuwe ‘way of life’ en start-ups schoten als 

paddenstoelen uit de grond. 

                                                      
15 S. GORIS, “Van bezit naar toegang: wat betekent de sharing economy voor de gemeente?”, 
https://medium.com/@ShelleyGoris/van-ik-heb-naar-ik-heb-nodig-wat-betekent-dit-voor-de-gemeente-
93592fe14187. 

https://medium.com/@ShelleyGoris/van-ik-heb-naar-ik-heb-nodig-wat-betekent-dit-voor-de-gemeente-93592fe14187
https://medium.com/@ShelleyGoris/van-ik-heb-naar-ik-heb-nodig-wat-betekent-dit-voor-de-gemeente-93592fe14187
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1.1.3.2 Technologische evolutie 

De veranderende samenleving is niet voldoende geweest om te komen tot een deeleconomie die 

aan een zeer snel tempo toeneemt in omvang en waarde. In de jaren zestig bestond ook de 

overtuiging dat men duurzamer moest omspringen met materialen, dat de samenleving moest 

veranderen etc., maar nooit was er sprake van een echte deeleconomie. De digitale kennis die er 

toen niet was en die nu in die mate aanwezig is dat er sprake is van een ware digitale revolutie, 

maakt het verschil. Dankzij de technologische voorzieningen kan er in korte tijd een globaal 

netwerk ontwikkeld worden dat delen gemakkelijker maakt. Zonder die digitale kennis zouden 

Airbnb en Uber vandaag nooit de  gigantische, invloedrijke bedrijven geworden zijn die ze nu zijn.16 

Dankzij de platformen, die doorgaans de vorm aannemen van een website of een smartphone-

app, is het mogelijk om op zeer grote schaal mensen in verbinding te brengen met elkaar en op 

een eenvoudige, betrouwbare manier goederen en diensten te verhandelen.17 Hoewel bepaalde 

sectoren meer vertegenwoordigd zijn op platformen dan anderen ( vb. transportsector en 

hotelsector), zullen in de toekomst vrijwel alle sectoren aanwezig zijn in de platformeconomie. 

Op 1 juli 2016 heeft de Belgische overheid een programmawet uitgevaardigd waarin een gunstig 

belastingregime opgenomen is voor alle particuliere personen die (beperkte) inkomsten genereren 

uit de deeleconomie door tussenkomst van een erkend elektronisch platform.18  Op 12 januari 

2017 werd een KB19 uitgevaardigd dat de voorwaarden vermeldt waaraan een elektronisch 

platform moet voldoen om erkend te worden.20 Ondertussen heeft de Federale Overheidsdienst 

                                                      
16 T. CHRISTIAENS, “Vijftig jaar na mei ’68: van bezit naar gebruik. Over deeleconomie”, 
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/vijftig-jaar-na-mei-%E2%80%9968-van-bezit-naar-gebruik.-over-
deeleconomie. 
17 X, “Deeleconomie”, https://www.sharenl.nl/deeleconomie/. 
18 FOD FINANCIEN, “Aanvraag tot erkenning van een elektronisch platform”, 
https://financien.belgium.be/nl/vzws/deeleconomie/aanvraag-tot-erkenning-van-een-elektronisch-platform#q3. 
19 Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de 
in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de 
bedrijfsvoorheffing. 
20 X, “Deeleconomie – voorwaarden erkenning platform en bedrijfsvoorheffing”, 
http://www.lexalert.be/nl/article/deeleconomie-voorwaarden-erkenning-platform-en-bedrijfsvoorheffing. 

http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/vijftig-jaar-na-mei-%E2%80%9968-van-bezit-naar-gebruik.-over-deeleconomie
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/vijftig-jaar-na-mei-%E2%80%9968-van-bezit-naar-gebruik.-over-deeleconomie
https://www.sharenl.nl/deeleconomie/
https://financien.belgium.be/nl/vzws/deeleconomie/aanvraag-tot-erkenning-van-een-elektronisch-platform%23q3
http://www.lexalert.be/nl/article/deeleconomie-voorwaarden-erkenning-platform-en-bedrijfsvoorheffing
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Financiën een lijst opgesteld met alle platformen die aan de voorwaarden voldoen en dus erkend 

zijn door de overheid; momenteel bevat de lijst 43 erkende elektronische platformen.21 

1.1.3.3 Duurzaamheid 

Een derde reden waarom de deeleconomie aan een sterk groeitraject bezig is, is omdat het een 

duurzame manier van leven is. Door goederen optimaal te gebruiken, namelijk door onderbenutte 

goederen ter beschikking te stellen aan wie het nodig heeft, moeten minder producten worden 

geproduceerd en vervolgens ook als afval verwerkt worden.22 In deze tijden van klimaatopwarming 

en milieuvervuiling groeit het besef dat de huidige samenleving moet veranderen, de 

consumptiemaatschappij moet verdwijnen en we duurzamer moeten omspringen met producten. 

Dankzij de deeleconomie is het voortaan makkelijker om aandacht te besteden aan duurzaam 

leven.    

 

Critici werpen op dat de deeleconomie helemaal niet zo duurzaam is. Het Nederlandse ShareNL, 

een Nederlandse kennisplatform voor de deeleconomie, heeft in opdracht van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu in Nederland een onderzoek gedaan naar de werkelijke 

duurzaamheidsimpact van de deeleconomie. 23 Uit de studie bleek dat de deeleconomie duurzaam 

is voor praktische spullen zoals een boormachine, hamer en ander doe-het-zelf materiaal. 

Dergelijke producten worden meer gebruikt en minder aangekocht. Voor een aantal zaken, zoals 

caravans en motorbootjes heeft de deeleconomie een negatieve impact op het milieu. Dat komt 

omdat het men die goederen meer gaat gebruiken en dat leidt op zijn beurt tot een hogere uitstoot 

van vervuilende stoffen.24 

                                                      
21 X, “Deeleconomie – lijst van de erkende platformen”, 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-
platformen20180727.pdf.  
22 X, “Deeleconomie niet altijd duurzaam”, 22 december 2015, 
https://www.kennisplatformeconomie.be/FramePages/SourceDetails.aspx?Id=1075. 
23 X, “Onderzoek toont impact deeleconomie op duurzaamheid”, https://www.sharenl.nl/nieuws/onderzoek/ienm. 
24 K. BOUMA, “Deeleconomie is in de praktijk niet altijd even duurzaam”, 
https://www.demorgen.be/economie/deelecomie-is-in-de-praktijk-niet-altijd-even-duurzaam-bd6717d5/. 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen20180727.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen20180727.pdf
https://www.kennisplatformeconomie.be/FramePages/SourceDetails.aspx?Id=1075
https://www.sharenl.nl/nieuws/onderzoek/ienm
https://www.demorgen.be/economie/deelecomie-is-in-de-praktijk-niet-altijd-even-duurzaam-bd6717d5/
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1.1.4 Voorbeelden 

1.1.4.1 Airbnb 

Een eerste voorbeeld van de deeleconomie is een internationaal en tevens typevoorbeeld, 

namelijk ‘Airbnb’, een online platform dat overal ter wereld mensen die op zoek zijn naar een 

verblijfplaats in contact brengt met eigenaars die een kamer, appartement, huis etc. vrij hebben 

en ter beschikking stellen tegen een vergoeding.25 Het betreft geen hotelkamers, maar lokale 

inwoners die een (deel van een) huis hebben leegstaan en deze willen aanbieden aan zij die een 

verblijfplaats zoeken. Op die manier kunnen reizigers verblijven in een huiselijke sfeer tussen 

lokale mensen tegen een vergoeding die doorgaans een stuk lager is dan de prijs voor een 

hotelkamer. De communicatie in verband met de boeking gebeurt rechtstreeks met de eigenaar 

van het goed, die persoonlijke interactie schept een vertrouwensband en gewoonlijk geven de 

verhuurders een portie handige tips en informatie mee om het verblijf nog aangenamer te maken. 

Ook het feit dat een Airbnb-verblijfplaats meestal beschikt over een uitgebreid assortiment aan 

faciliteiten, zoals een volledig uitgeruste keuken,  voldoende opbergruimte, wasmachine etc. biedt 

voor een reiziger veel voordelen.26  

 

In principe kan elke particulier die een ruimte heeft die niet benut wordt, deze ter beschikking 

stellen via het platform Airbnb. Het nadeel is dat voor Airbnb ( en bijgevolg veel andere figuren 

van de deeleconomie) geen bijzondere regelgeving voorhanden is. De reglementering met 

betrekking tot professionele hotels is logischerwijs veel te verregaand voor de particulieren die 

hun kamer of appartement tijdelijk ter beschikking stellen.27 Daarom heeft Vlaams Minister van 

Toerisme Ben Weyts in 2017 het logiesdecreet uitgevaardigd, dat voorziet in een aantal essentiële 

basisregels inzake brandpreventie en kwaliteit waaraan (Airbnb-)verhuurders moeten voldoen om 

de veiligheid te garanderen van iedereen die tijdelijk verblijft in een woonst van een particulier.28 

Zolang Airbnb niet meewerkt, kan de Minister van Toerisme onmogelijk controles uitoefenen op 

                                                      
25 Gebruiksvoorwaarden Airbnb, https://www.airbnb.be/terms#sec1. 
26 S. HEIDENREICH, “Why is Airbnb succesful?”, https://www.quora.com/Why-is-Airbnb-successful. 
27 X, “Nieuwe normen voor Airbnb-verhuurders”, https://www.eigenaarsbond.be/2017/01/11/nieuwe-normen-
airbnb-verhuurders/. 
28 TOERISME VLAANDEREN, “Nieuw logiesdecreet sinds 1 april 2017”, https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-
logiesdecreet. 

https://www.airbnb.be/terms%23sec1
https://www.quora.com/Why-is-Airbnb-successful
https://www.eigenaarsbond.be/2017/01/11/nieuwe-normen-airbnb-verhuurders/
https://www.eigenaarsbond.be/2017/01/11/nieuwe-normen-airbnb-verhuurders/
https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet
https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet
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de naleving van de voorwaarden van het logiesdecreet. Omdat het Amerikaanse internetplatform 

Airbnb weigerde om de overheid de nodige gegevens ter beschikking te stellen, heeft minister 

Weyts in augustus 2018 zijn dreigement uitgevoerd door aan Airbnb een boete op te leggen van 

25.000 euro. Dit bedrag mag dan verwaarloosbaar klein zijn voor een gigantisch bedrijf als Airbnb, 

andere landen beginnen ook sancties op te leggen, wat ertoe leidt dat stilaan een duidelijk signaal 

wordt gegeven dat Airbnb de lokale regels dient te respecteren.29 

1.1.4.2 Listminut 

Listminut is een Belgisch online platform dat vragers en aanbieders in contact brengt met elkaar 

om klusjes uit te voeren. Het aanbod is zeer uitgebreid en gaat van huishoudelijke taken, over 

babysitten tot grof vuil ophalen.30 Listminut is geen platform dat de mogelijkheid biedt om spullen 

of woonsten te delen, maar om diensten te verlenen. Het was het eerste bedrijf van de 

deeleconomie dat in België erkend werd en het kwam als eerst op de lijst van erkende platformen, 

opgesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën.31 

 

Drie Belgische studenten hebben in 2012 deze start-up opgericht toen ze in het kader van een 

schoolopdracht een businessplan moesten uitwerken. Het idee om een klusplatform op te richten 

is overgenomen van het Amerikaanse ‘Taskrabbit’ en werkt gelijkaardig32: wanneer iemand op 

zoek is naar een tuinman, een klusjesman, een petsitter of gelijk welke andere dienstverlening, 

dan krijgt die persoon via het online platform een overzicht van alle aangesloten dienstverleners 

waaruit de opdrachtgever kan kiezen. Zoals wel vaker het geval is bij virtuele platforms in de 

deeleconomie, wordt ook hier gewerkt met evaluaties: mensen die gebruik hebben gemaakt van 

een dienstverlener plaatsen een beoordeling bij zijn/haar profiel. Toekomstige gebruikers kunnen 

                                                      
29 X, “Weyts legt Airbnb geldboete tot 25.000 euro op”, 11 augustus 2018, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180811_03659162. 
30 Listminut, https://listminut.be/nl. 
31 T. CASSAUWERS, “Hoe deze Brusselse start-up de Belgische deeleconomie op de kaart zette”, 
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-schoolopdracht-naar-1-35-miljoen-euro-kapitaalophaling-hoe-listminut-
de-belgische-deeleconomie-op-de-kaart-zette. 
32 T. CASSAUWERS, “Hoe deze Brusselse start-up de Belgische deeleconomie op de kaart zette”, 
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-schoolopdracht-naar-1-35-miljoen-euro-kapitaalophaling-hoe-listminut-
de-belgische-deeleconomie-op-de-kaart-zette. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180811_03659162
https://listminut.be/nl
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-schoolopdracht-naar-1-35-miljoen-euro-kapitaalophaling-hoe-listminut-de-belgische-deeleconomie-op-de-kaart-zette
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-schoolopdracht-naar-1-35-miljoen-euro-kapitaalophaling-hoe-listminut-de-belgische-deeleconomie-op-de-kaart-zette
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-schoolopdracht-naar-1-35-miljoen-euro-kapitaalophaling-hoe-listminut-de-belgische-deeleconomie-op-de-kaart-zette
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-schoolopdracht-naar-1-35-miljoen-euro-kapitaalophaling-hoe-listminut-de-belgische-deeleconomie-op-de-kaart-zette
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op basis van de evaluaties de dienstverlener kiezen die hen het meest betrouwbaar en geschikt 

lijkt.  

 

Recent is Listminut een partnerschap aangegaan met doe-het-zelfketen Hubo. Klanten met twee 

linkerhanden die een klusser zoeken worden voortaan via de website van Hubo doorverwezen 

naar Listminut, waar ze uit talrijke kandidaten de meest geschikte persoon kunnen uitkiezen. 

Dankzij het partnerschap vinden klanten van de doe-het-zelfzaak snel een goede klusser, krijgt het 

klusplatform meer naambekendheid én ontvangen de dienstverleners meer jobaanbiedingen. Het 

betreft een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de reguliere economie en de deeleconomie 

en hoe deze twee perfect kunnen inspelen op elkaars noden.  

1.1.4.3 Uber 

Een derde vorm van de deeleconomie bevindt zich in de transportsector, namelijk het 

autodeelbedrijf ‘Uber’. De idee van Uber is om mensen een centje te laten bijverdienen waar en 

wanneer zij dat willen door met hun eigen auto mensen van punt A naar punt B te brengen. Drie 

actoren maken deel uit van de Uber-transactie: er is een taxichauffeur die via het online 

deelplatform van Uber in contact wordt gebracht met een klant die een rit bestelt naar een 

specifieke bestemming. De taxichauffeur, de klant en het deelplatform zijn de drie essentiële 

bestanddelen van Uber. 

 

Er zijn drie varianten van Uber, namelijk UberPop, UberX en UberBlack. De eerste variant heeft 

betrekking op particulieren die vervoersdiensten verstrekken maar niet beschikken over een 

vergunning of een individuele commerciële verzekering voor het vervoer van personen. UberX is 

gecreëerd voor het privé-vervoer tot vier personen en UberBlack is de luxueuzere variant van 

Uber.33 De Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft bij vonnis dd. 23 september 2015 beslist 

een einde te stellen aan UberPop; de rechter ging niet mee in het verhaal van Uber dat de 

regelgeving die de taxidiensten organiseert ( de Taxi Ordonnantie), niet van toepassing zou zijn in 

de context waar particulieren diensten verlenen aan andere particulieren ( peer-to-peer) en 

                                                      
33 X, “What’s the difference between UberX, UberXL, UberPlus and Black Car?, 
https://www.ridesharingdriver.com/whats-the-difference-between-uberx-xl-uberplus-and-black-car/. 

https://www.ridesharingdriver.com/whats-the-difference-between-uberx-xl-uberplus-and-black-car/


 

18 
 

oordeelde dat Uber-chauffeurs steeds over een licentie en een individuele commerciële 

verzekering moeten beschikken. De beslissing van de Brusselse Rechtbank van Koophandel 

betekende meteen het einde van UberPop in België. Voortaan mogen alleen nog chauffeurs mét 

licentie diensten uitvoeren voor Uber.34  

 

Vooral in drukke steden wordt veel gebruik gemaakt van deze alternatieve vervoersvorm, Uber-

chauffeurs zijn namelijk veel goedkoper dan de reguliere taxibedrijven en ze bieden dezelfde 

service aan door de klanten op hun bestemming af te zetten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

er al veel inkt gevloeid is over de rechtmatigheid van de Uber-activiteiten, vooral wat betreft (het 

gebrek aan) eerlijke concurrentie voor de reguliere taxibedrijven. Zij menen dat Uber oneerlijke 

concurrentie voert door taxidiensten aan lagere tarieven aan te bieden. Recent heeft het Hof van 

Justitie van de Europese Unie een antwoord geformuleerd op de prejudiciële vraag die werd 

gesteld door een Spaanse rechter. De vraag luidde samengevat als volgt: “Is Uber een aanbieder 

van een vervoersdienst, een dienst van de informatiemaatschappij waaraan op basis van de 

Dienstenrichtlijn (in beginsel) geen nationale eisen mogen worden gesteld? Of vallen de activiteiten 

van Uber onder beide definities?”35 Met andere woorden, is Uber een transportbedrijf of louter 

een bemiddelaar die de chauffeur en de klant met elkaar in contact brengt via een online 

applicatie? In het arrest dd. 20 december 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat “een 

bemiddelingsdienst, zoals aan de orde in het hoofdgeding, waarmee particuliere bestuurders, die 

hun eigen voertuig gebruiken, door middel van een smartphoneapp, tegen betaling in contact 

worden gebracht met personen die een stadstraject willen afleggen, moet worden beschouwd als 

onlosmakelijk verbonden met een vervoerdienst en derhalve dient te worden gekwalificeerd als een 

„dienst op het gebied van het vervoer” in de zin van artikel 58, lid 1, VWEU. Een dergelijke dienst 

moet dus worden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 56 VWEU, van richtlijn 2006/123 en 

van richtlijn 2000/31.”36 

                                                      
34 P-J., AERTS, “Uber en autodelen” in M.E. STORME, F. HELSEN, “innovatie en disruptie in het economisch recht”, 
Intersentia, 2017, 244-246. 
35 P. A’CAMPO, “Uber: vervoersdienst of digitaal bemiddelingsplatform?”, https://europadecentraal.nl/eurrest/uber-
vervoersdienst-digitaal-bemiddelingsplatform/. 
36 HvJ 20 december 2017, nr. C-434/15, ‘Asociacion Profesional Elite Taxi’. 

https://europadecentraal.nl/eurrest/uber-vervoersdienst-digitaal-bemiddelingsplatform/
https://europadecentraal.nl/eurrest/uber-vervoersdienst-digitaal-bemiddelingsplatform/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dcaae3f644e8ae4c93855a820db8b2c981.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaxf0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195885
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Met deze uitspraak wordt Uber gekwalificeerd als een vervoersdienst en niet louter als een 

internetplatform dat partijen met elkaar in contact brengt. Concreet heeft dit arrest tot gevolg dat 

de Europese lidstaten plichten kunnen opleggen voor de taxichauffeurs, zoals de plicht in het bezit 

te zijn van een taxivergunning.37 Uiteindelijk verandert er voor België niet zo veel daar de Brusselse 

Rechtbank van Koophandel op 23 september 2018 een vonnis heeft geveld dat in de lijn ligt met 

dit arrest van het Europese Hof van Justitie, namelijk dat taxichauffeurs van Uber steeds over een 

vergunning moeten beschikken om vervoersdiensten uit te voeren.  

 

1.2 Definitie 
Er bestaat niet één definitie die de deeleconomie in al haar vormen samenvat. In deze masterproef 

worden twee definities vermeld, de ene werd opgesteld op het niveau van de Europese Unie, de 

andere op nationaal niveau. In een mededeling van de Europese commissie aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het comité van de regio’s over 

‘een Europese agenda voor de deeleconomie’ heeft de Europese Commissie een  ruime definitie 

van het begrip ‘deeleconomie’ opgenomen. De definitie gaat als volgt:  

 

“Voor de toepassing van deze mededeling verwijst de term "deeleconomie" naar bedrijfsmodellen 

waarin activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms die een open marktplaats tot stand 

brengen voor het tijdelijke gebruik van (vaak door particulieren aangeboden) goederen of diensten. 

Bij de deeleconomie zijn drie categorieën actoren betrokken: i) dienstverleners die activa, middelen, 

tijd en/of vaardigheden delen — dit kunnen particulieren zijn die af en toe diensten aanbieden 

("peers") of dienstverleners die in hun beroepshoedanigheid handelen ("professionele 

dienstverleners"); ii) gebruikers hiervan; en iii) tussenpersonen die aanbieders en gebruikers met 

elkaar in contact brengen — via een online platform — en die transacties tussen hen faciliteren 

("deelplatforms"). Bij transacties in de deeleconomie is er algemeen geen sprake van overdracht 

van eigendom en deze transacties kunnen met of zonder winstoogmerk worden uitgevoerd”38 

                                                      
37 P. VAN NUFFEL, “Lidstaten kunnen ‘Uber’ voortaan reguleren als transportbedrijf”, 
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/lidstaten-kunnen-uber-voortaan-reguleren-als-transportbedrijf/article-
normal-942055.html. 
38 Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het comité van de regio’s, Een Europese agenda voor de deeleconomie, 2 juni 2016.  

https://datanews.knack.be/ict/nieuws/lidstaten-kunnen-uber-voortaan-reguleren-als-transportbedrijf/article-normal-942055.html
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/lidstaten-kunnen-uber-voortaan-reguleren-als-transportbedrijf/article-normal-942055.html
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Op het nationaal niveau heeft Kris Peeters, de Minister van Economie, Werk en Consumenten in 

een mededeling aan de Commissie voor Verzekeringen de deeleconomie beschreven als:  

 

“een brede waaier aan economische systemen van decentrale netwerken en marktplaatsen die de 

waarde van onderbenutte goederen en diensten ontsluiten door vraag en aanbod direct bij elkaar 

te brengen. Deze deeleconomie doet een verschuiving ontstaan van bezit naar gebruik. Burgers in 

deeleconomie vinden ‘toegang tot’ immer veel belangrijker dan ‘bezit van’”. 

 

1.3 Werking  

1.3.1 Algemeen 

De deeleconomie heeft steeds betrekking op onderbenutte goederen en diensten, voorbeelden 

hiervan zijn: kamers die leegstaan, auto’s die meer niet dan wel gebruikt worden, doe-het-

zelfmateriaal dat 360 dagen per jaar in de kast ligt, maar ook de wil om kennis te delen met 

anderen of hulp in het huishouden of in de tuin aan te bieden. Met andere woorden, het gaat om 

goederen die niet altijd gebruikt worden en personen die tijd hebben om diensten ( in de brede 

zin)  aan andere personen aan te bieden. In ruil voor het gebruik of de dienstverlening wordt 

meestal een beperkte vergoeding gegeven. Op die manier kan iedereen in de samenleving 

participeren en een centje bijverdienen. Zoals reeds vermeld werd in  2016 een fiscaal gunstregime 

uitgevaardigd voor beperkte inkomsten uit de deeleconomie, omdat de overheid de inkomsten 

van de deeleconomie uit de grijze zone van de fiscaliteit wil halen maar tegelijk wel de bevolking 

wil aanmoedigen om deel te nemen aan de sharing economy én omdat ze zwartwerk wil 

tegengaan.39  

 

In feite zijn er drie partijen werkzaam in de deeleconomie: de aanbieders, de vragers en het 

deelplatform. De aanbieders hebben een onderbenut goed ter beschikking of wensen een dienst 

te leveren aan particulieren. De vragers wensen toegang te krijgen tot het gebruik van een goed 

                                                      
39 X, “Deeleconomie – op naar een stimulerend wetgevend kader”, https://www.securex.eu/lex-
go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/FAE3EC25D3B1CB6EC1257FD8002D9339?OpenDocument#.W3hZcOgzbIU. 

https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/FAE3EC25D3B1CB6EC1257FD8002D9339?OpenDocument%23.W3hZcOgzbIU
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/FAE3EC25D3B1CB6EC1257FD8002D9339?OpenDocument%23.W3hZcOgzbIU


 

21 
 

zonder dat goed aan te kopen of de verstrekking van een dienst. Het deelplatform fungeert als 

tussenpersoon door vragers en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Het zal de transactie 

faciliteren, een veilige betaling garanderen en in sommige gevallen bescherming via een 

verzekering aanbieden. 

1.3.2 Het belang van vertrouwen 

Vertrouwen is het kernwoord opdat de deeleconomie goed zou kunnen functioneren.40 

Consumenten laten spullen die eigendom zijn van henzelf gebruiken door andere, meestal 

onbekende, consumenten en zij willen hun goed terugkrijgen in dezelfde staat als zij dat ter 

beschikking gesteld hebben. Omgekeerd wensen gebruikers van de deeleconomie, die een 

bepaald goed van een derde benutten of voor wie een dienst verleend wordt, dat dit goed in goede 

staat is en vervolgens naar behoren werkt. Eveneens vertrouwt een gebruiker erop dat de dienst 

verleend door een derde uitgevoerd wordt zoals overeengekomen. Vertrouwen betekent daarom 

alles in de deeleconomie. Aangezien het in deze tijden, waar fraude zo vaak plaatsvindt, niet 

evident is om wildvreemde personen die men nog nooit heeft ontmoet zomaar te vertrouwen in 

een transactie, biedt het deelplatform in zekere mate het vereiste vertrouwen aan de partijen. De 

deelplatforms voorzien in een punten- en reviewsysteem voor de actoren van het platform; op die 

manier schrijven gebruikers een beoordeling of een commentaar over de aanbieder van een 

bepaald goed of een dienst en geven ze bijhorend een score. Toekomstige gebruikers kunnen hun 

keuze van tegenpartij laten afhangen van de gegeven reviews en punten. Indien gebruikers niet 

tevreden zijn van de goederen of diensten van een bepaalde tegenpartij, dan zal die ervaring door 

middel van het reviewsysteem snel met andere toekomstige gebruikers gedeeld worden. Mensen 

met slechte bedoelingen kunnen dankzij deze manier van werken snel uit het systeem gefilterd 

worden. 

                                                      
40 X, “Zekerheid bij participatie in de deeleconomie”, 
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/deeleconomie-persconferentie.aspx. 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/deeleconomie-persconferentie.aspx
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1.4 Voordelen en nadelen van de deeleconomie41 

1.4.1 Voordelen 

1.4.1.1 Goedkoop 

Het hoeft geen betoog dat het goedkoper is om sommige spullen te lenen van andere particulieren 

in plaats van diezelfde spullen aan te kopen en vervolgens slechts een paar keer te gebruiken 

vooraleer de goederen vervolgens een stille dood sterven in een kast. Hetzelfde geldt vaak voor 

diensten die aangeboden worden voor particulieren, aangezien in de deeleconomie iedereen een 

dienst kan aanbieden, ook zij die niet over de vereiste kennis en ervaring beschikken om die 

diensten als professional in de reguliere economie uit te oefenen. Bovendien moeten 

dienstverleners in de deeleconomie niet aan allerlei wettelijke verplichtingen inzake belastingen 

en administratie voldoen, wat een reductie van kosten met zich meebrengt. De deeleconomie is 

een manier om geld uit te sparen, zonder te moeten inboeten op comfort. Zo goed als elk goed 

dat, en elke dienst, die een particulier nodig heeft, kan via een online deelplatform gebruikt of 

verkregen worden.  

1.4.1.2 Extra inkomsten genereren 

Zoals hierboven vermeld kan de deeleconomie helpen om geld uit te sparen, maar het leidt op zijn 

beurt ook tot het verwerven van extra inkomsten. Particulieren kunnen hun goederen en diensten 

ter beschikking stellen aan andere particulieren en een kleine vergoeding in de plaats vragen. 

Recent heeft de overheid een regeling uitgewerkt om gebruikers van de deeleconomie onbelast te 

laten bijverdienen tot een bepaald plafond. Met dit fiscaal gunstregime wou de overheid enerzijds 

vermijden dat inkomsten van de deeleconomie aan elke vorm van belasting ontsnappen, maar 

anderzijds deelname aan de deeleconomie stimuleren door het plafond voldoende hoog te leggen. 

Op 1 juli 2016 werd de programmawet uitgevaardigd waarbij inkomsten uit de deeleconomie 

definitief uit de grijze zone kunnen werden gehaald. De wet voorziet in een specifieke regeling om 

inkomsten uit diensten die een belastingplichtige particulier verleent aan een andere 

belastingplichtige particulier én met tussenkomst van een erkend online deelplatform, te 

                                                      
41 X, “Wat zijn de voor- en nadelen van een deeleconomie?”, https://www.rekening.be/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-
van-een-deeleconomie/. 

https://www.rekening.be/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-deeleconomie/
https://www.rekening.be/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-deeleconomie/


 

23 
 

onderwerpen aan het fiscaal gunstig tarief van 10%.42 Zolang de inkomsten uit de deeleconomie 

van een particulier onder het plafond van 5.000 euro vallen, zullen de verworven inkomsten niet 

gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten, moeten de dienstverrichters zich niet kwalificeren 

als zelfstandigen en hoeven ze geen sociale bijdragen te betalen en dienen ze zich noch te 

registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, noch BTW te betalen.43 

 

Het is belangrijk dat de voorwaarden strikt worden gevolgd om in aanmerking te komen van dit 

fiscaal gunstregime om te vermijden dat misbruik of belastingontduiking een weg vindt in dit 

systeem. De voorwaarden zijn de volgende: 

- Het moet gaan om het verlenen van diensten zoals babysitten, klusjes uitvoeren, tuinieren. 

Het verhuren van onroerende goederen of gereedschapsmateriaal valt in principe buiten 

dit toepassingsgebied. 

- De diensten worden verleend door een particulier natuurlijke persoon, die niet handelt in 

het kader van een beroepswerkzaamheid. 

- De diensten worden verleend aan een particulier natuurlijke persoon die niet handelt in 

het kader van een beroepswerkzaamheid. 

- De diensten worden uitsluitend verleend via een door de overheid erkend platform. 

- De vergoedingen worden enkel door of via dit deelplatform aan de dienstverrichter 

betaald. 

Wat betreft de vierde voorwaarde heeft de overheid een Koninklijk Besluit opgesteld dat de 

normen voor de erkenning van platformen vaststelt, dit KB is op 24 januari 2017 in werking 

getreden.44  

Nadien werd bij wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van 

de sociale cohesie het belastingvrij bedrag opgetrokken naar 6.130 euro per jaar.45 

                                                      
42 X, “Deeleconomie – inkomstenbelastingen”, http://www.lexalert.be/nl/article/deeleconomie-
inkomstenbelastingen. 
43 J. PEETERS, A. PAQUOT, “Het fiscaal regime voor inkomsten uit de deeleconomie”, http://www.studio-
legale.be/het-fiscaal-regime-voor-inkomsten-uit-de-deeleconomie/?lang=nl. 
44 J. PEETERS, A. PAQUOT, “Het fiscaal regime voor inkomsten uit de deeleconomie”, http://www.studio-
legale.be/het-fiscaal-regime-voor-inkomsten-uit-de-deeleconomie/?lang=nl. 
45 Artikel 45 Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 

http://www.lexalert.be/nl/article/deeleconomie-inkomstenbelastingen
http://www.lexalert.be/nl/article/deeleconomie-inkomstenbelastingen
http://www.studio-legale.be/het-fiscaal-regime-voor-inkomsten-uit-de-deeleconomie/?lang=nl
http://www.studio-legale.be/het-fiscaal-regime-voor-inkomsten-uit-de-deeleconomie/?lang=nl
http://www.studio-legale.be/het-fiscaal-regime-voor-inkomsten-uit-de-deeleconomie/?lang=nl
http://www.studio-legale.be/het-fiscaal-regime-voor-inkomsten-uit-de-deeleconomie/?lang=nl
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1.4.1.3 Duurzaam 

In de deeleconomie staat ‘toegang hebben tot’ boven ‘bezitten’. De nadruk wordt gelegd op het 

gebruiken van goederen en het verlenen van diensten, zonder dat de gebruiker dat goed ook 

daadwerkelijk hoeft aan te kopen. Door goederen uit te lenen aan andere particulieren, worden 

minder identieke goederen aangekocht om vervolgens slechts een aantal keer te gebruiken en de 

gekochte goederen worden ten volle benut, waardoor minder goederen op de vuilnisbelt 

belanden. Een lagere productie van goederen en minder goederen die verwerkt moeten worden 

tot afval betekent ook een kleinere impact op het milieu. In tijden van klimaatopwarming en 

milieubewustzijn is duurzaam gedrag een belangrijke factor in de groei van de deeleconomie.  

1.4.1.4 Flexibiliteit 

De deeleconomie staat ook nog gelijk aan flexibiliteit, daar men op elk moment zijn goederen kan 

aanbieden en diensten kan verlenen. Dienstverleners in de deeleconomie kiezen zelf op welk 

moment van de dag dat ze een dienst wensen uit te voeren zonder dat een regelmaat vereist is. 

Dat wil zeggen dat men kan kiezen om op dinsdag drie uur in de ochtend te werken en op 

vrijdagavond twee uur ’s avonds en de week erna weer op een ander moment. Op die manier 

kunnen dienstverleners met een onregelmatig leven een centje bijverdienen op de momenten die 

zij zelf kiezen. Een kleine nuance: er moet wel rekening gehouden worden met de voorwaarden 

die bepalen wanneer een dienstverlener niet langer fiscaal gunstig belast mag worden wat betreft 

totaal inkomstenbedrag.46 Sedert juli 2018 ligt de drempel op 6.130 euro. 

1.4.2 Nadelen47 

1.4.2.1 Weinig zekerheden 

Het eerste nadeel van de deeleconomie omvat meteen het onderwerp van deze masterproef, 

namelijk zekerheid. Wanneer je spullen uitleent aan een particulier dan bestaat er geen zekerheid 

dat de ontlener zoals een goede huisvader voor de goederen zorg draagt. Vaak zal men de 

tegenpartij niet kennen en heerst er een soort vertrouwen tussen beide particulieren. Indien de 

ontlener het goed toch zou beschadigen of kwijtraken dan blijft de uitlener meestal achter zonder 

                                                      
46 J. WELLENS, “Werken, maar niet te veel”, https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/werken-maar-
niet-te-veel/. 
47 X, “Wat zijn de voor- en nadelen van een deeleconomie?”, https://www.rekening.be/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-
van-een-deeleconomie/. 

https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/werken-maar-niet-te-veel/
https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/werken-maar-niet-te-veel/
https://www.rekening.be/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-deeleconomie/
https://www.rekening.be/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-deeleconomie/
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enige vergoeding. Hetzelfde geldt bij het verlenen van diensten: als de dienstverlener zijn werk 

niet heeft verricht zoals de particulier dat wenst, dan blijft men achter zonder enige bescherming. 

Maar ook omgekeerd, is de dienstverlener zeker dat zijn aansprakelijkheid voor diensten verricht 

in de deeleconomie wel gedekt is door zijn reguliere verzekering? Hoewel de deelplatformen vaak 

voorzien in een ‘verzekering’, is die bescherming in de praktijk zeer gering en niet voldoende. 

Stilaan springen grote verzekeringsondernemingen op de kar van de deeleconomie, met nieuwe 

verzekeringsproducten tot gevolg. In de praktijk gaat het vaak om eerder dure verzekeringen, voor 

een minimum periode van zes maanden of een jaar. Bijgevolg dient het initiatief vaak uit te gaan 

van de particulieren om te voorzien in een extra verzekering die de risico’s van de deeleconomie 

dekt. De laatste tijd worden steeds meer micro-verzekeringen voor korte termijn ontwikkeld, 

aangepast aan de noden van de verzekerden. Deze nieuwe vorm van verzekeringen is 

veelbelovend voor de deeleconomie. Dit onderdeel komt later uitgebreid aan bod in deze 

masterproef.  

1.4.2.2 Vertrouwen en goed gedrag  

De gebruikers van de deeleconomie zijn afhankelijk van het goed gedrag van hun tegenpartij in 

elke transactie. Wanneer iemand zijn woning verhuurt via het verhuurplatform ‘Airbnb’, dan 

vertrouwt men erop dat de huurder geen schade toebrengt aan de woning. In de omgekeerde 

richting hoopt de huurder dat het goed overeenkomt met de foto’s op de website en dat de 

gegeven informatie correct is. Hetzelfde geldt voor het uitlenen van doe-het-zelfgereedschap of 

een auto. Wanneer een consument aan een andere consument vraagt om klusjes uit te voeren in 

zijn woning dan gaat men ervan uit dat de particuliere dienstverlener kennis van zaken heeft en 

de dienst naar behoren uitoefent. Participeren in de deeleconomie vergt vertrouwen in andere, 

onbekende mensen. Dankzij het systeem van beoordelingen en reviews is het eenvoudiger om de 

tegenpartij te vertrouwen, doch niet elk deelplatform beschikt over dergelijk systeem of niet elke 

particulier heeft reeds beoordelingen ontvangen. Daarnaast kunnen ook valse beoordelingen deel 

uitmaken van het reviewsysteem daar het mogelijk is dat een gebruiker van het platform andere 

mensen aanspoort om, al dan niet tegen een vergoeding, een positieve beoordeling over 

hem/haar te schrijven. Met andere woorden, een reviewsysteem draagt bij tot meer vertrouwen, 

maar het is niet waterdicht. 
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1.4.2.3 Veiligheid 

De deeleconomie is niet gereguleerd wat maakt dat de goederen die er deel van uitmaken niet 

moeten voldoen aan bepaalde regels die door de overheid worden opgelegd. Gebruikers van de 

deeleconomie zijn afhankelijk van hun tegenpartij in het kader van de veiligheid van de gedeelde 

goederen. Een goed voorbeeld is Blablacar, een online platform waar leden aangeven naar een 

bepaalde bestemming te rijden op een bepaald moment en nog enkele plaatsen vrij hebben in hun 

wagen. Gebruikers met dezelfde bestemming kunnen intekenen op die rit en tegen een kleine 

vergoeding meerijden. Hoewel Blablacar beweert de identiteit van elke bestuurder te controleren 

en voorziet in een gratis aanvullende verzekering, bestaat er geen zekerheid dat de bestuurder in 

orde is met keuringsbewijzen en rijbewijzen of dat hij/zij niet geïntoxiceerd is.  

 

Hetzelfde geldt voor het online verhuurplatform Airbnb, waar particulieren hun woning ter 

beschikking kunnen stellen van anderen. Daar het gaat om particulieren, zijn zij in principe niet 

gebonden door de regels die voor professionele verhuurders, zoals hotels, gelden tenzij de 

betrokken overheid voorziet in bijzondere regels. Dat betekent dat de Airbnb-verhuurders in 

principe niet moeten voldoen aan de regels met betrekking tot brandveiligheid, hygiëne en 

verzekering hoewel ze in de praktijk dezelfde activiteiten uitoefen als professionele verhuurders. 

Recent hebben de gewestelijke overheden in België een oplossing voor dit probleem bedacht met 

de uitvoering van ‘het logiesdecreet’. Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams 

Gewest en het Waals Gewest hebben een  logiesdecreet uitgevaardigd, waarin telkens voorzien 

wordt in de plicht om voor elke soort toeristische logies ( ook Airbnb ) meer aandacht te besteden 

aan veiligheid.48 Dat wil zeggen dat ook elke ‘Airbnb’ in België sinds kort moet voldoen aan een 

aantal eisen inzake brandpreventie, hygiëne en veiligheid. Hoewel het in de praktijk gaat om twee 

decreten en een ordonnantie die allen uitgevaardigd zijn door een andere overheid, zijn de 

wetgevende principes grotendeels gelijkaardig. Het Vlaams decreet bevat de plicht om elke logies 

aan te melden waardoor de overheid een gerichte controle kan uitvoeren met betrekking tot de 

naleving van het logiesdecreet.  

 

                                                      
48 X, “Nieuw logiesdecreet sinds 1 april 2017”, https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet. 

https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet
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In Vlaanderen bestaat er dankzij dit decreet een goede bescherming van de veiligheid van de 

Airbnb-huurders, maar dit is niet voor alle andere landen het geval. Elke overheid bepaalt zelf om 

al dan niet regels op te leggen voor de deeleconomie. Belgische particulieren die gebruik maken 

van Airbnb in een ander land dan België, zullen in aanraking komen met andere regels, of in het 

slechtste geval met geen regels.  

 

Airbnb mag dan wel aanbevelingen inzake veiligheid en verzekeringen formuleren op haar 

website49, de naleving ervan wordt niet gecontroleerd en biedt geen garanties voor de huurders. 

Bovendien kan elk land eigen regels ontwerpen om bescherming te bieden, met als gevolg dat de 

regulering in alle landen verschillend zal zijn en er geen ééngemaakt regime bestaat.  

 

1.5 Wettelijk kader 

1.5.1 België 

De deeleconomie is een recent fenomeen dat vooral de laatste jaren een echte ‘booming business’ 

aan het worden is. Elk jaar komen er gigantisch veel online deelplatformen bij, wat maakt dat de 

deeleconomie vandaag in alle mogelijke sectoren actief is. Wat begon met auto’s en huizen delen, 

is geëvolueerd naar de mogelijkheid tot ‘dogsitten’, maaltijden delen, bijles geven etc.  

Samen met de groei van de deeleconomie is ook de nood aan een wetgevend kader ontwikkeld. 

De laatste jaren begon de Belgische overheid het belang van de deeleconomie en een bijhorend 

passend wettelijk kader in te zien en werden de eerste stappen in de juiste richting gezet. 

Zoals reeds hoger vermeld, traden op 1 juli 2016 nieuwe regels inzake een fiscaal regime voor de 

deeleconomie in werking. Dankzij die wetgeving worden transacties in de deeleconomie die 

verlopen langs door de overheid erkende deelplatformen uit de grijze zone van de fiscaliteit 

gehaald en kunnen particulieren onbelast bijverdienen tot het plafond van 5.000 euro 

(geïndexeerd). Zoals reeds vermeld werd het bedrag in juli 2018 opgetrokken tot 6.130 euro 

(geïndexeerd). 

 

                                                      
49 Verantwoord verhuren in België, https://www.airbnb.be/help/article/1400/verantwoord-verhuren-in-belgie. 

https://www.airbnb.be/help/article/1400/verantwoord-verhuren-in-belgie
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Een jaar later kwam er opnieuw een wetgevend initiatief voor de deeleconomie, maar dan in de 

toeristische sector. Het Vlaams, Waals en Hoofdstedelijk Gewest vaardigden, zoals reeds hoger 

vermeld, elk een logiesdecreet uit met de basisprincipes waaraan elk logies verplicht moet 

voldoen, ook de Airbnb’s. Deze decreten en ordonnantie waarborgen de veiligheid van de 

huurders in de deeleconomie. 

Tot op vandaag zijn voorgaande twee initiatieven de enige Belgische wetgeving specifiek voor de 

deeleconomie. In alle andere sectoren wordt de bestaande algemene wetgeving zoveel als 

mogelijk toegepast op de bijzondere deeleconomie, zonder al te veel succes. De ‘sharing economy’ 

heeft nood aan eigen wetgeving, aangepast aan haar eigenschappen. 

 

Naast de federale initiatieven worden er ook regionale initiatieven ontwikkeld zoals de ‘Green Deal 

Gedeelde Mobiliteit’, waarin vertegenwoordigers van de verzekeringstussenpersonen en van de 

verbruikers participeren aan de werkzaamheden van een specifieke werkgroep in verband met 

verzekeringen.50 

1.5.2 Europese Unie 

Naast het wetgevend kader voor de deeleconomie op nationaal niveau speelt ook het wetgevend 

kader op het niveau van Europese Unie een belangrijke rol. Het Parlement van de Europese Unie 

heeft nog geen bindende wetgeving opgesteld, maar op 2 juni 2016 heeft de Europese Commissie 

richtsnoeren opgesteld om deelname aan de deeleconomie op Europees niveau aan te sporen en 

te vereenvoudigen.51 Het is echter belangrijk te benadrukken dat mededelingen die uitgaan van 

de Europese Commissie niet bindend zijn, noch ten aanzien van lidstaten noch ten aanzien van 

burgers. De deeleconomie zal in de toekomst alleen maar groeien, dus tracht de Europese Unie de 

lidstaten vertrouwd te maken met het nieuwe gegeven en hen aan te sporen om hun burgers 

duidelijke informatie mee te delen. Op die manier worden de voordelen van de deeleconomie 

optimaal benut en wordt er ingegaan op de  onzekerheden met betrekking tot de rechten en 

                                                      
50 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de recente 
ontwikkelingen in de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf. 
51 Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio’s, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016)0356, 2 juni 2016, 2. 

https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf.
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plichten van particulieren die aan de deeleconomie deelnemen.52 De Europese Commissie 

vermeldt het doel van de mededeling met de volgende woorden: “ de mededeling bevat juridische 

richtsnoeren en beleidsoriëntatie voor overheidsinstanties, marktdeelnemers en geïnteresseerde 

burgers met het oog op de evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de deeleconomie, zoals 

aangekondigd in de strategie voor de eengemaakte markt . Deze niet-bindende richtsnoeren over 

hoe het bestaande EU-recht moet worden toegepast op de deeleconomie, gaan in op belangrijke 

kwesties waar marktdeelnemers en overheidsinstanties beide mee te maken krijgen . Dit doet geen 

afbreuk aan de initiatieven die de Commissie in de toekomst op dit gebied kan ondernemen, noch 

aan de bevoegdheden van het Hof van Justitie met betrekking tot de interpretatie van het EU-

recht.”53  

 

De Europese Commissie deelt richtlijnen mee over verscheidene kwesties van de deeleconomie 

waarmee lidstaten te maken krijgen, zo wordt er uitleg gegeven over hoe deelplatforms moeten 

voldoen aan de vereisten inzake markttoegang, of onder welke voorwaarden online deelplatforms 

kunnen worden vrijgesteld van aansprakelijkheid, in welke mate de Europese 

Consumentenwetgeving van toepassing is op transacties in de deeleconomie etc.54 

 

2 Microverzekeringen 
2.1 Algemene betekenis 
Microverzekeringen is een begrip dat meerdere ladingen dekt. In het algemeen betreft de meest 

gekende en de meest gebruikte betekenis financieel kwetsbare mensen die zich willen 

beschermen tegen een risico dat mogelijks ernstige schade kan toebrengen aan hun beperkt 

vermogen. In principe kan iedereen zich beschermen tegen risico’s die een financiële impact 

kunnen hebben, maar het probleem ligt in het feit dat het niet evident is om geld uit te geven aan 

                                                      
52 Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016)0356, 2 juni 2016, 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/europese-documenten/1621. 
53 Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016)0356, 2 juni 2016, 2-3. 
54 Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016)0356, 2 juni 2016., 3-10. 
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een verzekering als men amper genoeg geld heeft om te overleven. Microverzekeringen bieden 

dan een oplossing daar het een bescheiden verzekering is, toegespitst op de specifieke situatie van 

arme mensen, die een familie kan beschermen tegen tegenslagen, zoals de dood van een familielid 

of een natuurramp.55 

 

De term ‘microverzekeringen’ is afgeleid van de term ‘microfinanciering’ en beide begrippen 

hebben, zoals de naam al doet vermoeden, heel wat gemeen. Microfinanciering valt uiteen in 

microkrediet en microsparen en kan respectievelijk gedefinieerd worden als de mogelijkheid tot 

het lenen van financiële middelen voor kleinschalige initiatieven in ontwikkelingslanden56 en de 

aanbieding van aangepaste spaarformules voor weinig vermogende mensen.57 De term 

microverzekeringen kan ook onder het ruimere begrip ‘microfinanciering’ geplaatst worden 

aangezien het ook een financiële dienst betreft. Net als bij microfinanciering onderscheiden 

voornamelijk het ontwerp en de toelatingsvoorwaarden de microverzekering van een gewone 

verzekering. Zo bestaat de premie steeds uit een betaalbaar, eerder klein bedrag en zijn de 

prestaties steeds aangepast aan de specifieke behoeften van de doelgroep.58 Deze twee 

elementen vormen meteen ook de constitutionele kenmerken van een microverzekering. 

 

2.2 Definitie 
Er bestaat geen eenduidige definitie voor het begrip microverzekeringen omdat er verschillende 

benaderingen bestaan over hoe het element ‘micro’ in ‘microverzekeringen dient te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Ten eerste kan micro betrekking hebben op de financiële status van de verzekeringsnemers, zij 

bezitten allen een eerder laag inkomen. Ten tweede kan ‘micro’ slaan op het product, namelijk 

                                                      
55 M. VAN AMEROM, “Vertrouwen armen cruciaal voor succes microverzekering”, 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eerst-vertrouwen-verzekering/. 
56 M. MESSIAEN, “Na microkredieten, microverzekeringen”, https://www.mo.be/artikel/na-microkredieten-
microverzekeringen. 
57 X, “Wat is microfinanciering?”, 
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/financiering/kredietvormen/microfinanciering.html. 
58 STEUNPUNT COOPERATIEF ONDERNEMEN / CHAIRE CERA, e-note 3/2007, 2. 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eerst-vertrouwen-verzekering/
https://www.mo.be/artikel/na-microkredieten-microverzekeringen.
https://www.mo.be/artikel/na-microkredieten-microverzekeringen.
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/financiering/kredietvormen/microfinanciering.html.
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een klein premiebedrag in ruil voor beperkte voordelen. Ten derde kan ‘micro’ nog het proces van 

de creatie, invoering en beheer betreffen, dat wil zeggen dat microverzekeringen vlot toegankelijk 

moeten zijn voor zij die ontsnappen aan de reguliere verzekeringen. Er bestaat wel eenduidigheid 

over wat ‘micro’ zeker niet wil zeggen, namelijk micro refereert in geen geval naar de hoeveelheid 

verzekeringnemers of de totale waarde van de premies. 59 

Afhankelijk van de betekenis die aan het element ‘micro’ wordt verleend, verschilt ook de definitie. 

Los van het feit dat een eenduidige definitie niet echt voorhanden is, bestaat er wel consensus 

over de constitutionele elementen. Zo is een microverzekering altijd een verzekering die de regels 

van risicodekking toepast, heeft zij betrekking op mensen met een laag inkomen die werkzaam zijn 

in de informele sector60 en kunnen tal van verschillende risico’s gedekt worden. Op basis van de 

constitutionele kenmerken is het mogelijk in een vrij algemeen beschreven definitie te voorzien 

die als volgt klinkt:  

 

“Microverzekeringen zijn verzekeringen voor personen met een beperkt inkomen die geen toegang 

vinden tot reguliere verzekeringen, waarbij een klein premiebedrag wordt betaald tot dekking van 

verschillende risico’s in specifieke situaties”. 

 

2.3 Evolutie  
Aanvankelijk werden microverzekeringen aangeboden door de ‘International Labour Organization’ 

als een vorm van liefdadigheid. De laatste jaren groeide echter het besef bij de 

verzekeringsondernemingen dat de derde wereld voor hen  ook heel wat te bieden heeft. Vandaag 

zijn er een vrij groot aantal verzekeringsondernemingen die microverzekeringen aanbieden en 

uiteraard zou men dit alleen maar doen als de markt winstgevend is. Aangezien 

ontwikkelingslanden zo een grote markt omvatten, zijn microverzekeringen op een grote schaal 

mogelijk. De schaalbaarheid maakt dat verzekeringen met een beperkt voorwerp en laag 

                                                      
59 D. DROR, D. PIESSE, “What is micro insurance?”, https://www.microinsuranceacademy.org/wp-
content/files_mf/1406872143194603_MIN_BRO_CHAPTER_2_final.pdf. 
60 Met de informele sector wordt het deel van de beroepen bedoeld die niet officieel staan geregistreerd. Mensen 
die hierin werken staan niet als werkende bekend, betalen geen belasting en dragen zo niet bij tot het Bruto 
Nationaal Product. Iemand probeert op eenvoudige wijze aan een inkomen te komen. Economisch hebben deze 
beroepen geen betekenis, https://www.encyclo.nl/begrip/informele%20sector. 

https://www.microinsuranceacademy.org/wp-content/files_mf/1406872143194603_MIN_BRO_CHAPTER_2_final.pdf.
https://www.microinsuranceacademy.org/wp-content/files_mf/1406872143194603_MIN_BRO_CHAPTER_2_final.pdf.
https://www.encyclo.nl/begrip/informele%20sector
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premiebedrag toch voldoende rendabel zijn wat maakt dat verzekeringsondernemingen 

investeren.61 De slagzin van de microverzekeringen kan eenvoudigweg benoemd worden als 

‘kleine marge – groot volume’.62 

 

2.4 Verzekerbare risico’s 
In principe kunnen verscheidene risico’s verzekerd worden door microverzekeringen. Echter dient 

rekening worden gehouden met de grote verschillen in complexiteit van de risico’s. De meest 

eenvoudige vorm van microverzekering is dekking verstrekken in het geval een familielid sterft 

aangezien dit in de meeste gevallen een individuele gebeurtenis is en een voldoende 

risicospreiding kent. Naast bescherming bieden in het geval van een overlijden kunnen 

microverzekeringen onder meer ook ongelukken, ziekten en schade aan eigen goederen  dekken. 

Voor een aantal risico’s zijn microverzekeringen moeilijker toepasbaar aangezien het risico’s 

betreft die hele huishoudens of gemeenschappen treffen, bijvoorbeeld natuurlijke risico’s 

(overstromingen en droogte) en sociale risico’s ( oorlogen en rellen). Indien dergelijke risico’s zich 

voordoen moeten grote groepen vergoed worden, waardoor de nood aan een herverzekering 

groeit en daarmee ook de kosten stijgen. Hieruit volgt dat risico’s die nationaal of internationaal 

plaatsvinden, nooit het voorwerp van een microverzekering kunnen zijn.63 

 

2.5 Toepassing in de Europese Unie 
Aanvankelijk werden dergelijke microverzekeringen vooral in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië 

aangeboden, maar de laatste jaren groeit het besef dat ook in ons land een groot aantal 

onvermogende mensen baat hebben bij een verzekeringsdekking. In 2014 hield toenmalig 

vicepremier Alexander De Croo nog een pleidooi voor een Europees initiatief rond 

microverzekeringen.64 

                                                      
61 S. CREAGH, “Microinsurance industry sees profits from the poor”, https://www.reuters.com/article/us-
microinsurance-growth/microinsurance-industry-sees-profits-from-the-poor-idUSTRE55O00U20090625. 
62 S. REDDY, “Is micro-insurance the next big innovation for India?”, https://www.entrepreneur.com/article/308938. 
63 X, “Insurable risks”, https://microinsurancenetwork.org/microinsurance/key-concepts/insurable-risks-what-
microinsurance-should-cover. 
64 X, “Ook bij ons mogelijkheden voor microverzekeringen”, https://www.alexanderdecroo.be/ook-bij-ons-
mogelijkheden-voor-micro-verzekeringen/. 

https://www.reuters.com/article/us-microinsurance-growth/microinsurance-industry-sees-profits-from-the-poor-idUSTRE55O00U20090625
https://www.reuters.com/article/us-microinsurance-growth/microinsurance-industry-sees-profits-from-the-poor-idUSTRE55O00U20090625
https://www.entrepreneur.com/article/308938
https://microinsurancenetwork.org/microinsurance/key-concepts/insurable-risks-what-microinsurance-should-cover
https://microinsurancenetwork.org/microinsurance/key-concepts/insurable-risks-what-microinsurance-should-cover
https://www.alexanderdecroo.be/ook-bij-ons-mogelijkheden-voor-micro-verzekeringen/
https://www.alexanderdecroo.be/ook-bij-ons-mogelijkheden-voor-micro-verzekeringen/
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3 Microverzekeringen voor de deeleconomie 
3.1 Algemeen 
Naar aanleiding van het ontstaan en de ontwikkeling van de deeleconomie is gebleken dat het 

mechanisme van microverzekeringen ook nuttig en interessant kan zijn voor die deeleconomie. 

Huidige masterproef beoogt dus niet de hoger beschreven microverzekeringen die betrekking 

hebben op armoede, maar wel de variante in het kader van de deeleconomie. De bestanddelen 

zijn wel gelijkaardig aan de microverzekeringen voor mindervermogende mensen namelijk dat het 

gaat om ‘kleine verzekeringen’ in die zin dat het niet zo dure verzekeringen betreft die overigens 

ook een beperkte draagwijdte hebben namelijk de bescherming tegen aansprakelijkheid of schade 

tijdens het uitlenen of het ter beschikking stellen van goederen of diensten aan een derde in het 

kader van de deeleconomie. Voorts zullen microverzekeringen voor de deeleconomie bij voorkeur 

van korte duur zijn, namelijk de tijd dat een bepaald goed uitgeleend of een dienst verricht wordt.65 

Er bestaat geen eenduidige definitie van dit soort microverzekeringen die de gehele draagwijdte 

van het begrip meteen duidelijk maakt, in de plaats daarvan worden de meest voorkomende 

elementen opgesomd, waarna een poging tot een definitie zal gedaan worden. 

 

3.2 De elementen waaruit een microverzekering voor de deeleconomie bestaat 

3.2.1 Verzekering 

Microverzekeringen zijn, zoals de naam het wel doet vermoeden, een vorm van verzekeringen.  

Een verzekeringsovereenkomst wordt in de Wet Verzekeringen van 4 april 2014 gedefinieerd als 

volgt:  

 

“een overeenkomst, waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of 

veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt een in de 

overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet 

waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet 

voordoet. Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen worden 

                                                      
65 X, “Voor een lagere premie willen we best wat privacy inruilen”, https://www.nrc.nl/advertentie/deloitte/voor-
een-lagere-premie-willen-we-best-wat-privacy-inleveren-2. 

https://www.nrc.nl/advertentie/deloitte/voor-een-lagere-premie-willen-we-best-wat-privacy-inleveren-2
https://www.nrc.nl/advertentie/deloitte/voor-een-lagere-premie-willen-we-best-wat-privacy-inleveren-2
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overeenkomsten met betrekking tot kapitalisatieverrichtingen tevens beschouwd als 

verzekeringsovereenkomsten. Voor deze verrichtingen wordt onder verzekeringnemer verstaan 

diegene die een kapitalisatieverrichting sluit;”66 

 

De premie dient steeds betaald te worden ook al doet er zich geen onzekere gebeurtenis voor, dat 

is eigen aan het principe van verzekeringen. De verzekeringsovereenkomst is gesloten tussen een 

verzekeringsnemer en een verzekeraar, maar dat zijn niet de enige betrokken personen. Zo zijn er 

nog ‘verzekerden’ die mogelijks geen verzekeringsnemer zijn maar wel beschermd worden in geval 

het risico zich voordoet, bijvoorbeeld de kinderen van de verzekeringsnemer zijn verzekerd bij de 

verzekering BA Privéleven. Essentieel bij een verzekering is dat er sprake is van een ‘risico’, een 

gevaar dat zich kan voordoen en schade veroorzaakt. De meest uiteenlopende risico’s kunnen 

tegenwoordig gedekt worden door een verzekering, de ene al meer voor de hand liggend dan de 

andere, bijvoorbeeld: verkeersongeval, ziekenhuisopname, advocatenkosten, cyberaanvallen,…67 

Het risico dient tot uiting te komen ten gevolge van een onzekere gebeurtenis die in geen enkel 

geval mag afhangen van de wil van de verzekerde. Zonder de onzekere gebeurtenis kan er geen 

sprake zijn van een verzekeringsovereenkomst aangezien het dan niet meer gaat om een 

kanscontract. Bij microverzekeringen voor de deeleconomie zal steeds het risico dat aan het 

uitgeleende goed schade wordt berokkend, of dat de dienst niet naar behoren wordt uitgevoerd 

of dat het gehuurde goed gebrekkig functioneert en zo schade toebrengt, meestal het risico 

uitmaken waarvoor een verzekering kan worden afgesloten.  

 

De meeste verzekeringen zijn niet verplicht, dat wil zeggen dat ieder persoon zelf kan en mag 

kiezen of hij/zij al dan niet een verzekering wenst aan te gaan voor een bepaald risico. Een aantal 

verzekeringen zijn verplicht opgelegd door de overheid, wat maakt dat elk persoon die in aanraking 

komt met dat risico verplicht is om een verzekering te sluiten die dekking biedt indien het risico 

zich voltrekt. De verzekeringsnemer kan vrij kiezen met welke verzekeraar hij een 

verzekeringscontract wenst te sluiten. De meest bekende verplichte verzekering is de BA 

                                                      
66 Art. 5, 14° Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen. 
67 X,“Waarom verzekeringen afsluiten?”, https://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/sleutelvragen/waarom-
afsluiten. 

https://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/sleutelvragen/waarom-afsluiten
https://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/sleutelvragen/waarom-afsluiten
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motorrijtuigenverzekering, welke de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van elke chauffeur die een 

motorvoertuig in het verkeer brengt. Deze verzekering heeft tot doel te garanderen dat elk 

verkeersslachtoffer steeds vergoed wordt in zijn schade waarvoor een derde aansprakelijk is. De 

verzekering dekt echter niet de schade aan het eigen voertuig of de schade aan de chauffeur, 

daarvoor dient men een andere, niet verplichte, verzekering af te sluiten. 

 

Microverzekeringen voor de deeleconomie zijn niet-verplichte verzekeringen, dat wil zeggen dat 

niemand een verzekering moet sluiten om deel te mogen nemen aan de deeleconomie. Echter 

moet men de verplichte verzekeringen, zoals de BA Motorrijtuigen, wel afgesloten hebben als een 

bepaalde activiteit waarvoor een verzekeringsplicht geldt, uitgeoefend wordt in het kader van de 

deeleconomie. Zo moet elk individu dat via autodelen de rijbaan opgaat, ervoor zorgen dat zijn 

burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd is.  

3.2.2 Transacties tussen particulieren onderling of tussen particulieren en professionelen 

Microverzekeringen voor de deeleconomie worden gesloten om risico’s te dekken die zich kunnen 

voordoen in een transactie kaderend in de deeleconomie. Het constitutief bestanddeel van de 

deeleconomie betreft het feit dat transacties gebeuren tussen particulieren onderling ( peer-to-

peer) of tussen een particulier en een professioneel, waarbij de professionele dienstverlener zich 

bevindt aan de aanbodzijde en niet aan de vraagzijde.68 Een online deelplatform brengt de vrager 

in contact met de aanbieder, van waaruit de transactie kan voltooid worden.   

3.2.3 Beperkte draagwijdte 

De verzekeringen in de reguliere economie dekken een waaier aan risico’s. Werkelijk voor alles 

wat ooit een risico kan uitmaken wordt voorzien in een verzekering. De aansprakelijkheid van de 

bestuurder van het motorrijtuig, de advocatenkosten, schade aan een fiets, sportongevallen, etc. 

Typisch aan de deeleconomie is dat het steeds handelingen van beperkte waarde betreffen. Zo 

komen in de praktijk vaak volgende transacties aan bod: een auto of een fiets wordt uitgeleend, 

een onroerend goed wordt verhuurd of gereedschapsmateriaal wordt gedeeld. Hierbij wordt 

nadrukkelijk vermeld dat micro niet per se wijst op de goederen die van beperkte waarde zouden 

                                                      
68 IDEA CONSULT, De Vlaamse deeleconomie onderzocht, 
https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/deeleconomie_voorstel_idea_consult.pdf. 

https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/deeleconomie_voorstel_idea_consult.pdf
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zijn, zo heeft een onroerend goed doorgaans wel een grote waarde. Het gaat eerder om de 

draagwijdte van de handeling/transactie die klein is, namelijk een bepaald goed of dienst uitlenen 

of ter beschikking stellen, waarbij de transactie slechts in het kader van de deeleconomie 

plaatsvindt. In bepaalde gevallen zal de verzekering slechts gelden voor de duur van de transactie 

en in de andere gevallen zal de verzekeringsovereenkomst een normale duurtijd kennen van 

maximaal 12 maanden en alle transacties in de deeleconomie omvatten die gedurende de looptijd 

plaatsvinden en passen binnen het voorwerp van de dekking. Dit onderscheid komt later in deze 

masterproef aan bod. 

3.2.4 Laag premiebedrag  

Microverzekeringen voor de deeleconomie worden steeds gekenmerkt door een laag 

premiebedrag. Dat is essentieel daar een belangrijke reden waarom particulieren de deeleconomie 

gebruiken kostenbesparing is. Het spreekt voor zich dat de gebruiker zich vervolgens liever niet 

blauw betaalt aan verzekeringspremies. Bovendien zijn veel roerende goederen die in de 

deeleconomie worden uitgeleend relatief weinig waard, waardoor het premiebedrag van de 

verzekering logischerwijs ook niet groot kan zijn om de simpele reden dat een verzekering niet 

meer mag kosten dan de waarde van het goed. Bijgevolg wenst de verzekeringnemer in de 

deeleconomie alleen te betalen voor de bescherming die hij echt nodig heeft waardoor het aan de 

verzekeraar is om te voorzien in aangepaste verzekeringsproducten die voldoen aan de vraag van 

de klant. De draagwijdte van de transacties in de deeleconomie mag dan al eerder beperkt zijn, 

het eraan verbonden risico is niet noodzakelijk kleiner dan in de reguliere economie zodat er op 

dat vlak geen premieverlagend effect is. Maar door gebruik te maken van nieuwe technieken en 

principes, die later in deze masterproef aan bod zullen komen, trachten 

verzekeringsondernemingen het premiebedrag zo laag mogelijk te houden.  

3.2.5 Voor aanbieder of gebruiker 

Zowel de aanbieder van een goed of een dienst als de gebruiker van een goed of een dienst kan 

wensen een verzekering af te sluiten voor bepaalde transacties in het kader van de deeleconomie. 

De eigenaar van een onroerende goed dat hij verhuurt via het platform ‘ Airbnb’ kan zich 

verzekeren tegen de schade die zijn inboedel oploopt door toedoen van de huurder. Aan de andere 

kant kan ook de huurder een verzekering afsluiten voor de schade die hij zou toebrengen aan het 
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gehuurde goed. Daarnaast kan een particulier zich beschermen tegen de aansprakelijkheid die hij 

kan oplopen tijdens de uitoefening van een dienst bij een derde of de derde kan zich verzekeren 

tegen de schade die de dienstverlener mogelijks aanbrengt. 

3.2.6 Poging tot definitie 

Zoals reeds vermeld bestaat er geen eenduidige definitie voor microverzekering voor de 

deeleconomie. Aan de hand van de beschreven elementen zal ik een poging doen om een 

definitie te creëren voor de microverzekeringen die het onderwerp van deze masterproef 

uitmaken. 

Een microverzekering voor de deeleconomie is een verzekering die bescherming biedt aan 

transacties tussen particulieren onderling of tussen particulieren en professionelen in het kader 

van de deeleconomie en gesloten door de gebruiker of de aanbieder van een goed of dienst, die 

gekenmerkt wordt door een laag premiebedrag en een dekking voor een specifieke situatie. 

 

3.3 Het nut van microverzekeringen voor de deeleconomie 

3.3.1 Een beperkt vertrouwen in de deeleconomie 

Kwantiteit is een elementaire factor in de deeleconomie. Goederen worden op grote schaal geruild 

en uitgeleend, diensten worden verricht over een groot gebied. Hoe meer mensen deelnemen, 

hoe groter het aanbod en hoe aangenamer voor de gebruikers. Het succes van het deelplatform is 

met andere woorden recht evenredig met het aantal deelnemers. Airbnb is succesvol omdat 

verblijfplaatsen over heel de wereld worden aangeboden, met een grote verscheidenheid aan 

huizen. Een prachtige loft met zicht over de stad, een woonboot in Amsterdam, een landelijk 

huisje, een klein kamertje, een statige villa in de Provence, je kan het zo gek niet bedenken of je 

vindt het op het deelplatform. Een deelplatform voor doe-het-zelf materiaal kan pas werken 

wanneer in elke regio een waaier aan goederen ter beschikking kan worden gesteld. Indien in een 

bepaalde regio slechts één deelnemer actief is op het platform, dan kan het systeem van ruilen en 

lenen niet succesvol worden uitgeoefend.69 Maar de grote schaal waarop de deeleconomie draait, 

brengt ook nadelen met zich mee. Individuen komen niet alleen meer met de buren in contact, 

maar met mensen verspreid in het land of verspreid over de hele wereld. Mensen van een andere 

                                                      
69 X, “Deelnemen aan de deeleconomie?”, http://icsb.nl/artikelen/deelnemen-aan-de-deeleconomie/. 

http://icsb.nl/artikelen/deelnemen-aan-de-deeleconomie/
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continent verblijven in een woning, een man gaat aan de andere kant van België schilderwerken 

uitvoeren etc. De grootheid van de deelplatformen maakt het soms moeilijk om het vertrouwen 

te behouden in mensen die men van haar noch pluimen kent. Nochtans is vertrouwen wel de 

draaischijf van de deeleconomie, zonder vertrouwen kan er geen deeleconomie bestaan. Omdat 

een wildvreemde spullen toevertrouwen of laten verblijven in een eigen woning niet evident is, 

gingen de platformen al snel voorzien in een beoordelingssysteem. Zo konden gebruikers van het 

platform ‘reviews’ schrijven over de partij waarmee zij hebben samengewerkt. Slechte 

beoordelingen zijn nefast voor nieuwe transacties, zodat elke deelnemer zijn uiterste best doet 

om positief beoordeeld te worden.  

 

Toch is dergelijk beoordelingssysteem niet voldoende om zich in te dekken indien een partij , 

ondanks de goede beoordelingen van de tegenpartij, toch schade lijdt aan een uitgeleend goed, of 

indien de aanbieder van een dienst schade toebrengt tijdens de dienstverlening. Bovendien is het 

reviewsysteem niet genoeg bestand tegen misbruik en valse beoordelingen. Opdat de gebruikers 

en de aanbieders van de deeleconomie zich kunnen beschermen, moeten ze verzekeringen 

afsluiten. 

3.3.2 Het gebrek aan dekking via de reguliere verzekering 

Deelnemers van de deeleconomie hebben vaak de gewoonte om in geval van schade hun reguliere 

verzekeraar te contacteren met de vraag om tussen te komen in de schade ten gevolge van een 

handeling kaderend in de deeleconomie. Meestal zullen de verzekeringnemers echter bot vangen 

bij hun verzekeraar omdat die zal weigeren uit te betalen. In het geval waarbij iemand beslist een 

dienst te verrichten bij een particulier thuis via een erkend deelplatform en daar een vergoeding 

voor krijgt, maar tijdens de uitvoering schade toebrengt aan de woonst van de ontvanger, dan zal 

die schade meestal niet gedekt worden door de familiale verzekering van de dienstverrichter. De 

verzekeraar zal namelijk oordelen dat klussen voor andere mensen niet onder het privéleven valt 

en dus geen recht geeft op een vergoeding van de geleden schade.70 Wanneer iemand gebruik 

maakt van ‘carsharing’, ofwel via een platform een auto leent van iemand anders voor een rit 

waarna de auto terug wordt gebracht naar de eigenaar, dan zal de eigen BA autoverzekering van 

                                                      
70 X, “Klussen in de deeleconomie”, https://winsurances.be/klussen-in-de-deeleconomie/. 

https://winsurances.be/klussen-in-de-deeleconomie/
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de lener niet tussenkomen omdat deze steeds verbonden is met de auto en niet met de chauffeur. 

Meestal zal men kunnen terugvallen op de verzekering van het deelplatform, maar die verzekering 

verleent niet altijd voldoende dekking.71  Hetzelfde principe geldt als een particulier zijn woning of 

appartement wenst te verhuren aan andere particulieren via het deelplatform ‘Airbnb’. De 

inboedelverzekering van de woningeigenaar zal hoogstwaarschijnlijk de schade niet vergoeden 

aangezien die verzekering meestal alleen gericht is op privé gebruik. Een woning ter beschikking 

stellen van een andere particulier behoort niet tot het beschermde privé gebruik en valt 

logischerwijs buiten de verzekeringsdekking.72 Een concreet voorbeeld van deze problematiek, 

toegepast op de praktijk van gebruik van goederen van derden, is te vinden in de algemene 

voorwaarden van de familiale verzekering van ING België. De verzekering verleent geen dekking 

voor:  

“uw contractuele aansprakelijkheid. Zo vergoeden wij bijvoorbeeld de schade aan materieel dat u 

ontleende van een huurfirma of in gebruik hebt van een vriend niet”.73 

 

Voorgaande voorbeelden zijn schering en inslag voor gebruikers van de deeleconomie. Men gaat 

ervan uit dat de eigen, bestaande verzekeringen de opgelopen schade gewoon zouden dekken 

zoals dat ook gebeurt in de reguliere economie. In de praktijk maken de verzekeraars vaak een 

voorbehoud voor handelingen die gebeurden in een peer-to-peer context en blijven de 

verzekeringsnemers in de kou staan. Hoe groter de deeleconomie wordt, hoe frequenter dergelijke 

zaken zich voordoen en hoe groter de nood aan aangepaste verzekeringen, waaronder 

microverzekeringen wordt. 

 

Los van het feit of de verzekering tussenkomt bij schade of aansprakelijkheid gerelateerd aan de 

deeleconomie, is het van belang steeds de verzekeraar op de hoogte te brengen van de plannen 

om deel te nemen aan de deeleconomie. De verzekeraar kan dan verduidelijken of de bestaande 

                                                      
71 X, “Autodelen”, https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/autodelen.aspx. 
72 P. NAGTZAAM, “Verhuur je via Airbnb? Verzekering dekt schade vaak niet”, 
https://www.rtlnieuws.nl/life/artikel/4148906/verhuur-je-airbnb-verzekering-dekt-schade-vaak-niet. 
73 ING Family Insurance Algemene Voorwaarden,  
https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/general-conditions-family-insurance-NL.pdf. 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/autodelen.aspx
https://www.rtlnieuws.nl/life/artikel/4148906/ver
https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/general-conditions-family-insurance-NL.pdf
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verzekering bescherming biedt of een extra verzekering nodig is. Indien de verzekeringsnemer 

nalaat zijn verzekeraar op de hoogte te brengen van zijn plannen, komt eerstgenoemde tekort aan 

zijn wettelijke mededelingsplicht, waardoor de verzekeraar niet meer gebonden is tot volledige 

vergoeding, zelfs als de verzekeraar dat risico normaal wel verzekert.74 De mededelingsplicht komt 

later in deze thesis uitgebreid aan bod. 

3.3.3 Het gebrek aan dekking via het deelplatform 

De deelplatforms waren op de hoogte van het feit dat veel gebruikers in geval van schade ten 

gevolge van een transactie op hun platform niet terecht konden bij hun verzekeraar. Om te 

vermijden dat dit nadelige gevolgen zou hebben op hun succes begonnen de deelplatformen 

garanties op te stellen die elke gebruiker van het platform steevast zou ontvangen. Airbnb 

creëerde haar ‘verhuurdersgarantie’, waarmee ze elke geregistreerde verhuurder belooft 

bescherming te bieden voor de schade die huurders aan hun eigendom hebben toegebracht, tot 

een bedrag van 1 miljoen USD.75 De facto is de bescherming echter gering, zo zijn de algemene 

voorwaarden van de verhuurdersgarantie op de Belgische website van Airbnb alleen maar in het 

Engels te vinden zonder Nederlandse vertaling. Onder punt drie staat een waslijst aan beperkingen 

en uitsluitingen van de garantie, onder meer waardevolle spullen en verzamelobjecten zullen niet 

onder de dekking vallen. Airbnb vermeldt zelf dat de verhuurdersgarantie niet als een verzekering 

kan worden aanzien en dat iedere verhuurder best een eigen inboedelverzekering kan afsluiten.76 

Geleidelijk aan zagen de verzekeringsondernemingen in dat er een grote leegte bestond op het 

vlak van het aanbod van verzekeringen voor de deeleconomie, terwijl de vraag wel steeds groter 

werd. De verzekeringsmarkt komt ineens in aanraking met een nieuw fenomeen als de 

deeleconomie, waar de gewone verzekeringen niet altijd in dekking voorzien wegens de 

verzwaring van het risico dat de deeleconomie met zich meebrengt. De verzekeraars moeten zich 

aanpassen aan het nieuwe fenomeen dat de deeleconomie is en die aanpassing vraagt tijd.77 De 

laatste tijd beginnen meer en meer verzekeringsondernemingen nieuwe verzekeringsproducten 

                                                      
74 Artikel 60 §3 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 
75 Airbnb’s verhuurdersgarantie,  https://www.airbnb.be/guarantee. 
76 Airbnb’s verhuurdersgarantie, https://www.airbnb.be/guarantee. 
77 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de recente 
ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf. 

https://www.airbnb.be/guarantee
https://www.airbnb.be/guarantee.
https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf
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aan te bieden die dekking bieden in de deeleconomie, maar de ondernemingen zitten nog steeds 

in de overgangsfase van een vertrouwde omgeving naar het nieuwe landschap van de 

deeleconomie met veel verborgen hindernissen. Deze fase van evolutie zal nog een paar jaren 

duren en vereist vooral veel onderzoek en studies door de verzekeraars.  

 

3.4 De onderverdeling van de microverzekeringen 
Vandaag ontwikkelen de eerste verzekeringsproducten voor de deeleconomie zich stilaan, waarbij 

een tweeledige opdeling kan gemaakt worden tussen enerzijds verzekeringen die aangeboden 

worden door het deelplatform en verzekeringen waarbij het individu zelf het initiatief moet nemen 

en anderzijds verzekeringen die een aanvulling op een reguliere verzekering vormen en 

verzekeringen die worden afgesloten voor de duur van één specifieke transactie in de 

deeleconomie. 

3.4.1 Platform versus individu 

3.4.1.1 Verzekering bij het deelplatform 

De eerste vorm betreft de verzekeringen die aangeboden worden door het deelplatform. Dit is het 

platform dat vragers en aanbieders met elkaar in contact brengt. Het platform voorziet soms in 

verzekeringen om haar gebruikers te beschermen tegen risico’s die transacties met zich kunnen 

meebrengen, meestal onder de vorm van schade aan goederen. Het is belangrijk om op te merken 

dat het niet het deelplatform zelf is dat een verzekering aanbiedt, maar dat er sprake is van een 

samenwerking tussen een platform en een verzekeraar waarbij het de verzekeraar is die de 

dekking verleent. Anders oordelen zou strijdig zijn met artikel 5, 6° en 7° van de Wet betreffende 

de verzekeringen dat bepaalt dat verzekeringsondernemingen steeds in het bezit moeten zijn van 

een vergunning om verzekeringsactiviteiten te mogen uitoefenen.78  

 

Wanneer een deelplatform een verzekering aanbiedt, is dat interessant voor haar gebruikers daar 

het voorwerp van hun transactie beschermd zal zijn en zij niet meer zelf op zoek moeten gaan naar 

bijkomende bescherming, wat de consument dan weer veel tijd en opzoekingswerk bespaart. Het 

nadeel van zo een ingewerkte verzekering is dat de gebruikers van het deelplatform niet zelf hun 

                                                      
78 Artikel 5, 6° en 7° Wet betreffende de verzekeringen, 4 april 2014. 
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verzekeraar kunnen kiezen. Meestal wordt er samengewerkt met slechts één verzekeraar die één 

verzekeringsproduct aanbiedt. Voor de consument is het misschien gemakkelijk om geen 

vergelijkende studie tussen de verschillende aanbieders van verzekeringen te moeten maken, 

maar voordelig is het niet noodzakelijk. Aangezien er met maar één verzekeraar wordt gewerkt 

per platform is er een gebrek aan concurrentie, dat brengt met zich mee dat consumenten niet 

altijd de meest voordelige prijs kunnen bekomen. Echter moet dit genuanceerd worden aangezien 

naar alle waarschijnlijkheid de verzekeringsondernemingen wel een lichte onderlinge 

concurrentiestrijd hebben gevoerd. Het deelplatform zal namelijk samenwerken met die 

verzekeraar die de beste voorwaarden kan aanbieden aan de verzekeringnemer tegen de laagste 

prijs. Maar verzekeraars hebben de gewoonte om kortingen te geven aan klanten die reeds andere 

verzekeringen, zoals de brandverzekering of de autoverzekering,  bij hen hebben afgesloten. 

Consumenten kunnen geen gebruik maken van eventuele korting indien er geen keuze is tussen 

meerdere verzekeringsondernemingen. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat de 

concurrentie op de verzekeringsmarkt in de toekomst vergroot, zodat een platform met meerdere 

verzekeraars kan samenwerken en consumenten de voor hen meest voordelige partij kunnen 

kiezen.79 De concurrentie op de verzekeringsmarkt vergroten kan alleen door de markt zijn gang 

te laten gaan en de verzekeringssector tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe 

fenomeen van de deeleconomie. De Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor 

Consumentenorganisaties is in haar studie van oordeel dat hiervoor geen overheidsoptreden 

vereist is.80 Bovendien heeft de Commissie voor Verzekeringen in zijn advies belang gehecht aan 

het feit dat platforms die als verzekeringnemer een verzekering afsluiten met een verzekeraar ten 

behoeve van hun leden, de gebruikers steeds voldoende moeten informeren over de dekking en 

vooral de uitsluitingen van dekking. Ook moeten zij, als verzekeringnemer, steeds alle relevante 

wetgeving naleven, met inbegrip van het Wetboek Economisch Recht en de Wet betreffende 

Verzekeringen van 4 april 2014.81 

                                                      
79 BELGISCHE VERENIGING VOOR ONDERZOEK EN EXPERTISE VOOR DE CONSUMENTENORGANISATIES, Studie: zijn 
verzekeringen in de deeleconomie gedeelde verzekeringen, oktober 2016 (onuitg).  
80 BELGISCHE VERENIGING VOOR ONDERZOEK EN EXPERTISE VOOR DE CONSUMENTENORGANISATIES, Studie: zijn 
verzekeringen in de deeleconomie gedeelde verzekeringen, oktober 2016 (onuitg). 
81 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de recente 
ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf. 

https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf
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Een voorbeeld van een deelplatform dat niet zelf als verzekeringnemer optreedt maar samenwerkt 

met één verzekeraar om bescherming te bieden aan de transacties die via het platform tot stand 

komen is Peerby. Peerby is een Nederlands platform dat toelaat om spullen zoals een 

hogedrukreiniger, een heggenschaar of een boormachine uit te lenen aan particulieren. Uit 

onderzoek bleek dat de gebruikers van het platform graag meer zekerheid hadden over hun 

spullen. Daarop heeft Peerby contact genomen met het Nederlandse Centraal Beheer Achmea, dit 

is de onderneming die ook al met het autodeelplatform Snappcar in zee is gegaan, om de ‘Peerby 

Garantie’ uit te werken. De verzekering is niet verplicht en de lener betaalt de kost.82 Peerby heeft 

alleen met Centraal Beheer een samenwerking, dat wil zeggen dat gebruikers geen andere 

verzekeraar zullen kunnen aanspreken via het platform.  

3.4.1.2  Verzekering op initiatief van aanbieder of ontvanger 

De tweede vorm van verzekeringen voor de deeleconomie is de verzekering die op het initiatief 

van de gebruiker van het platform moet worden afgesloten. In dit geval werkt het deelplatform 

niet samen met een verzekeraar om een verzekering aan te bieden die de risico’s die voortvloeien 

uit de transacties te dekken. Indien de vrager en/of de aanbieder wenst verzekerd te zijn tegen 

een bepaald risico, dan zullen zij zelf het initiatief moeten nemen. Dit heeft als nadeel dat de 

consument zelf moet uitzoeken welke verzekering nodig is en welke dekking daarmee geboden 

wordt. De Commissie voor verzekeringen vermeldt in zijn advies dat er een wetgevend initiatief 

zou moeten komen opdat de deelplatformen duidelijke informatie verschaffen aan hun leden met 

betrekking tot de af te sluiten verzekeringen die vereist zijn, zonder zelf aan 

verzekeringsbemiddeling te doen. Evenzo moeten ze hun gebruikers in kennis stellen van het feit 

dat zij tegenover hun verzekeraar een wettelijke mededelingsplicht hebben.83 Het zou niet tot de 

verantwoordelijkheid van de consument mogen behoren om dit allemaal op eigen initiatief uit te 

zoeken. Bovendien is het van belang om de platforms op hun verantwoordelijkheid te wijzen en 

hen op de hoogte te stellen van mogelijke gemeenrechtelijke aansprakelijkheid, opdat hun leden 

                                                      
82 X, “Centraal Beheer en Peerby starten samenwerking voor spullenleen verzekering”, 
https://nieuws.centraalbeheer.nl/centraal-beheer-en-peerby-starten-samenwerking-voor-spullenleen-verzekering/. 
83 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de recente 
ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf. 

https://nieuws.centraalbeheer.nl/centraal-beheer-en-peerby-starten-samenwerking-voor-spullenleen-verzekering/
https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf
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steeds correct geïnformeerd worden over de vereiste verzekeringen en het belang van de 

mededelingsplicht aan hun verzekeraar met betrekking tot de verzekerede activiteiten.84 

 

Het voordeel aan deze vorm van verzekeringen is dat de consument zelf de verzekeraar kan zoeken 

die de beste dekking biedt aan de voordeligste prijs. Indien mogelijk kan men bij de verzekeraar 

gaan waar men reeds andere verzekeringsovereenkomsten heeft lopen zodat een korting kan 

worden gegeven. In de praktijk vereist deze bevinding een belangrijke nuance. Aangezien de 

concurrentie op de verzekeringsmarkt voor de deeleconomie nog zeer beperkt is, zal de 

consument de facto geen uitgebreide keuze hebben tussen verzekeraars waarmee kan 

onderhandeld worden over prijzen.  

 

Een voorbeeld van dit soort verzekeringen is de Pack Carsharing85 van verzekeringsonderneming 

AG Insurance. Het betreft een optionele verzekering voor de deeleconomie, als aanvulling op de 

waarborgen onderschreven in het BA autoverzekeringscontract. De Pack CarSharing vervolledigt 

als het ware de dekking met een omnium voor schade aan een verhuurde of gehuurde wagen 

tijdens de (ver)huurperiode georganiseerd door een platform.86 Belangrijk om te weten is dat het 

in casu niet gaat om de verplichte verzekering BA Motorrijtuigen die dient tot dekking van de 

aansprakelijkheid van de bestuurder en tot vergoeding van slachtoffers. Deze verzekering komt 

altijd tussen, ook indien de wagen bestuurd wordt door een derde.87 Anders oordelen zou in strijd 

zijn met het doel van de verzekering BA Auto, namelijk garanderen dat slachtoffers altijd vergoed 

worden. Het is wel van belang dat de verzekeringnemer zijn verzekeraar op de hoogte brengt van 

het feit dat de wagen gedeeld wordt via een platform. Alle regels inzake de wettelijke 

mededelingsplicht komen in een later hoofdstuk aan bod. 

                                                      
84 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de recente 
ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf. 
85 Pack CarSharing, https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-
verhuren.aspx. 
86 X, “U (ver)huurt regelmatig een wagen? U ziet uw auto graag verzekerd tegen glasbreuk aan een kleine prijs? Kijk 
snel verder!”, https://www.mijnzakenkantoor.be/particulier/over-ons/nieuws/12/.  
87 X, “Verzeker het gebruik, niet de wagen”, https://www.autodelen.net/verzeker-gebruik-wagen/. 

https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
https://www.mijnzakenkantoor.be/particulier/over-ons/nieuws/12/
https://www.autodelen.net/verzeker-gebruik-wagen/
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3.4.2 Traditionele versus innovatieve microverzekeringen 

Los van het feit of de verzekering wordt afgesloten door het deelplatform of door een aanbieder 

of gebruiker van de deeleconomie, kunnen microverzekeringen ook onderverdeeld worden in 

categorieën op basis van innovatie. Enerzijds zijn er microverzekeringen die sterk gelijken op de 

reguliere verzekering wat betreft looptijd en sluiting van de overeenkomst, maar met een lager 

premiebedrag en een beperkte draagwijdte, namelijk bepaalde risico’s uit de deeleconomie. 

Anderzijds bestaan er microverzekeringen die gesloten worden voor één specifieke transactie in 

de deeleconomie, waardoor bijzondere regels van toepassing zullen zijn op deze vorm van 

microverzekeringen. 

3.4.2.1 Microverzekeringen conform de traditionele regels 

Deze microverzekeringen gelijken qua eigenschappen sterk op reguliere verzekeringen, behalve 

wat betreft premie en voorwerp en zijn in België meer geïntegreerd dan de later beschreven 

innovatieve microverzekeringen. Deze microverzekeringen zullen vaak accessoir zijn aan een 

reguliere verzekering zijn wat maakt dat beide overeenkomsten op een gelijke manier zullen 

worden afgesloten. Het is echter ook denkbaar dat verzekeraars stand-alone producten zouden 

ontwikkelen die niet noodzakelijk verbonden zijn met een reguliere verzekering. In beide gevallen 

zal een verzekeringnemer een verzekeraar contacteren, al dan niet via een tussenpersoon, die dan 

een contract opstelt dat vervolgens ondertekend wordt door beide partijen in fysieke 

aanwezigheid. In sommige gevallen kan een verzekeringsovereenkomst worden afgesloten via de 

website van een onderneming. In dit geval komt contract volledig volgens de traditionele principes 

tot stand, met dat verschil dat documenten via het internet worden verzonden naar de 

verzekeraar. Een andere mogelijkheid is om verzekeringsovereenkomsten volledig online tot stand 

te laten komen, op voorwaarde dat de regels van ‘overeenkomsten op afstand voor financiële 

diensten’ van het Wetboek Economisch Recht gerespecteerd worden (cfr. 6.2 Totstandkoming van 

de verzekeringsovereenkomst). Wanneer de verzekeringnemer schade lijdt, dient hij de 

verzekeraar te contacteren, die zal zich vervolgens over de schade buigen en bepalen of hij 

vergoeding uitkeert of niet. Het gaat met andere woorden om de standaard langdurige procedures 

die geen flexibiliteit kennen. 
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Deze microverzekeringen worden, zoals reeds vermeld, vaak afgesloten als een aanvulling op een 

bestaande verzekering. Daarmee wordt een verzekering bedoeld die niet op zichzelf staat, maar 

hoort bij een andere verzekering. In het geval een verzekeringnemer zich wenst te beschermen 

tegen risico’s van de deeleconomie maar zijn reguliere verzekering sluit dergelijke bescherming 

uit, dan kan de verzekeringnemer aan een kleine meerprijs een aanvullende dekking voor de 

deeleconomie kopen. Een voorbeeld is de Pack CarSharing van verzekeraar AG Insurance, deze 

verzekering is reeds besproken bij het onderdeel ‘microverzekeringen op initiatief van de 

particulier’.88 

 

Deze verzekering kan alleen maar afgesloten worden als de verzekeringnemer reeds een BA 

Motorrijtuigen heeft afgesloten. Dat is op zich niet verwonderlijk, aangezien de verzekering die de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de chauffeur van een motorrijtuig dekt verplicht is. Dit toont 

echter wel het principe van de Pack CarSharing aan, namelijk een verzekering voor (alleen) de 

deeleconomie die geldt als een accessorium op de reguliere verzekering die geen bescherming 

biedt voor de deeleconomie. Toegepast op de Pack CarSharing staat in de algemene voorwaarden 

te lezen dat de verzekering slechts optreedt “voor de dekking van risico’s tijdens de verhuur van 

zijn wagen, of de huur van een wagen van een derde”89. Dit verzekeringspakket bestaat uit een 

onderdeel BA Aansprakelijkheid, een onderdeel eigenschade en een onderdeel rechtsbijstand. Het 

is van belang op te merken dat deze microverzekering enkel en alleen tussenkomt indien de 

verzekeringnemer een auto huurt in het kader van autodelen, zijn auto verhuurt in het kader van 

autodelen of in het geval van huur via een professionele verhuurmaatschappij ( buiten het 

autodelen). Met andere woorden, indien de verzekeringnemer met zijn eigen voertuig zich op de 

baan begeeft en een ander voertuig veroorzaakt een ongeval en brengt schade toe aan het eigen 

voertuig van de Pack Carsharing-verzekeringnemer, dan zal de Pack CarSharing niet tussenkomen 

voor de schade aan het eigen voertuig aangezien dit buiten het toepassingsgebied valt.90  

                                                      
88 Pack CarSharing, https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-
verhuren.aspx. 
89 Algemene voorwaarden Pack CarSharing, 
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/82851N.pdf. 
90 Algemene voorwaarden Pack CarSharing, 
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/82851N.pdf. 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/82851N.pdf
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/82851N.pdf.
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De Pack CarSharing is een microverzekering aangezien slechts dekking wordt verleend aan de 

risico’s tijdens de verhuur van de eigen wagen of de huur van een wagen van een derde ( 

professioneel en particulier), wat maakt dat er bescherming wordt geboden met een beperkte 

draagwijdte. Bijgevolg vermeldt AG dat het om een klein premiebedrag gaat. 

 

De verzekering wordt gesloten volgens de reguliere principes en de looptijd bedraagt, net zoals bij 

reguliere verzekeringen, twaalf maanden waarbij de overeenkomst automatisch wordt verlengd 

bij gebrek aan verzet door één van de partijen minstens drie maanden voor het einde van het 

contract. Dit is conform artikel 85 Wet betreffende de Verzekeringen.91 Dit type microverzekering 

biedt extra bescherming voor de handelingen in de deeleconomie maar mist nog essentiële 

eigenschappen zoals flexibiliteit en snelheid. Voor sommige transacties zullen de 

microverzekeringen volgens de traditionele principes het meest geschikt zijn en voor andere 

transacties zullen de hierna vermelde innovatieve verzekeringen betere bescherming bieden. De 

bijzondere eigenschappen en de omstandigheden van elke transactie bepalen welk type 

verzekering het meest geschikt is. 

 3.4.2.2 Innovatieve microverzekeringen 

3.4.2.2.1 Ontstaan  

Naast de bovengenoemde microverzekeringen ontstaat de laatste jaren een tendens om 

microverzekeringen af te sluiten voor de duur van één transactie in de deeleconomie. De trend is 

ontstaan als een gevolg van de groeiende ontevredenheid van verzekeringnemers en digitale 

disruptie van de verzekeringssector92.  De laatste jaren zijn, naast de maatschappij, heel wat 

sectoren veranderd door de opkomst van technologie terwijl de verzekeringssector star en 

grotendeels onveranderd is gebleven. Consument-verzekeringnemers worden meer ontevreden 

over hun verzekeraar om verschillende redenen. Zo vinden verzekeringnemers dat ze teveel 

betalen voor bescherming die ze niet nodig hebben en zouden ze liever een gepersonaliseerde 

bescherming willen. Ten tweede wordt het gebrek aan transparantie aangehaald en ten derde 

roepen de verzekeringnemers op tot meer innovatie, ze zijn op zoek naar diensten die beter 

                                                      
91 Art 85 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 
92 Digitale disruptie is de ontwrichting van een traditionele sector door de opkomst van digitale revoluties. 
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toegankelijk zijn, flexibel, snel en met voldoende aandacht voor technologische vernieuwingen.93 

Bijgevolg vereisen verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten voor de duur van één 

transactie een andere werkwijze. Met andere woorden, verzekeringnemers wensen een evolutie 

van de sector waarbij afstand wordt genomen van de starheid, de oude ideeën en de traagheid en 

plaats wordt gemaakt voor technologie zodat verzekeringen meer aan de gewijzigde behoeften 

van verzekeringnemers kunnen voldoen en transparantie, flexibiliteit en snelheid kernwoorden in 

de sector worden. 

3.4.2.2.2 Werking 

Bij deze microverzekeringen wordt een dekking gesloten voor één bepaald goed of dienst dat 

uitgeleend wordt tussen een bepaalde vrager en een bepaalde aanbieder. De facto is het een op 

maat gemaakte verzekering die enkel van toepassing is op die ene transactie en op geen enkele 

andere transactie.  In het voorbeeld van autodelen zou dat neerkomen op een dekking voor de 

duur van één rit.94 In het geval een individu spullen wenst uit te lenen aan een ander individu, dan 

kan één bepaald goed verzekerd worden voor de gehele periode van uitlening en geen moment 

langer. Wanneer iemand een onroerend goed wenst te verhuren via het verhuurplatform ‘Airbnb’, 

dan zouden de partijen een microverzekering kunnen afsluiten  welke alleen betrekking heeft op 

het verhuurde goed en geldt voor de duur van de huur.  

 

De microverzekeringen voor de deeleconomie die worden afgesloten voor de duur van één 

transactie komen volledig tegemoet aan de vraag van de verzekeringnemers voor meer efficiëntie 

door slechts te betalen voor de bescherming die echt nodig is. Het spreekt voor zich dat 

microverzekeringen, die gekenmerkt worden door hun korte duur en lage premie, niet op de 

reguliere wijze tot stand kunnen komen aangezien de procedures te duur en te traag zijn. 

Dergelijke microverzekeringen kunnen pas rendabel zijn als er op korte tijd zeer veel 

verzekeringsovereenkomsten kunnen worden gesloten, dit wordt ook wel het principe van  

‘schaalvergroting’ genoemd. Er moet kort op de bal gespeeld worden indien men voor elke 

                                                      
93 X, “Insurance industry: tips to reverse low customer satisfaction”, https://www.huffingtonpost.com/parker-
beauchamp/insurance-industry-tips-t_b_9458594.html?guccounter=1. 
94 X, “Micro insurance seen as a game changer”, https://www.tu-auto.com/micro-insurance-seen-as-a-game-
changer/. 

https://www.huffingtonpost.com/parker-beauchamp/insurance-industry-tips-t_b_9458594.html?guccounter=1
https://www.huffingtonpost.com/parker-beauchamp/insurance-industry-tips-t_b_9458594.html?guccounter=1
https://www.tu-auto.com/micro-insurance-seen-as-a-game-changer/
https://www.tu-auto.com/micro-insurance-seen-as-a-game-changer/


 

49 
 

transactie een andere verzekeringsovereenkomst wil afsluiten. De digitale technologie biedt een 

oplossing door het gebruik van ‘ smart contracts’ in te voeren wat letterlijk vertaald kan worden 

als een slim contract, het is in feite een digitaal contract bestaande uit een computercode. In de 

computercode staan onder andere de regels van het contract vermeld, de duur, de startdatum, de 

partijen etc.95 De risicobeoordeling gebeurt niet meer aan de hand van een papieren vragenlijst en 

de claims kunnen digitaal ingesteld en afgehandeld worden zodat de verzekeringnemer snel zijn 

schadevergoeding kan innen.  Met andere woorden, de innovatieve microverzekeringen brengen 

heel wat nieuwigheden met zich mee die in deze masterproef uitgebreid zullen worden besproken. 

3.4.2.2.3 Juridische conformiteit 

Op de vraag of het juridisch mogelijk is dat een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten voor de 

duurtijd van één transactie dient gekeken te worden naar de Wet Verzekeringen die de regels 

inzake verzekeringscontracten bevat. Artikel 85 §1 W. Verz. bepaalt uitdrukkelijk dat de duur van 

een verzekeringsovereenkomst niet meer dan één jaar mag zijn maar vermeldt dat de 

overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd voor één jaar indien één van de partijen nalaat om 

tenminste drie maanden voor de vervaldag van het contract  zich te verzetten tegen de 

verlenging.96 Voorts maakt de wet geen melding van een minimale duurvereiste wat maakt dat 

microverzekeringen voor de duur van één transactie juridisch mogelijk zijn. 

3.4.2.2.4 Toepassingen 

Op de technologische aspecten van deze innovatieve verzekeringstechniek wordt later in deze 

thesis meer in detail ingegaan, maar hier worden reeds in grote lijnen enkele praktische 

toepassingen vermeld die vandaag reeds bestaan. 

 

De Consultancy onderneming ‘Deloitte’ heeft samen met de Start-ups ‘LemonWay’ en ‘Stratumn’  

een prototype ontwikkeld voor verzekeringen in de deeleconomie, genaamd ‘Lenderbot’. Het gaat 

om een test, dat wil zeggen dat het nog niet geactiveerd is voor het grote publiek. De test werkt 

op basis van blockchain en het doel is om via een digitaal platform op maat gemaakte 

verzekeringen aan te bieden welke geschikt zijn om alles te verzekeren voor de periode dat men 

                                                      
95 X, “New kids on the blockchain”, https://newkidsontheblockchain.nl/2017/10/wat-is-een-smart-contract/. 
96 Artikel 85 §1 W. Verz. 

https://newkidsontheblockchain.nl/2017/10/wat-is-een-smart-contract/
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wilt. Met ‘alles’ wordt ook zo goed als alles wat op een of andere manier een risico inhoudt 

bedoeld, maar vooral goederen en diensten in het kader van de deeleconomie. Op die manier wil 

Deloitte tegemoet komen aan de noden en gewoonten van de jongere generatie. De 

microverzekeringen zullen toegevoegd worden aan aankopen of uitleningen van goederen of 

diensten door middel van GSM, apps, berichten etc. De Lenderbot-test is een chatbot beschikbaar 

via Facebook Messenger, waarin de uitlener en de ontlener overeenkomen over de voorwaarden 

van de transactie en waarin de partijen onmiddellijk het contract digitaal kunnen ondertekenen. 

Lenderbot werkt ook samen met LemonWay, een onderneming die voorziet in beveiligde, 

alternatieve betalingssystemen. Elke stap die in het proces wordt gezet om de voorwaarden van 

het contract overeen te komen alsook de betaling van het verzekeringscontract wordt bekrachtigd 

in de ’Bitcoin Blockchain’, wat wil zeggen dat elke stap definieerbaar is door elke partij.97 Dit 

systeem kan zowel gebruikt worden voor ondernemingen als tussen partijen. De blockchain 

garandeert het vertrouwen tussen de partijen door middel van encryptie, dit is het coderen van 

gegevens op basis van een bepaald algoritme,98 en een precieze datumbepaling.99 

Deloitte, Stratumn en LemonWay zijn niet de enige ondernemingen die hebben samengewerkt om 

een proefproject voor micro-verzekeringen uit te werken. Aan de andere kant van de wereld heeft 

de Australische verzekeraar ‘Suncorp’ een proefproject gestart samen met de Spaanse Start-up 

‘Traity’ om microverzekeringen aan te bieden aan particulieren die peer-to-peer transacties 

uitvoeren. Het project heet ‘Kevin’ en is in feite een chatbot waar particulieren een 

microverzekering kunnen vragen voor hun transactie. De gebruikers gaan in gesprek met ‘Kevin’, 

tegen wie ze de details van hun transactie vertellen, daarna stuurt Kevin een link naar de gebruiker 

die hij vervolgens overmaakt aan de tegenpartij. Kevin gaat online de reputaties van beide partijen 

na en als dat goedgekeurd is, creëert de chatbot een transactie in blockchain om aan te geven dat 

ze hebben ingestemd met de overeenkomst.100 In het proefproject wordt Kevin vooral gebruikt 

                                                      
97 R. CAETANO, “Unveiling the Lenderbot”, http://blog.stratumn.com/unveiling-the-lenderbot/. 
98 Encryptie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Encryptie. 
99 X, “Deloitte’s test of micro-insurance for the sharing economy”, http://www.insuranceup.it/en/business/deloitte-
s-test-of-micro-insurance-for-the-sharing-economy_1379.htm. 
100 X, “Kevin the Bot uses blockchain to offer insurance for P2P transactions”, 
https://www.finextra.com/newsarticle/30146/kevin-the-bot-uses-blockchain-to-offer-insurance-for-p2p-
transactions. 

http://blog.stratumn.com/unveiling-the-lenderbot/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Encryptie
http://www.insuranceup.it/en/business/deloitte-s-test-of-micro-insurance-for-the-sharing-economy_1379.htm
http://www.insuranceup.it/en/business/deloitte-s-test-of-micro-insurance-for-the-sharing-economy_1379.htm
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om aankopen tussen particulieren te verzekeren tegen risico’s als diefstal, fraude en oplichting, 

maar de bot kan even goed werken in de deeleconomie, daar het principe hetzelfde blijft. 

3.4.3 Onduidelijkheid van de onderverdeling 

De opdeling gemaakt in deze masterproef tussen microverzekeringen volgens traditionele regels 

en de innovatieve microverzekeringen wordt niet in alle bronnen erkend. De ene groep, vooral 

bestaande uit online buitenlandse bronnen, is van oordeel dat microverzekeringen voor de 

deeleconomie alleen betrekking hebben op de groep van de innovatieve microverzekeringen die 

worden gesloten volgens de techniek van ‘smart contracts’ voor de duur van één transactie. 

Volgens deze groep refereert ‘micro’ onder meer naar de korte duurtijd van de verzekering.   

De andere groep, vooral bestaande uit Belgische online bronnen en Belgische 

verzekeringsmakelaars, is van mening dat de verzekeringen die de risico’s van de deeleconomie 

dekken als een aanvulling op een reguliere verzekering de enige echte microverzekeringen zijn.  

Volgens deze groep refereert ‘micro’ naar het feit dat alleen de risico’s van de deeleconomie 

worden gedekt en niet naar de looptijd van de verzekeringsovereenkomsten.  

 

In deze masterproef worden beide groepen gezien als microverzekeringen aangezien de duurtijd 

van een contract geen essentiële vereiste is van een microverzekering. Nergens staat beschreven 

dat microverzekeringen steeds van korte duur moeten zijn. Het gaat, naar mijn mening, om twee 

soorten microverzekeringen waarbij de ene soort een complete innovatie is en de andere een 

toepassing van reeds jarenlang bestaande regels. In deze thesis zullen verder voornamelijk de 

innovatieve verzekeringen aan bod komen aangezien deze variant een bijzondere werking en veel 

mogelijkheden voor de deeleconomie in de toekomst kent, die gedetailleerd zullen beschreven 

worden. Voor de traditionele microverzekeringen gelden er slechts beperkte bijzonderheden, daar 

de werking en regels quasi conform de reguliere verzekeringen zijn. Beide microverzekeringen 

bieden bescherming voor transacties in de deeleconomie, maar de innovatieve 

microverzekeringen gaan, zoals verder in deze masterproef wordt uitgelegd, nog een stap verder 

in de bevrediging van de consument door te luisteren naar diens wensen. Toch mag niet vergeten 

worden dat traditionele microverzekeringen ook een meerwaarde bieden aan de participant van 
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de deeleconomie en in sommige gevallen zelfs beter geschikt zullen zijn (cfr. 6.8 de werking in de 

tijd). Beide microverzekeringen verdienen dan ook de nodige aandacht. 

 

4 De rol van InsurTech voor microverzekeringen voor de 

deeleconomie 
4.1 De voedingsbodem van InsurTech 
De veranderende verzekeringssector brengt heel wat voordelen met zich mee voor de consument; 

zo groeit bij de verzekeraars het besef dat de starheid en de ouderwetse werkwijze plaats moeten 

maken voor flexibiliteit en snelheid. Verzekeringsondernemingen zien in dat er meer moet 

geluisterd worden naar de noden en de wensen van de consument en dat die noden en wensen er 

anno 2018 helemaal anders uitzien dan vijftig jaar geleden. Men wil nieuwe, frisse financiële 

producten waarbij ‘out-of-the-box’ gedacht wordt en rekening wordt gehouden met de 

veranderende maatschappij en de steeds groter wordende rol van digitalisering en technologie. 

Het is duidelijk dat er de laatste jaren iets verandert in de sector en dat men kan spreken van een 

ware ‘disruptie’, daarmee bedoelt men “dat markten worden opgeschud door organisaties met 

verrassende producten en diensten, innovatieve businessmodellen, agressieve 

marketingstrategieën en innovatieve manieren van organiseren en managen. Drijfkrachten zijn: 

nieuwe technologie, een innovatief businessmodel, een grotere wendbaarheid en anders 

organiseren en managen.”101  

De opmars van de deeleconomie aan een snel tempo is één van de drijfveren die ertoe leiden dat 

de verzekeringssector ontwricht wordt. De gebruikers van de deeleconomie vinden geen 

voldoening in het bestaande, traditionele aanbod van verzekeringen aangezien in de meeste 

gevallen een uitsluiting wordt gemaakt voor transacties die gebeuren in het kader van de 

deeleconomie. In de andere gevallen, waarin er geen uitsluiting wordt gemaakt, voldoen de 

verzekeringsproducten niet aan de wensen en noden van de gebruikers wegens een tekort aan 

innovatie en flexibiliteit. Hoe groter de deeleconomie wordt, hoe groter de nood aan vernieuwing 

in de verzekeringswereld.  

                                                      
101 X, “Disruptie”, https://www.managementsite.nl/kennisbank/disruptie. 

https://www.managementsite.nl/kennisbank/disruptie
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Komt daarbij de algehele ontevredenheid van consumenten in de verzekeringssector. Een studie 

van DELOITTE noemt als belangrijkste redenen van de ontevredenheid: de complexiteit van de 

verzekeringsovereenkomsten, het feit dat verzekeringnemers vaak aan hun lot worden 

overgelaten en het te weinig gebruik maken van digitale kanalen voor het afsluiten van 

verzekeringsovereenkomsten.102 

De combinatie van veranderende verwachtingen en de algehele ontevredenheid van consument-

verzekeringnemers wegens het gebrek aan flexibiliteit van de verzekeringssector en de snel 

evoluerende digitale technologie creëert gaten in de markt en maakt plaats voor nieuwe figuren. 

Daarnaast zijn verzekeringen een ‘low interest commodity product’, wat wil zeggen dat 

verzekeringspolissen doorgaans niet veel verschillen kennen en dat consumenten niet gebonden 

zijn aan merken en bijgevolg zo weinig mogelijk tijd wensen te besteden aan het hoe en wat van 

verzekeringen.103 Neem daarbij nog het feit dat de verzekeringsmarkt een gigantische markt is 

waarin veel geld circuleert en het is duidelijk dat de verzekeringssector een broeiplaats is voor 

nieuwe uitdagers, in dit geval de start-ups die zich specialiseren in InsurTech.  

 

Globaal kan men stellen dat de verzekeringssector de lokroep van de consumenten gehoord heeft 

en beseft dat verandering en modernisering nodig is wil men niet uit de markt gedreven worden. 

Wat betreft de deeleconomie wordt er vooral ingezet op innovatieve microverzekeringen, op maat 

gemaakt van de consument die ageert in de deeleconomie en met de nodige aandacht voor het 

digitale aspect door samenwerkingsverbanden te creëren tussen InsurTech start-ups en 

verzekeringsondernemingen.   

 

4.2 Het begrip InsurTech 
Het begrip ‘InsurTech’ is een samentrekking van de woorden ‘Insurance’ en ‘Technology’ en 

gebaseerd is op het reeds bestaande woord ‘Fintech’. Het begrip refereert naar het gebruik van 

technologische innovaties om het bestaande verzekeringsmodel meer efficiënt en meer aangepast 

                                                      
102 DELOITTE, “What makes customers thick? Understanding customer behaviour in retail general insurance”, 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/is/Documents/financial-services/uk-fs-customer-tick.pdf. 
103 B. TER STEEGE, “In 2017 gaat InsurTech de wereld op zijn kop zetten”, https://www.emerce.nl/best-
practice/2017-gaat-insurtech-verzekeringswereld-zn-kop-zetten. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/is/Documents/financial-services/uk-fs-customer-tick.pdf
https://www.emerce.nl/best-practice/2017-gaat-insurtech-verzekeringswereld-zn-kop-zetten
https://www.emerce.nl/best-practice/2017-gaat-insurtech-verzekeringswereld-zn-kop-zetten
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aan de wensen van de consument te maken.104 InsurTech bedrijven creëren nieuwe 

businessmodellen op basis van technologie. Zo gebruiken ze data-analyse om risico’s beter te 

beoordelen, ontwikkelen ze gepersonaliseerde verzekeringsproducten die de verzekeringsnemer 

zelf kan in- en uitschakelen, speelt artificiële intelligentie een grote rol en worden verzekeringen 

gedistribueerd via smartphone apps of chatbots.105 Op die manier slaagt de verzekeringssector 

erin een weg van vernieuwing in te slaan. 

 

De InsurTech Start-ups groeien aan een razendsnel tempo dankzij de hoeveelheid investeerders 

die geloven in het idee. In 2016 werd wereldwijd al 1,58 miljard euro geïnvesteerd in Insurtech, in 

het eerste kwartaal van 2017 was dat opnieuw 382 miljoen euro en het tweede kwartaal komt op 

985 miljoen euro investeringen 106. De cijfers tonen aan dat de verzekeringssector helemaal klaar 

is om technologie te omarmen.  

 

Het is echter niet zo dat start-ups de plaats van de verzekeringsondernemingen zullen innemen. 

De toekomst betreft een samenwerking tussen de InsurTech start-ups en de grote verzekeraars 

zodat InsurTechs kunnen helpen om nieuwe, op maat gemaakte verzekeringsproducten te 

ontwikkelen en klanten betere diensten te verlenen. De grote verzekeringsondernemingen kunnen 

de InsurTechs bijstaan met hun kennis en ervaring.107 Het is met andere woorden geen of-of 

verhaal maar een en-en verhaal.  

 

4.3 Technologie is noodzakelijk voor microverzekeringen voor de deeleconomie 
De InsurTech bedrijven voorzien in nieuwe, innovatieve verzekeringsproducten die een oplossing 

kunnen bieden voor de verzekeringen binnen de deeleconomie. Het is niet haalbaar om 

                                                      
104 X, “Insurtech”, https://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp. 
105 R. ROSA, “InsurTech, de uitdaging van het bijbenen”, https://zanders.eu/nl/latest-insights/insurtech-de-
uitdaging-van-het-bijbenen/. 
106 X, “Investeren in Insurtech: waarop wacht de Benelux?”, http://www.instech.be/investeren-insurtech-waarop-
wacht-benelux/. 
107 P. CLAERHOUT, “InsurTech is the next big thing: technologische innovatie breekt door in de verzekeringssector”, 
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/insurtech-is-the-next-big-thing-technologische-innovatie-breekt-door-
in-de-verzekeringssector/article-normal-914545.html. 

https://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp
https://zanders.eu/nl/latest-insights/insurtech-de-uitdaging-van-het-bijbenen/
https://zanders.eu/nl/latest-insights/insurtech-de-uitdaging-van-het-bijbenen/
http://www.instech.be/investeren-insurtech-waarop-wacht-benelux/
http://www.instech.be/investeren-insurtech-waarop-wacht-benelux/
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/insurtech-is-the-next-big-thing-technologische-innovatie-breekt-door-in-de-verzekeringssector/article-normal-914545.html.
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/insurtech-is-the-next-big-thing-technologische-innovatie-breekt-door-in-de-verzekeringssector/article-normal-914545.html.
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innovatieve microverzekeringen voor de duur van één transactie te sluiten op basis van de 

traditionele verzekeringsprocessen om verschillende redenen. 

4.3.1 Snelheid 

Wanneer een gebruiker van de deeleconomie beslist om morgen een boormachine te lenen voor 

vijf dagen en voor deze periode een verzekering wenst af te sluiten, dan is het niet haalbaar om 

die dag contact op te nemen met een verzekeraar met de vraag om een verzekeringsovereenkomst 

op te stellen die de volgende dag actief is. Het hele proces van offerteaanvraag tot onderschrijving 

is een tijdrovend proces dat niet kan toegepast worden voor microverzekeringen voor de 

deeleconomie. Indien verzekeringsovereenkomsten, met behulp van digitale technologie, volledig 

digitaal tot stand komen en waarbij de risicobeoordeling en de claimafhandeling dezelfde principes 

volgen, kan er wel sneller gehandeld worden. Zo is het vandaag reeds mogelijk dat een 

verzekeringnemer zijn vlucht- en persoonlijke gegevens ingeeft in een mobiele app en met één 

simpele klik een verzekering, op basis van blockchain technologie, wordt afgesloten (zie 4.4 Smart 

contracts). 

4.3.2 Kostprijs 

De traditionele procedures tot het opstellen van verzekeringsovereenkomsten brengen veel 

kosten met zich mee. Zo zijn er tal van personen die meewerken aan de creatie van het contract, 

de beoordeling van het risico en de afhandeling van claims. Deze personen moeten allemaal 

betaald worden, waardoor het kostenplaatje oploopt. Ook het feit dat het hele proces tijdrovend 

is, brengt kosten met zich mee. 

 

De deeleconomie wordt gekenmerkt als een manier om kosten te besparen door onder andere 

goederen van derden te gebruiken tegen een vergoeding. Indien gebruikers een verzekering 

wensen af te sluiten voor één bepaalde transactie, is het de bedoeling dat het premiebedrag 

enorm laag is. Bijvoorbeeld wanneer iemand de wagen van een derde wenst te gebruiken 

gedurende zes uur tegen een vergoeding van 20 euro en voor deze transactie een verzekering 

afsluit, is het van belang dat het premiebedrag maximaal slechts enkele euro’s bedraagt. Het 

premiebedrag mag in verhouding tot de kostprijs maar een klein deel bedragen om te vermijden 
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dat de filosofie van microverzekeringen verloren gaat. De traditionele processen zijn te duur om 

in een kleine hoeveelheid dekking te voorzien.108 

4.3.3 Risicoanalyse  

Het risico wordt bij de reguliere verzekeringen beoordeeld aan de hand van een vragenlijst die de 

verzekeringnemer naar waarheid moet invullen en vervolgens terug moet zenden naar de 

verzekeraar. Zoals eerder vermeld moeten innovatieve microverzekeringen snel afgesloten 

worden waardoor de beoordeling van het risico aan de hand van vragenlijsten een te tijdrovende 

handeling is. Bovendien kan met toepassing van technologie het risico adequater ( en sneller) 

worden berekend door gebruik te maken van een techniek om persoonlijke gegevens te halen uit 

mobiele apparaten, sociale media-accounts of andere ‘big data’-systemen. 109 Big data-systemen 

verwerken, zoals de naam al doet vermoeden, zeer grote hoeveelheden gegevens. Toegepast op 

verzekeringen zou een verzekeraar die toegang heeft tot big data beter in staat zijn om een risico 

te beoordelen, wat leidt tot een correctere premieberekening. De troeven van big data worden 

verder uitgelegd in 6.4 ‘risicobeoordeling’. 

 

De opkomst van InsurTech heeft met andere woorden geleid tot een nieuwe vorm van 

verzekeringen die uitermate geschikt zijn voor de deeleconomie. De technologische 

vernieuwingen worden vooral toegepast bij de, zoals de naam doet vermoeden, innovatieve 

verzekeringsovereenkomsten, maar ook de traditionele microverzekeringen kunnen in beperkte 

mate gebruik maken van InsurTech. Dit vooral door gebruik te maken van big data voor de 

beoordeling van het risico. (cfr. 6.4 ‘risicobeoordeling’) 

Daarnaast is het duidelijk dat ook buiten het domein van microverzekeringen, dus voor de 

reguliere verzekeringen, InsurTech een zeer belangrijke rol opeist, maar hierop wordt niet verder 

ingegaan gezien dit afwijkt van het onderwerp van deze masterproef. 

 

                                                      
108 MCKINSEY, “Digital disruption in insurance: cutting through the noise”, 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20in
surance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx. 
109 McKinsey, “Digital disruption in insurance: cutting through the noise”, 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20in
surance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx. 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx
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4.4 Smart Contracts voor de deeleconomie 
Aangezien het niet rendabel is om innovatieve microverzekeringen op dezelfde manier af te sluiten 

als reguliere verzekeringen wegens het dure en tijdrovende karakter ervan moet er wel een andere 

manier voorhanden zijn en dat is de techniek van de ‘smart contracts’.  

Smart contracts worden gesloten op basis van een digitale technologie, ook wel de blockchain-

technologie genoemd. Vooraleer verder wordt ingegaan op de uitlegging van de smart contracts, 

wordt eerst blockchain-technologie beschreven. Op die manier wordt eerst de algemene techniek 

uitgelegd en daarna pas de bijzondere toepassing ervan. 

4.4.1 Blockchain-technologie 

Blockchain-technologie kan visueel voorgesteld worden als een lange ketting, bestaande uit 

schakels. Elke schakel is een blokje die allerlei informatie en gegevens bevat. De volgorde van de 

keten gebeurt volgens de chronologische toevoeging van nieuwe blokjes met gegevens. 

Het kan dus het best vergeleken worden met een online grootboek of een database, dat is een lijst 

waarin allerlei gegevens worden bijgehouden. Het is een soort bestand waar meerdere mensen 

toegang tot kunnen krijgen om er gegevens in op te slaan en wijzigingen te kunnen aanbrengen en 

waarbij tegelijkertijd elke partij de gemaakte wijziging kan bekijken. De database is 

gedecentraliseerd, dat wil zeggen dat het systeem geen eigenaar kent.110 Maar wat blockchain 

echt zo speciaal maakt is het volgende: elkeen kan informatie en gegevens toevoegen en andere 

gegevens aanpassen, maar alle vorige wijzigingen en transacties blijven steeds bestaan. Elke 

toevoeging, elk element (‘Block) wordt als het ware achteraan de ketting (‘Chain’) geplakt, zonder 

dat er ooit gedane toevoegingen verwijderd of onzichtbaar kunnen worden. Dat maakt blockchain  

uitermate geschikt tegen fraude; aangezien iedereen kan zien wanneer iemand iets uit het 

verleden wijzigt en de vroegere gegevens steeds blijven bestaan is het onmogelijk om gegevens te 

laten ‘verdwijnen’.111 Het frauderesistente karakter maakt blockchain zo populair en vooral 

geschikt voor elke type transactie. De techniek is vooral bekend van ‘Bitcoin’, de cryptomunt die 

ook werkt op basis van blockchain.112 Naast cryptomunten zijn er nog tal van andere (niet-

                                                      
110 X, “Blockchain: wat is dat?”, https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/blockchain-wat-is-dat. 
111 X, “Blockchain: wat is dat?”, https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/blockchain-wat-is-dat. 
112 M. HEIDA, “Blockchain en bitcoins eenvoudig uitgelegd”, https://internetofthingsnederland.nl/blockchain-en-
bitcoins-eenvoudig-uitgelegd/. 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/blockchain-wat-is-dat
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/blockchain-wat-is-dat
https://internetofthingsnederland.nl/blockchain-en-bitcoins-eenvoudig-uitgelegd/
https://internetofthingsnederland.nl/blockchain-en-bitcoins-eenvoudig-uitgelegd/
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juridische) mogelijkheden waarvoor blockchain kan gebruikt worden, zo werkt rederij Maersk aan 

een systeem om een digitaal paspoort bij te houden van elke container die verscheept wordt 

waarbij elke tussenpersoon de vereiste documenten eenvoudigweg aan de ketting rijgt. Bij een 

tweede toepassing is blockchain in staat om de persoon van Notaris voor 

eigendomsoverdrachttransacties te laten verdwijnen. Zo kan een blockchain gerund door de 

overheid alle gegevens bijhouden die in een notariële akte staan, zonder een risico dat gegevens 

gewijzigd kunnen worden. Met andere woorden, de bescherming die de Notaris geeft, kan 

Blockchain even goed geven want gegevens die in de ketting worden opgenomen kunnen daar 

nooit uit verwijderd worden. Bijgevolg zorgt deze toepassing voor een financiële besparing bij de 

partijen.113 

 

Blockchain heeft zeer diverse toepassingen in alle sectoren, maar ook in de juridische wereld kan 

blockchaintechnologie een belangrijke rol toebedeeld krijgen namelijk in de ‘smart contracts’. Het 

is een manier om digitaal allerlei soorten contracten, waaronder verzekeringscontracten, af te 

sluiten. 

4.4.2 Het begrip ‘smart contracts’ 

Een smart contract, letterlijk vertaald als een slim contract, is een digitaal contract bestaande uit 

een computercode. Door middel van smart contracts kan men op een transparante, veilige en 

betrouwbare manier bezittingen of iets anders van waarde uitwisselen zonder de tussenkomst van 

een derde.114 Vitalik Buterin, de programmeur van het bekende blockchain platform Ethereum, 

legde op een recent blockchain-evenement de werking van smart contracts als volgt uit:  

 

“in a smart contract approach, an asset or currency is transferred into a program and the program 

runs this code and at some point it automatically validates a condition and it automatically 

determines whether the asset should go to one person or back to the other person, or whether it 

                                                      
113 M. AUSSEMS, “5 toepassingen van blockchain die niets met bitcoin te maken hebben”, 
https://www.smartbiz.be/achtergrond/173615/5-toepassingen-van-blockchain-die-niets-met-bitcoin-te-maken-
hebben/. 
114 X, “Smarts contracts: de blockchain technology that will replace lawyers”, https://blockgeeks.com/guides/smart-
contracts/. 

https://www.smartbiz.be/achtergrond/173615/5-toepassingen-van-blockchain-die-niets-met-bitcoin-te-maken-hebben/
https://www.smartbiz.be/achtergrond/173615/5-toepassingen-van-blockchain-die-niets-met-bitcoin-te-maken-hebben/
https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
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should be immediately refunded to the person who sent it or some combination thereof. In the 

meantime, the decentralized ledger also stores and replicates the document which gives it a certain 

security and immutability.”115 

 

Het gaat dus in geen geval om een traditioneel contract gesloten tussen een verzekeringnemer en 

een verzekeraar waarbij de partijen fysiek aanwezig zijn en de afspraken op papier zijn vervat.  

Een smart contract is een digitaal contract met de clausules van de overeenkomst tussen de 

partijen opgenomen in een ‘code’. Die code maakt vervolgens deel uit van een gedecentraliseerd 

blockchain-netwerk, dat wil zeggen dat geen enkele persoon de absolute leiding heeft.116 ‘Smart 

contracts’ zijn bovendien ‘zelf uitvoerbaar’, dat wil zeggen dat indien aan de voorwaarden is 

voldaan de verplichtingen opgenomen in de overeenkomst onmiddellijk en automatisch 

uitgevoerd zullen worden.117 De inhoud van een smart contract is identiek aan een papieren 

contract, er staat onder meer in wanneer de afspraken zijn gemaakt en wanneer ze moeten 

uitgevoerd worden, alleen zijn deze afspraken te lezen in een computercode in plaats van in letters 

op papier.118 Het ‘smart contract’ kan geld innen van de consumenten ( bijvoorbeeld in bitcoins ) 

en dit vervolgens een bepaalde tijd in bewaring nemen en overgeven aan de 

verzekeringsonderneming als er zich geen schade voordoet.119 Ze worden gebouwd op een 

blockchainplatform waarvan ‘Ethereum’ het meest bekende is.120 

4.4.3 Voordelen  

4.4.3.1 Snelheid  

Zoals eerder vermeld in deze masterproef is het voor microverzekeringen voor de deeleconomie 

van groot belang dat de verzekeringscontracten snel en eenvoudig kunnen worden gesloten. Smart 

contracts op basis van blockchain-technologie zijn daarom ideaal om risico’s te dekken die zich 

voordoen in het kader van de deeleconomie aangezien bij smart contracts geen centrale entiteit 

                                                      
115 X, “Smarts contracts: de blockchain technology that will replace lawyers”, https://blockgeeks.com/guides/smart-
contracts/. 
116 X, “Definition of ‘smart contracts’”, https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp. 
117 X, “Definition smart contract”, https://searchcompliance.techtarget.com/definition/smart-contract. 
118 X, “Wat is een smart contract”, https://www.smartcontract.nl/uitleg/. 
119 V. GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, “Blockchain and smart contracts for insurance: is the 
technology mature enough?”, Future internet 2018, 10, 20. 
120 X, “Wat is een smart contract”, https://www.smartcontract.nl/uitleg/. 

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp
https://searchcompliance.techtarget.com/definition/smart-contract
https://www.smartcontract.nl/uitleg/
https://www.smartcontract.nl/uitleg/
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aanwezig is om de transacties te controleren en vervolgens uit te voeren. Ook het feit dat het hele 

proces digitaal verloopt, versnelt het hele proces aanzienlijk, daar papierwerk steeds vertragend 

werkt.121 

4.4.3.2 Vertrouwen  

Gebruikers hebben vertrouwen in ‘Smart contracts’ aangezien dankzij het gebruik van de 

blockchain-technologie geen wijzigingen of veranderingen mogelijk zijn van de gegevens die reeds 

zijn ingevoerd in de keten. Dat wil zeggen dat de contractvoorwaarden en contractgegevens 

onmogelijk gewijzigd kunnen worden zonder dat de andere partij hiervan op de hoogte wordt 

gebracht. Bijgevolg kan blockchain in principe niet gehacked worden.122 

4.4.3.3 Kostenbesparend 

Het derde voordeel van ‘smart contracts’ is evenzeer van groot belang voor microverzekeringen 

voor de deeleconomie, namelijk het feit dat ‘smart contracts’ goedkoper zijn dan papieren 

contracten. Er zijn namelijk geen tussenpersonen meer nodig om vertrouwen te creëren tussen de 

partijen aangezien de eigenschappen van blockchain-technologie ervoor zorgen dat het 

onmogelijk is om gegevens aan te passen.123  

Ook dagelijkse kosten in verband met de identificatie van nieuwe klanten en de manuele input van 

gegevens wordt gereduceerd, dankzij het cryptografische mechanisme dat aan de blockchain ten 

grondslag ligt. Het proces om nieuwe klanten te identificeren is normaliter een tijdrovend en duur 

proces welke dankzij blockchain kan vereenvoudigd en versneld worden. Dit systeem wordt ook 

wel ‘Know Your Customer’ genoemd (KYC). Het idee is om klantgegevens op te slaan en te coderen 

in een gemeenschappelijke, encryptische database terwijl de consument een codesleutel 

ontvangt. De verzekeringsondernemingen kunnen dan eenvoudiger toegang krijgen tot de 

gegevens en de consument identificeren op een betrouwbare wijze, zonder grote kosten te 

moeten maken om alle informatie zelf te verzamelen. Vervolgens kunnen consumenten in een 

                                                      
121 Y. MUSIENKO, “What are blockchain smart contracts (Ethereum) and their benefits”, 
http://merehead.com/blog/what-blockchain-smart-contracts-benefits/. 
122 X, “Smart contracts, everything you need and want for insurance”, 
https://www.insuranceup.it/en/scenarios/smart-contracts-everything-you-need-and-want-for-insurance/. 
123 X, “Smart contracts in insurance: a new opportunity for greater efficiency”, https://applicature.com/blog/smart-
contracts-blockchain-insurance. 

http://merehead.com/blog/what-blockchain-smart-contracts-benefits/
https://www.insuranceup.it/en/scenarios/smart-contracts-everything-you-need-and-want-for-insurance/
https://applicature.com/blog/smart-contracts-blockchain-insurance
https://applicature.com/blog/smart-contracts-blockchain-insurance
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oogwenk verzekeringsovereenkomsten sluiten daar ze geen identificatiedocument meer moeten 

invullen en gewoon de codesleutel kunnen gebruiken.124 

Indien kosten kunnen bespaard worden met de wijze van contractsluiting, heeft dat tot gevolg dat 

een lager premiebedrag aan de consument kan worden gevraagd, wat essentieel is voor een 

microverzekering. 

4.4.3.4 Zelf uitvoerbaar 

‘Smart Contracts’ zijn zelf uitvoerbaar, dat wil zeggen dat de overeenkomst zichzelf uitvoert zodra 

aan vooraf bepaalde voorwaarden is voldaan. Toegepast op microverzekeringen betekent dit dat 

zodra een bepaald risico zich heeft voorgedaan en daaruit schade voortvloeit, de digitale 

processen onmiddellijk regelen dat een vergoeding wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer. Op 

die manier duurt het geen maanden de tijd vooraleer de verzekeraar heeft besloten om wel of niet 

uit te betalen, maar slechts enkele minuten. 

4.4.4 Toepassing ‘smart contract’ 

In de praktijk zijn er nog niet veel ondernemingen die voorzien in smart contracts in de 

verzekeringssector, maar recent heeft één van ’s werelds grootste financiële ondernemingen een 

verzekering gelanceerd die werkt met smart contracts. Hoewel het niet gaat om een 

microverzekering voor de deeleconomie is het wel van belang om in het kader van deze 

masterproef en in het bijzonder bij deze vermelding van smart contracts deze verzekering te 

analyseren om de werking van de smart contracts te illustreren. 

4.4.4.1 Voorbeeld ‘Fizzy’ 

De revolutionaire verzekering van Axa die voorlopig nog in een testfase zit, genaamd ‘Fizzy’, 

vergoedt de schade die een consument lijdt ten gevolge van de vertraging van zijn vlucht. De enige 

beperkende voorwaarde is dat de vertraging minstens twee uur moet bedragen; indien het 

vliegtuig anderhalf uur vertraging heeft, zal de verzekering dus niet tussenkomen.125 

 

                                                      
124 PWC, Blockchain: a catalyst for new approaches in insurance, 2017, https://www.pwc.com.au/publications/pwc-
blockchain.pdf. 
125 Fizzy, https://fizzy.axa/en-gb/. 

https://www.pwc.com.au/publications/pwc-blockchain.pdf
https://www.pwc.com.au/publications/pwc-blockchain.pdf
https://fizzy.axa/en-gb/
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De Fizzy – verzekering werkt als volgt: de consument vult op het online Fizzy-platform zijn 

vluchtgegevens in en koopt de verzekering aan in enkele minuten, waarna de aankoop onmiddellijk 

wordt vastgelegd in een onveranderlijk grootboek en er een smart contract wordt gecreëerd in de 

blockchain. De overeenkomst staat in verbinding met een database van het luchtverkeer over de 

hele wereld zodat elke vertraging van meer dan twee uur geregistreerd wordt in het grootboek en 

er automatisch een trigger volgt tot compensatie. Dankzij de blockchain-technologie is er geen 

fraude mogelijk en kunnen er geen discussies ontstaan tussen verzekeringsnemer en verzekeraar 

over het al dan niet uitbetalen van compensatie. Bovendien krijgt de klant te zien wat het exacte 

bedrag van de dekking zal zijn, zelfs als hij het product voor de eerste keer aankoopt.  

 

Indien een verzekerde vlucht meer dan twee uur vertraging oploopt, zal Axa een vergoeding 

uitbetalen. De consument hoeft geen aanvraag tot schadevergoeding in te dienen aangezien die 

beslissing helemaal door het contract zelf wordt gemaakt. Zodra aan de voorwaarden is voldaan, 

krijgt de overeenkomst automatisch uitwerking; dat is één van de hoofdeigenschappen van smart 

contracts op basis van blockchain.126 Het feit dat een onafhankelijke arbiter, het smart contract, 

beslist of de voorwaarden tot compensatie voldaan zijn, zorgt ook voor meer transparantie in de 

procedure van een eis tot schadevergoeding, wat op zijn beurt meer vertrouwen creëert tussen 

de consument en de verzekeraar.127 

 

4.5 Evaluatie van blockchain en ‘smart contracts’ 
Het voorgaande in acht genomen toont aan dat blockchain een belangrijk middel is om 

microverzekeringen voor de deeleconomie in de praktijk uit te voeren. Alle elementen die  

noodzakelijk zijn om een innovatieve microverzekering mogelijk te maken, zijn aanwezig bij 

Blockchain: zowel snelheid en betrouwbaarheid als efficiëntie, transparantie en kostenbesparing. 

Blockchain is de vernieuwende ondersteuning die microverzekeringen nodig hebben om te 

groeien.  

                                                      
126 M. TEREKHOVA, “Axa turns to smart contracts for flight-delay insurance”, https://www.businessinsider.com/axa-
turns-to-smart-contracts-for-flight-delay-insurance-2017-9?international=true&r=US&IR=T. 
127 M. TEREKHOVA “Axa turns to smart contracts for flight-delay insurance”, https://www.businessinsider.com/axa-
turns-to-smart-contracts-for-flight-delay-insurance-2017-9?international=true&r=US&IR=T. 

https://www.businessinsider.com/axa-turns-to-smart-contracts-for-flight-delay-insurance-2017-9?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/axa-turns-to-smart-contracts-for-flight-delay-insurance-2017-9?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/axa-turns-to-smart-contracts-for-flight-delay-insurance-2017-9?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/axa-turns-to-smart-contracts-for-flight-delay-insurance-2017-9?international=true&r=US&IR=T
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Hoewel duidelijk is dat de techniek van de ‘smart contracts’ veel te bieden heeft in de 

verzekeringssector en in het bijzonder voor microverzekeringen in de deeleconomie, zijn er toch 

ook een aantal punten van kritiek terug te vinden voor deze technologie. 

Een eerste nadeel is te vinden in het feit dat blockchaintechnologie en in het bijzonder het 

valideren van nieuwe blokken in de keten zeer energieverslindend is. De informatie die in de keten 

wordt toegevoegd, moet steeds worden goedgekeurd door alle deelnemers van de 

blockchainketen, zij moeten het allemaal eens zijn met de transactie.128 Dit proces kost het meest 

energie omdat de goedkeuring gebeurt door het oplossen van een ingewikkelde mathematische 

berekening die veel rekenkracht van computers vergt.129 De technische werking van het proces 

betreft een ingewikkelde uitleg waarbij het niet nuttig is om dit in het kader van deze masterproef 

gedetailleerd te beschrijven. Er moet ten slotte nog wel vermeld worden dat er de laatste tijd 

initiatieven worden uitgewerkt om blockchain-technologie veel minder energie te laten 

verbruiken130 

Met het hoge energieverbruik loopt nog een tweede nadeel samen, namelijk de lage prestaties. 

Het aantal transacties die uitgevoerd kunnen worden, ligt extreem laag vergeleken met 

traditionele systemen en dat komt hoofdzakelijk door het ingewikkelde en tevens energievretende 

proces om nieuwe ‘blokken’ te valideren.131 Blockchain heeft gemiddeld tien minuten nodig om 

een nieuw blok te valideren, wat eerder lang is.132 

 

Een derde en tevens groot nadeel is de impact die blockchain heeft op de privacy, daar de 

informatie die is opgenomen in de blockchain niet vertrouwelijk is en door iedereen kan worden 

                                                      
128 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 
129 D. STRAUB, “’Proof of stake’ versus ‘proof of work’: dit moet je weten over hoe je transacties op de blockchain 
verifieert”, https://www.businessinsider.nl/blockchain-technologie-proof-of-stake/. 
130 H. ZHAO, “Bitcoin and blockchain consumes a lot of energy. These engineers are trying to change that”, 
https://www.cnbc.com/2018/02/23/bitcoin-blockchain-consumes-a-lot-of-energy-engineers-changing-that.html. 
131 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 
132 S. ELNAJ, “The problems with Bitcoin and the future of Blockchain”, 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/29/the-problems-with-bitcoin-and-the-future-of-
blockchain/#757ceecd68dc. 

https://www.businessinsider.nl/blockchain-technologie-proof-of-stake/
https://www.cnbc.com/2018/02/23/bitcoin-blockchain-consumes-a-lot-of-energy-engineers-changing-that.html
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/29/the-problems-with-bitcoin-and-the-future-of-blockchain/%23757ceecd68dc
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/29/the-problems-with-bitcoin-and-the-future-of-blockchain/%23757ceecd68dc
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bekeken. Het gebrek aan privacy is het gevolg van de overvloed aan transparantie. Blockchain is 

namelijk publiek toegankelijk, Toch houden consumenten er niet van dat bepaalde informatie 

openbaar toegankelijk is, zoals de waarde van de juwelen die in het huis verstopt liggen of de 

waarde van een splinternieuwe, dure wagen. Sommige informatie is niet bestemd voor het 

publiek.133 Dit probleem van privacy is bekend en er wordt momenteel gewerkt aan systemen om 

bepaalde, vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken.134 

 

Concluderend kan gesteld worden dat Blockchain technologie nieuwe markten en nieuwe types 

van diensten kan creëren en in het bijzonder microverzekeringen voor de deeleconomie kan 

helpen ontplooien daar zij tegemoetkomt aan de eisen, de noden en de wensen van de gebruikers 

van de deeleconomie en omdat blockchain dat kan bieden wat de reguliere verzekeringsprincipes 

niet kunnen. Er gelden echter een aantal voorwaarden, zo is het van belang dat de 

verzekeringsmarkt de technologie omarmt. Er is, dat blijkt ook uit de gecompliceerde informatie 

die te vinden is, verregaande technologische kennis vereist om te interageren met blockchain. 

Zolang te weinig mensen de technologie ten volle begrijpen, zal er weinig toepassing van worden 

gemaakt. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om te voorzien in opleidingen om met 

blockchain om te gaan en er op die manier de voordelen van in te zien of initiatieven nemen om 

de complexiteit van blockchain te reduceren.135  

 

Blockchain-technologie krijgt wereldwijd zeer veel aandacht en wordt in alle sectoren als dé 

innovatie gezien, ook in de verzekeringssector. Maar her en der wordt toch de vraag gesteld of 

Blockchaintechnologie wel voldoende ontwikkeld is voor de verzekeringssector. Het staat vast dat 

de technologie zeer veel mogelijkheden kan bieden wat betreft verzekeringen en meer specifiek 

microverzekeringen voor de deeleconomie maar ook dat er nog veel verbeteringen nodig zijn om 

een optimale werking te verkrijgen. Verwijzend naar het eerder vermelde nadeel dat het aantal 

                                                      
133 S. BEYER, “Dealing with privacy in smart contract-based insurances”, 
https://medium.com/blackinsurance/dealing-with-privacy-in-smart-contract-based-insurances-4087319f9b48. 
134 M. PECK, “A blockchain currency that beats bitcoin on privacy”, 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7761864?reload=true. 
135 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 
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transacties per seconde eerder laag is zou zich in een microverzekering voor de duur van één 

transactie op basis van blockchain vertalen in een relatief lange wachttijd vooraleer een 

verzekeringspolis geactiveerd zou zijn.136 Terwijl snelheid net essentieel is voor 

microverzekeringen in de deeleconomie. 

 

Daarbij komt ook de vaststelling dat sommige mensen geen vertrouwen hebben in verzekeringen 

die volledig digitaal worden gesloten op basis van een blockchain en de voorkeur dragen voor 

traditionele wijzen van totstandkoming met de aanwezigheid van menselijke tussenpersonen, ook 

al is dat niet de beste oplossing voor microverzekeringen. Voor de ‘gemiddelde 

verzekeringsnemer’ en zelfs de ‘gemiddelde gebruiker van de deeleconomie’ is blockchain nog 

steeds een ver-van-mijn-bed show. Dat wil zeggen dat de kennis en het vertrouwen in de 

technologie nog niet aanwezig zijn, wat tot gevolg heeft dat het niet waarschijnlijk is dat 

microverzekeringen die volledig via blockchain worden gesloten de komende jaren sterk 

ingeburgerd raken bij de consumenten.137 Dat sluit niet uit dat hier en daar wel initiatieven kunnen 

ontstaan waarbij microverzekeringen kunnen worden afgesloten met gebruik van 

blockchaintechnologie, zoals ‘Fizzy’ het hoger beschreven idee van AXA. Voor een algehele, 

standaard toepassing van de techniek is de tijd op dit moment nog niet rijp genoeg maar aan het 

tempo waaraan de digitale technologie groeit, innoveert en evolueert zal dit over een aantal jaar 

wel het geval zijn. De evolutie is te vergelijken met de opkomst van het internet twintig jaar 

geleden, in het begin was dat alleen weggelegd voor ‘nerds’ maar al snel zag de gewone mens de 

voordelen van het internet in en begon iedereen het te gebruiken. Met de jaren werd het internet 

steeds beter en gebruiksvriendelijker en vandaag kan het niet meer weggedacht worden uit het 

dagelijkse leven. De kans is groot dat blockchain een gelijkaardig traject volgt. 

 

 De blockchain-gemeenschap is op de hoogte van de werkpunten en verricht grote inspanningen 

om de zwaktes weg te werken. Zodra dat is gebeurd, kan de technologie stilaan ingewerkt worden 

                                                      
136 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 
137 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 
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in het dagelijkse leven van de consumenten. Ondertussen worden verzekeringsondernemingen 

sterk aangemaand om zich te verdiepen in de technologie door de vereiste competenties te 

verwerven en pilootprojecten te initiëren.138 De voordelen voor de verzekeringssector zijn 

duidelijk bewezen, de fouten die vandaag nog in de technologie vervat zitten, zullen in de toekomst 

weggewerkt worden, zodat blockchain een onmisbaar gegeven wordt in microverzekeringen. 

 

5 Soorten microverzekeringen 
In dit hoofdstuk van deze masterproef komen de verschillende soorten microverzekeringen aan 

bod die vandaag in de praktijk reeds in gebruik zijn. Het aanbod aan microverzekeringen is anno 

2018 nog eerder beperkt, zeker als het gaat over de toepassingen in de deeleconomie. Toch is het 

van belang om de verschillende mogelijkheden van dichtbij te bekijken en vervolgens te 

analyseren. Daarbij worden steeds de voor- en nadelen aangehaald die een verzekeringsmethode 

met zich meebrengt en wordt het juridisch kader uitgelegd. 

 

5.1 On demand-verzekeringen 

5.1.1 Beschrijving 

On demand-verzekeringen zijn eenvoudig gezegd verzekeringen die digitaal kunnen worden 

afgesloten en waarbij de verzekeringnemer met een eenvoudige klik de dekking kan in- en 

uitschakelen wanneer hij dat wenst. De letterlijke vertaling van ‘on demand’ is namelijk ‘op 

aanvraag’, waarmee wordt gedoeld op de enorme vrijheid waarover de consument beschikt om 

een goed te verzekeren. Het is een trend die de laatste jaren in opmars komt in de 

verzekeringssector, omdat het de facto aan alles voldoet waaraan de consument op dit moment 

nood heeft. Namelijk flexibiliteit, innovatie en efficiëntie. De klant kan de verzekeringen activeren 

wanneer men wilt, zodat de dekking alleen maar loopt wanneer er ook effectief een risico is. Zo 

kan men een verzekering afsluiten voor een smartphone waarvan de dekking alleen maar loopt op 

momenten dat de smartphone wordt blootgesteld aan risico’s, zoals wanneer de 

verzekeringsnemer op reis gaat of een festival bezoekt. Op deze manier wordt er nooit betaald 

                                                      
138 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 
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voor een verzekering op een moment waarop men het niet wenst of nodig acht. Als een klant zelf 

kan bepalen wanneer de verzekering geactiveerd en vervolgens weer gedeactiveerd wordt, is er 

een alternatieve werkwijze nodig. Het kan niet de bedoeling zijn dat de verzekeringsnemer contact 

moet zoeken met zijn verzekeraar of een tussenpersoon om zijn wens het verzekeringscontract te 

activeren kenbaar te maken, waarna de verzekeraar de nodige documenten in orde brengt en een 

handtekening nodig heeft van de verzekeringsnemer vooraleer een dekking weer kan geactiveerd 

worden. Deze traditionele manier is te star en te traag. Daarom wordt voor ‘on demand 

verzekeringen’ quasi altijd gebruik gemaakt van een mobiele app, waar de klant met één 

eenvoudige klik of ‘swipe’ de dekking kan activeren en deactiveren.139  

5.1.2 Voorbeeld 

Een pionier in ‘on demand’ verzekeringen is zonder twijfel de Amerikaanse InsurTech start-up 

‘Trov’. Het is de eerste onderneming die voorziet in een on demand-verzekeringsplatform voor 

goederen. Het platform laat consumenten toe om spullen die voor hen echt belangrijk zijn, zoals 

tablets, smartphones, laptops, fotografiemateriaal etc., te verzekeren tegen schade, diefstal en 

fraude gedurende de periode dat ze zelf willen. Starre, langdurige bescherming wordt vermeden 

dankzij de technologie die toelaat om eenvoudigweg via de smartphone een verzekering te 

activeren of te deactiveren door middel van ‘swipen’. In principe gaat het om gewone 

verzekeringsovereenkomst van onbepaalde duur, waarbij slechts de dekking in- en uitgeschakeld 

wordt. Gebruikers kunnen de goederen die zij wensen te verzekeren, stockeren in een virtuele 

ruimte. De waarde van het goed en op zijn beurt het bedrag van de premie wordt bepaald door 

een foto te maken van het item of het aankoopbewijs in te scannen. Trov geeft zelf te kennen dat 

de doelgroep vooral millenials is en dat 75% van de gebruikers een leeftijd hebben van 18 tot 24 

jaar. Dat is niet verwonderlijk aangezien zij met technologie zijn opgegroeid en zo goed als alles 

via hun smartphone regelen.140 In geval van schade aan een verzekerd goed gebeurt de 

schadeafwikkeling op zijn beurt ongecompliceerd via de Trov-app. De verzekeringsnemer 

beantwoordt een aantal vragen aan de chatbot en vervolgens betaalt Trov de vergoeding uit.   

                                                      
139 KPMG, Will on-demand insurance become mainstream?, 
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/09/will-on-demand-insurance-become-mainstream.pdf. 
140 R. PEVERELLI, “Trov: on-demand verzekeren voor losse items”, https://www.emerce.nl/interviews/trov-on-
demand-verzekeren-voor-losse-items. 
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Trov is een insurTech start-up, dat wil zeggen dat zij wel voorzien in de technologie en het kader 

maar niet in de verzekeringen zelf, aangezien zij geen verzekeringsonderneming zijn. Alleen 

verzekeraars die een vergunning hebben en voldoen aan eisen die door de overheid zijn 

vastgesteld, mogen verzekeringen aanbieden. Daarom werkt de start-up samen met verzekeraars 

zoals AXA en Munich Re die voorzien in de verzekeringen. 

5.1.3 Voordelen en nadelen 

5.1.3.1 Voordelen 

Het belangrijkste voordeel aan de ‘on demand’ verzekering is ongetwijfeld de flexibiliteit die het 

systeem te bieden heeft. Gebruikers bepalen autonoom en op eigen initiatief om de verzekering 

‘aan’ en ‘af’ te zetten, zonder een stroeve administratieve procedure te volgen. De verzekeraar 

moet niet gecontacteerd worden en er moeten geen handtekeningen worden gezet, een simpele 

handeling met je duim volstaat. Dit is het soort innovatie en flexibiliteit dat de consument vandaag 

de dag wenst in de verzekeringssector, zoals gebleken is uit tal van studies. Ten tweede vervallen 

de tussenpersonen in de transactie daar de procedure volledig digitaal gebeurt, zo worden de 

kosten gereduceerd. 

De digitale evolutie maakt het mogelijk om over heel wat data te beschikken, waardoor 

verzekeraars heel precies kunnen werken en risico’s kunnen inschatten op  basis van een nieuwe 

soort informatie. 

5.1.3.2 Nadelen 

Het systeem waarbij de verzekeringsnemer zelf de dekking kan in- en uitschakelen brengt een 

aantal uitdagingen mee voor de verzekeraar. Zo bestaat er een grotere kans dat het risico zich 

voordoet, aangezien sommige consumenten gestimuleerd worden om het systeem te misbruiken. 

Door de dekking alleen in te schakelen wanneer men reeds schade heeft opgelopen en een claim 

wil instellen of wanneer er een zeer hoog risico bestaat dat het verzekerde goed schade oploopt.141 

Verzekeringsondernemingen die ‘on demand’ verzekeringsproducten aanbieden zouden 

                                                      
141 KPMG, Will on demand-insurance become mainstream?, 
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/09/will-on-demand-insurance-become-mainstream.pdf. 
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mechanismes aan het ontwikkelen zijn om frauduleus gedrag te beperken. Een tweede oplossing 

om de impact van fraudeurs te beperken is het premiebedrag verhogen (cfr. derde nadeel). 

 

Een tweede nadeel dat ‘on demand’ verzekeringen met zich meebrengen, is dat de doelgroep 

eerder beperkt is. De revolutionaire manier van verzekeren via de smartphone zonder 

aanwezigheid van een tussenpersoon is eerder gericht op de zogenaamde ‘millennials’, namelijk 

de bevolkingsgroep die geboren is tussen 1990 en 2000142 en dus is opgegroeid in het nieuwe 

millennium. Zij zijn van jonge leeftijd reeds vertrouwd met digitale vernieuwingen en kunnen op 

dit moment hun smartphone, tablet of laptop niet meer wegdenken uit hun leven. Voor hen is het 

heel belangrijk dat zowat alles via technologie kan worden bekomen, ook financiële producten 

zoals verzekeringen. Naast deze grote groep millennials bestaat onze samenleving uit een nog veel 

grotere groep mensen die niet zijn opgegroeid met digitale technologie. Zij leerden ondertussen 

wel werken met smartphones en laptops, maar staan vandaag toch eerder weigerachtig tegenover 

de vervanging van pen en  papier door computers en algoritmen. De groep van de bevolking die 

voor 1990 is geboren, zal meestal liever een verzekering sluiten met een menselijke tussenpersoon 

en een handtekening op papier van de betrokken partijen. Digitale verzekeringscontracten geven 

aan hen te weinig vertrouwen, terwijl dat in verzekeringsaangelegenheden net van groot belang 

is.  

 

Als derde dient opgemerkt te worden dat de prijs van een ‘on demand’ dekking  meestal een  

beetje hoger ligt dan een reguliere verzekering op jaarbasis.143 Dat is niet onlogisch gezien de kans 

dat het risico zich voordoet hoger is indien de verzekeringsnemer de dekking kan inschakelen 

wanneer hij dat nodig acht. De verzekeringsnemer zal steeds gebruik maken van de verzekering 

wanneer hij weet dat onder die bepaalde omstandigheden, het risico groter is. Een hoger risico 

leidt automatisch tot een hogere premie. 

 

                                                      
142 X, “Wat is de definitie van het begrip millennials?”, https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-
cultureel/186901-wat-is-de-definitie-van-het-begrip-millennials.html. 
143 KPMG, Will on-demand insurance become mainstream?, 
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5.1.4 Juridisch kader 

In dit onderdeel wordt bekeken of er juridische bezwaren zijn die de toepassing van ‘on demand’ 

verzekeringen in de weg staan. Er wordt met andere woorden onderzocht of de wetgever 

aanpassingen dient te verrichten om de afzonderlijke soorten microverzekeringen rechtmatig toe 

te kunnen passen. 

 

Aangezien de ‘on demand’ verzekeringen vrijwel altijd digitaal zullen worden gesloten, zijn op basis 

van het principe ‘lex specialis derogat legi generali’, bijzondere regels van toepassing op deze 

microverzekeringen, namelijk de regels met betrekking tot ‘overeenkomsten op afstand met 

betrekking tot financiële diensten’ van het Wetboek Economisch Recht. Deze regels voorzien in 

bescherming aan de consument-verzekeringnemer met betrekking tot de sluiting van de 

overeenkomsten en bevatten geen hindernissen voor ‘on demand’ verzekeringen.  

Voorts is de Wet betreffende de Verzekeringen niet bekend met de mogelijkheid voor de 

verzekeringnemer om dekking aan- en uit te zetten. Het activeren en deactiveren van bescherming 

lijkt het meest op een schorsing van dekking, maar de wetsbepalingen in de Wet Verzekeringen 

die betrekking hebben op schorsing kunnen niet toegepast worden op de ‘on demand’ 

verzekeringen aangezien de situatie wordt bedoeld wanneer de verzekeringnemer de premies niet 

heeft betaald. De uitschakeling van de dekking kan ook niet vergeleken worden met opzeg of 

beëindiging want de overeenkomst blijft gewoon doorlopen. Met andere woorden, de wet regelt 

de ‘on demand’ optie niet. 

 

Zoals reeds uitgelegd is de kans groot dat de verzekeringnemer de dekking pas inschakelt op het 

moment het risico verzwaard is, dat is eigen aan de aard van deze verzekering. De Wet betreffende 

de verzekeringen voorziet in artikel 81 de plicht van de verzekeringnemer om elke verzwaring van 

het risico te melden aan de verzekeraar zodat deze de overeenkomst kan aanpassen (cfr. 6.3). 

Gezien de bijzondere aard van ‘on demand’ verzekeringen is het niet mogelijk om artikel 81 Wet 

betreffende de Verzekeringen toe te passen elke keer de verzekeringnemer de dekking inschakelt. 

De verzekeraar anticipeert op de risicoverzwaring door dit gegeven mee te nemen in zijn 

risicoanalyse en (wellicht ook) premiebepaling. 
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Anderzijds is er niet echt sprake van een verzwaring van het risico zoals in artikel 81 Wet 

Verzekeringen van toepassing is omdat er in de meeste gevallen geen veranderde omstandigheden 

zullen zijn die maken dat het risico opmerkelijk zwaarder is dan voor die verandering. Elke 

verzekeringsovereenkomst kent momenten waarbij het risico groter is en momenten waarbij het 

risico kleiner is, zonder dat omstandigheden dermate veranderen dat de verzekeringnemer dit 

verplicht moet meedelen aan zijn verzekeraar. 

5.1.5 Geschikt voor deeleconomie 

‘On demand’ verzekeringen zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de deeleconomie, en 

gedeeltelijk doen ze dat ook al. Het constitutief element van een ‘on demand’ verzekering, 

namelijk de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om zelf te kiezen wanneer de dekking loopt 

en bijgevolg wanneer de verzekeringsnemer betaalt, is uitermate geschikt om toe te passen in de 

deeleconomie. Aangezien mensen voornamelijk participeren in de reguliere economie en voor 

bepaalde handelingen ook in de deeleconomie, heeft men geen nood aan een langdurige 

verzekeringsovereenkomst voor handelingen in de deeleconomie die dekking biedt voor een heel 

jaar. Voor de overgrote meerderheid van de tijd zal een bepaald risico in de deeleconomie gedekt 

zijn, terwijl het risico zich nooit kan voordoen omdat er geen handelingen worden gesteld in de 

deeleconomie. Hoewel dat in bepaalde reguliere verzekeringsovereenkomsten misschien in 

beperktere mate ook het geval kan zijn, is dat niet waar gebruikers van de deeleconomie nood aan 

hebben of zelfs maar wensen. Zij willen een flexibele, goedkope verzekering voor de low-cost 

transacties die door hen worden gesteld in het kader van de deeleconomie en dat kan niet door 

gebruik te maken van de dure, lange termijn, traditionele verzekeringsprincipes.144  

 

De idee dat ‘on demand’ verzekeringen zeer geschikt zijn om transacties in de deeleconomie te 

beschermen tegen bepaalde risico’s bewijst de snel groeiende Amerikaanse Start-up ‘Slice’. Deze 

InsurTech Start-up voorziet in ‘on demand’ verzekeringen voor Airbnb-gebruikers en autodelers. 

Slice gaat echter een stap verder dan het hierboven uitgelegde principe van ‘on demand’-

verzekeringen door contracten aan te bieden voor de termijn dat de verzekeringnemer wenst. Met 

                                                      
144 I. CAMPOS, “How the sharing economy is changing the insurance industry”, 
https://www.capgemini.com/2018/01/how-the-sharing-economy-is-changing-the-insurance-industry/. 
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andere woorden, het is  geen verzekeringsovereenkomst voor lange termijn waarbij de dekking 

wordt in- en uitgeschakeld op het initiatief van de verzekeringnemer, maar het is een 

verzekeringsovereenkomst die wordt afgesloten voor de duur van een bepaalde transactie in de 

deeleconomie.145 Slice maakt gebruik van technologie, ingewikkelde algoritmen en data om de 

kosten te reduceren en dergelijk verzekeringsproduct rendabel te houden. Deze verzekering is een 

pure vorm van een innovatieve microverzekering voor de deeleconomie zoals vermeld in 3.4.2.2.  

Slice vult het gat in de markt door als eerste onderneming ooit contracten van korte termijn aan 

te bieden die de risico’s dekken waar gebruikers van de deeleconomie zeer vaak mee 

geconfronteerd worden, op een efficiënte en flexibele manier. Eind 2016 heeft de Start-up zijn 

‘homeshare’ product gelanceerd en begin 2018 werd het product al aangeboden in 36 staten in de 

Verenigde Staten, bereikt het meer dan 85% van de Amerikaanse bevolking en 90% van de 

‘homeshare’markt.146 Deze cijfers tonen aan hoe groot de nood is aan dergelijk initiatief, niet enkel 

in de Verenigde Staten maar ook in andere delen van de wereld waar de deeleconomie aan een 

groeitraject bezig is. 

Tot slot heeft de ‘on demand’ verzekering vandaag ook een kenmerk dat minder geschikt is voor 

de microverzekeringen voor deeleconomie. Dit betreft de hoger beschreven mogelijke 

premieverhogende factor, terwijl het voor de deeleconomie van belang is dat het premiebedrag 

steeds zo laag mogelijk is. ‘On demand’ verzekeringen voor de deeleconomie zullen dus voldoende 

aandacht moeten besteden aan de hoogte van het premiebedrag. 

 

5.2 ‘Usage based’ verzekeringen 

5.2.1 Beschrijving 

Naast de revolutionaire ‘on demand’ verzekering, bestaat er ook zoiets als ‘usage based’ 

verzekeringen of verzekeringen die afgesloten worden en waarbij het premiebedrag afhankelijk is 

van het gebruik van een bepaald goed. Deze vorm bestaat al veel langer en is al goed ingeburgerd 

                                                      
145 X, “Slice launches the first on-demand insurance product in the US”, https://venturebeat.com/2016/10/05/slice-
launches-the-first-on-demand-insurance-product-in-the-us/. 
146 X, “Slice digital insurance for short time rentals is a big win in time for the big game”, 
https://www.businesswire.com/news/home/20180110005018/en/Slice-Digital-Insurance-Short-Term-Rentals-Big-
Win. 

https://venturebeat.com/2016/10/05/slice-launches-the-first-on-demand-insurance-product-in-the-us/
https://venturebeat.com/2016/10/05/slice-launches-the-first-on-demand-insurance-product-in-the-us/
https://www.businesswire.com/news/home/20180110005018/en/Slice-Digital-Insurance-Short-Term-Rentals-Big-Win
https://www.businesswire.com/news/home/20180110005018/en/Slice-Digital-Insurance-Short-Term-Rentals-Big-Win
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in onze maatschappij. In feite is een ‘ usage based’  bescherming de oude voorganger van de ‘on 

demand’ dekking. Met andere woorden is de ‘on demand’ verzekering de opgesmukte, moderne 

versie van de reeds bestaande ‘usage based’ verzekering.  

 

‘Usage based’ verzekeringen zijn vandaag vooral terug te vinden in de autoverzekeringen en 

worden daar ook wel ‘kilometerverzekeringen’ genoemd, verwijzend naar de manier waarop de 

verzekeringspremie berekend wordt, namelijk per kilometer. De achterliggende idee is dat iemand 

die niet vaak met de auto rijdt, zich minder vaak op de rijbaan begeeft waardoor het risico dat hij 

of zij een ongeval veroorzaakt kleiner is. Logischerwijs dient de te betalen premie dus kleiner te 

zijn dan de premie van iemand die elke dag honderd kilometer rijdt. De verzekeringsnemer die een 

‘usage based’ verzekering wenst af te sluiten zal eerst aan de verzekeraar moeten doorgeven 

hoeveel kilometer men het volgende jaar vermoedelijk zal rijden. Indien na afloop van het jaar 

blijkt dat de werkelijk gereden afstand meer of minder bedraagt dan de geschatte afstand, dan 

wordt het verschil positief of negatief gecompenseerd. Een kilometerverzekering is, net als een 

algemene ‘usage based’ verzekering, voordeliger indien men niet veel kilometers met zijn wagen 

rijdt, bijvoorbeeld indien men een bedrijfswagen heeft voor het woon-werkverkeer en slechts 

sporadisch met de gezinswagen rijdt.147 

5.2.2 Voorbeeld 

Een modern voorbeeld van een ‘usage based’ verzekering is ‘Metromile’. De onderneming met 

vestiging in San Francisco is in 2011 opgestart met de bedoeling om een autoverzekering aan te 

bieden voor mensen die liever betalen per gereden kilometer in plaats van een vaste premie. De 

onderneming viseert met dit verzekeringsproduct vooral  chauffeurs die slechts kleine afstanden 

afleggen, aangezien het nog steeds voordeliger is voor zij die eerder veel kilometers afleggen om 

een gewone, traditionele verzekering met vaste premie af te sluiten. Volgens de website van 

‘Metromile’ kan men honderden dollars besparen met een ‘usage based’ verzekering indien 

minder dan 10.000 mijl per jaar wordt gereden, omgerekend is dat zo een 16.000 kilometer per 

jaar. Metromile heeft een uitzondering opgenomen voor Uber-chauffeurs, de kilometers die 

                                                      
147 X, “Kilometerverzekering, interessant of niet?”, https://www.pv.be/dossiers/auto/auto-
verzekeren/kilometerverzekering. 

https://www.pv.be/dossiers/auto/auto-verzekeren/kilometerverzekering
https://www.pv.be/dossiers/auto/auto-verzekeren/kilometerverzekering
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worden gereden als Uber-chauffeur worden niet meegerekend in de berekening voor de premie, 

aangezien men in dat geval onder de commerciële verzekering van Uber valt. Deze uitzondering 

geldt wel alleen voor Uber en niet voor andere gelijkaardige platformen als ‘Lyft’ en ‘Sidecar’. 

Metromile gebruikt ‘Metromile Pulse’ om het aantal effectief gereden kilometers te berekenen, 

dat is een apparaatje dat in de wagen wordt ‘geplugd’ en alle relevante data naar Metromile 

overmaakt. De gebruiker kan de doorgestuurde data volgen op een mobiele app.148 

5.2.3 Voordelen en nadelen 

5.2.3.1 Voordelen 

Het grootste voordeel aan ‘usage based’ verzekeringen is dat de consument alleen maar betaalt 

voor de bescherming die hij effectief nodig heeft, namelijk wanneer hij rijdt. Het gebruik van een 

dergelijke verzekering leidt dan ook voor veel consumenten tot een grotere tevredenheid daar het 

juridisch in feite een klassiek verzekeringscontract is, met dat verschil dat de risico-inschatting op 

een meer innovatieve wijze gebeurt waardoor het lijkt dat de verzekeringnemer niets te veel 

betaalt. 

5.2.3.2 Nadelen 

Nadelig aan een ‘usage based’ verzekering is dat het op het eerste zicht kan lijken dat het de 

goedkoopste vorm van verzekeren is, maar dat in de praktijk niet altijd zo is. De verzekeraar zal 

vaak een relatief duurdere prijs vragen per kilometer of per andere eenheid waardoor het alleen 

maar interessant is voor consumenten die slechts weinig gebruik maken van het verzekerde goed. 

Quasi alle ‘usage based’ verzekeringen vinden vandaag toepassing in de autoverzekeringen, waar 

gebruikers slechts voordeel zullen halen uit hun verzekering indien ze kleine afstanden afleggen 

met hun wagen. Personen die wel veel grote afstanden overbruggen, zijn nog altijd beter met een 

traditionele verzekering met duurtijd van één jaar. 

5.2.4 Juridisch kader 

De ‘usage based’ verzekeringsovereenkomsten zijn de facto klassieke verzekeringscontracten die 

gelden voor een standaardperiode van 12 maanden met de mogelijkheid om te verlengen. In 

tegenstelling tot de ‘on demand’ verzekering wordt de dekking hier niet geschorst, maar blijft zij 

                                                      
148 T. PARKER, “Metromile Insurance review : is Pay-Per-Mile worth it?”, 
https://www.investopedia.com/articles/insurance/120916/metromile-insurance-review-paypermile-worth-it.asp. 

https://www.investopedia.com/articles/insurance/120916/metromile-insurance-review-paypermile-worth-it.asp
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doorlopen. Dat maakt dat het hier om een klassiek verzekeringscontract gaat, met een bijzondere 

regeling voor de berekening van het risico en de bepaling van de premie. In principe brengt het 

bestaande juridisch kader dan ook geen problemen met zich mee voor deze verzekeringsvorm. Dat 

volgt eveneens uit het feit dat dergelijke verzekeringen reeds ingeburgerd zijn in onze samenleving 

en reeds vele jaren aangeboden worden aan verzekeringnemers. 

5.2.5 Geschikt in de deeleconomie 

In de praktijk worden de begrippen ‘usage based’ en ‘on demand’ verzekering vaak door elkaar 

gebruikt en voor hetzelfde aanzien. Toch is er mijns inziens een verschil tussen een verzekering 

waarbij de premie bepaald wordt aan de hand van het gebruik en een verzekering die enkel 

geactiveerd wordt tijdens bepaalde gebruiken, indien de verzekeringsnemer dat wenst en hiertoe 

ook initiatief neemt.  

In de deeleconomie zou een ‘usage based’ verzekering voordelig zijn aangezien men doorgaans 

niet continue in de deeleconomie presteert. Hoewel een ‘usage based’ verzekering in principe een 

gewone verzekeringsovereenkomst is, kan het ook de vorm van een microverzekering voor de 

deeleconomie aannemen. Het zou dan gaan om een traditionele microverzekering die geldt als 

een accessorium op een reguliere verzekering, bijvoorbeeld de BA Privéleven. Toegepast in de 

praktijk is het mogelijk dat een microverzekering verbonden is met een deelplatform en elke keer 

men handelt via dat platform loopt de dekking.149 Op het moment dat men niet actief is in die 

deeleconomie is er ook bescherming, maar het premiebedrag wordt louter berekend aan de hand 

van de periode dat men actief is in de deeleconomie. Op die manier betaalt de verzekeringnemer 

alleen maar in de gevallen dat hij/zij effectief ageert in de deeleconomie en wordt de grootte van 

het premiebedrag beperkt. 

5.2.6 ‘Behavior based’ verzekering 

Samen met de ‘usage based’ verzekering wordt af en toe ook gebruik gemaakt van de ‘behavior 

based’ verzekering. Deze verzekering is gelijkaardig aan de ‘usage based’ verzekering en is vooral 

van toepassing in autoverzekeringen. ‘Behavior based’ wil zeggen dat de premie bepaald wordt op 

basis van hoe een chauffeur rijdt en niet per se op basis van hoeveel een chauffeur rijdt. In de 

                                                      
149 Guardhog, https://guardhog.com/. 

https://guardhog.com/
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praktijk worden beide systemen vaak tegelijkertijd gebruikt zodat in principe de premie wordt 

berekend op het aantal gereden kilometers, maar waarbij het bedrag kan variëren naargelang een 

goed of een slecht rijgedrag. Via dezelfde plug als waarmee de afgelegde kilometers worden 

berekend, wordt het gedrag van de autobestuurder geregistreerd. Dit wil zeggen dat de snelheid 

word geregistreerd, het gebruik van de rem, de weerscondities waarin iemand rijdt, het tijdstip 

van de dag, etc.150 Door het rijgedrag van een chauffeur te analyseren is het mogelijk om te weten 

te komen of men voorzichtig en niet te snel rijdt. Indien een chauffeur van een wagen steeds goed 

rijgedrag vertoont, zal het risico dat die persoon ooit een ongeval veroorzaakt waarbij de 

autoverzekeraar de schade moet vergoeden, eerder klein zijn. Het logisch gevolg is dan dat de 

premie die door de verzekeringsnemer wordt betaald, verlaagd wordt. Anderzijds, indien de 

verzekeringsnemer eerder een wilde chauffeur is, zal dat gedrag ook blijken uit de plug die 

geactiveerd is in de wagen en zal de verzekeraar geneigd zijn om de premie te verhogen. 

5.2.6.1 Geschikt voor de deeleconomie 

Net zoals de ‘usage based’verzekering is de ‘behavior based’ verzekering ook geschikt voor de 

deeleconomie en dan vooral in de sector van het autodelen. In het geval van particulieren die af 

en toe een wagen van een derde lenen via een deelplatform en een verzekering wensen af te 

sluiten voor de periode van de uitlening kunnen gebruik maken van techniek van ‘behavior based-

verzekeringen’. Factoren over het rijgedrag van een gebruiker van een deelplatform op basis van 

‘telematics’151 en mobiele apparaten (plugs) kunnen doorgestuurd worden naar het platform waar 

de gebruiker verzekerd is. Indien die persoon dan een auto van een derde wenst te lenen en 

hiervoor een verzekering wil afsluiten, dan kan de verzekeraar op basis van de geregistreerde 

gegevens opgeslagen bij het platform het premiebedrag berekenen aan de hand van het risico.152 

In het geval de kandidaat-verzekeringnemer steeds defensief rijdt, zal de verzekeringspremie voor 

het lenen van een wagen betrekkelijk lager zijn dan in het geval diezelfde persoon eerder agressief 

rijdt.  

                                                      
150 X, “Comparing usage-based insurance and behaviour-based insurance models”, 
https://www.metromile.com/blog/comparing-behavior-usage-based-insurance/. 
151 De verzameling van data voor de verzekeraar met behulp van mobiele apparaten.  
152 M. RIOLFI, “The future of carsharing insurance is open”, https://medium.com/@mriolfi/the-future-of-carsharing-
insurance-is-open-5ed2af354583. 

https://www.metromile.com/blog/comparing-behavior-usage-based-insurance/
https://medium.com/@mriolfi/the-future-of-carsharing-insurance-is-open-5ed2af354583
https://medium.com/@mriolfi/the-future-of-carsharing-insurance-is-open-5ed2af354583
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5.3 Parametrische verzekering 

5.3.1 Beschrijving 

Een parametrische verzekering, ook wel een ‘indexgebaseerde verzekering genoemd, klinkt zeer 

complex maar is dat in de realiteit niet zozeer. Bij een parametrische verzekering gaat de 

verzekeraar over tot uitbetaling van een forfaitair bedrag indien een vooraf bepaalde gebeurtenis 

heeft plaatsgevonden. Die gebeurtenis wordt ook wel een ‘trigger’ genoemd.153 Met andere 

woorden, indien een gebeurtenis X plaatsvindt, ontvangt de verzekerde een vergoeding Y. De 

uitgekeerde vergoeding staat los van enig bewijs van schade, het loutere gegeven dat een bepaald 

feit zich voordoet volstaat om tot uitkering over te gaan. De verzekeraar weet dat een bepaalde 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden indien een parameter dit aangeeft. Er is een grote 

verscheidenheid aan parameters en de eigenlijke soort is afhankelijk van wat het verzekerde goed 

is, maar veel voorkomende voorbeelden zijn databases, de stand van het waterpeil om gewassen 

te beschermen tegen droogte154, een vooraf bepaalde temperatuur die de thermometer aanwijst, 

de kracht van de wind in het geval van een orkaan, de magnitude van een aardbeving155 etc.  

5.3.2 Voorbeeld 

Voor een voorbeeld van een parametrische verzekering kan verwezen worden naar eerder in deze 

masterproef bij het onderdeel ‘smart contracts’ waar het fenomeen ‘Fizzy’ onder de loep werd 

genomen. Fizzy is een verzekering aangeboden door Axa die een vergoeding toekent aan de 

verzekeringsnemer indien de verzekerde vlucht meer dan twee uur vertraging heeft. Vanaf het 

moment dat luchtvaartdatabases aangeven dat die bepaalde vlucht meer dan twee uur te laat 

vertrokken is, volstaat dat om de schadevergoeding uit te keren, zonder enige discussie. Samen 

met Fizzy is er nog een ander prototype, IsurETH genaamd, dat werkt volgens de cryptomunt 

Ethereum maar voor de rest volledig gelijk is aan het Fizzy-systeem.156 

                                                      
153 X, “What is parametric insurance?”, http://www.artemis.bm/library/what-is-parametric-insurance.html. 
154 X, “Waalse landbouwers vragen verzekeringen tegen droogte”, https://www.knack.be/nieuws/belgie/waalse-
landbouwers-vragen-verzekering-tegen-droogte/article-belga-1180587.html. 
155 X, “Parametric insurance: a new spin on an old product”, 
https://www.captive.com/news/2018/07/09/parametric-insurance-new-spin-old-product. 
156 X, “InsurETH rund smart contracts on the Ethereum platform to automate insurance claims and refund in case of 
flight delays or cancellations”, https://fintank.net/2016/06/09/insureth-smart-contracts/. 

http://www.artemis.bm/library/what-is-parametric-insurance.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/waalse-landbouwers-vragen-verzekering-tegen-droogte/article-belga-1180587.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/waalse-landbouwers-vragen-verzekering-tegen-droogte/article-belga-1180587.html
https://www.captive.com/news/2018/07/09/parametric-insurance-new-spin-old-product
https://fintank.net/2016/06/09/insureth-smart-contracts/
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5.3.3 Voordelen en nadelen 

5.3.3.1 Voordelen 

Gebruikers van een parametrische verzekering worden ontlast van alle administratieve 

verplichtingen waar een traditionele verzekeringsnemer doorgaans mee te maken krijgt. Er 

moeten geen formulieren meer ingevuld worden met tal van informatie en gegevens, men kan 

eenvoudigweg een verzekering sluiten via een app of een website en in het geval dat het risico zich 

voordoet, zal de verzekeraar de vergoeding uitbetalen zonder dat de verzekeringsnemer een claim 

moet instellen en in de onzekerheid moet leven of de verzekeringsonderneming over gaat tot 

compensatie of niet. Op basis van objectieve gegevens wordt de vergoeding uitgekeerd, zonder 

enige discussie.157 Het feit dat consumenten niet meer moeten voldoen aan talloze administratieve 

verplichtingen en niet meer moeten discussiëren over de vergoeding, maakt deze vorm van 

verzekeren zeer voordelig. Dankzij het gebruik van Blockchain worden kosten uitgespaard 

aangezien niemand de schade moet analyseren en er geen beslissing over compensatie moet 

worden gemaakt. Voorts biedt deze verzekering de mogelijkheid om bescherming te verlenen 

gedurende een periode van één dag tot één jaar. Met andere woorden, de parametrische 

verzekering is goedkoper, sneller, flexibeler en eenvoudiger dan de traditionele verzekeringen.158 

5.3.3.2 Nadelen 

Nadelig aan de parametrische verzekering is het feit dat vergoeding slechts wordt uitbetaald indien 

een objectieve parameter bereikt wordt, los van het feit of er schade is en hoe groot de schade is. 

Dat maakt het mogelijk dat de verzekeringsnemer wel schade lijdt maar niet vergoed wordt 

wegens het niet bereiken van de parameter. Ook wordt op voorhand bepaald welk bedrag wordt 

uitgekeerd in het geval van een vergoeding, alweer los van de werkelijke schade. Het is met andere 

woorden goed mogelijk dat niet de volledige schade van de verzekerde vergoed wordt maar 

slechts een beperkt deel.159  

                                                      
157 X, “InsurETH rund smart contracts on the Ethereum platform to automate insurance claims and refund in case of 
flight delays or cancellations”, https://fintank.net/2016/06/09/insureth-smart-contracts/. 
158 D. JOHNSON, “Experts see expanding role for parametric insurance, including for U.S. disasters”, 
https://www.insurancejournal.com/news/national/2017/11/22/472010.htm. 
159 D. JOHNSON, “Experts see expanding role for parametric insurance, including for U.S. disasters”, 
https://www.insurancejournal.com/news/national/2017/11/22/472010.htm. 

https://fintank.net/2016/06/09/insureth-smart-contracts/
https://www.insurancejournal.com/news/national/2017/11/22/472010.htm
https://www.insurancejournal.com/news/national/2017/11/22/472010.htm
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5.3.4 Juridisch kader 

Op de vraag of het juridisch kader hindernissen bevat voor de parametrische verzekeringen kan in 

principe negatief worden geantwoord. Het feit dat vergoeding afhankelijk is van een bepaalde 

trigger is rechtmatig, zolang de verzekeringnemer steeds op de hoogte wordt gebracht van de 

voorwaarden voor vergoeding.160 De uitbetaalde vergoeding kan beschouwd worden als een 

vooraf onderling overeengekomen forfaitaire schadevergoeding. 

5.3.5 Geschikt voor de deeleconomie 

Tot op heden wordt de parametrische verzekering vooral gebruikt om de gewassen van 

landbouwers en de goederen van particulieren te beschermen tegen extreme 

weersomstandigheden zoals hevige windstoten, lange perioden van droogte en hevige regenval. 

Mogelijk kan deze vorm van verzekeren in de toekomst van betekenis zijn voor gebruikers van de 

deeleconomie aangezien de polis niet noodzakelijk voor één jaar geldt, maar ook de mogelijkheid 

bestaat om een dekking van één dag te nemen. Voorts laat de blockchain-technologie het toe om 

zeer snel overeenkomsten te sluiten, denk aan het eerder beschreven ‘Fizzy’, eigenlijk een 

voorbeeld van een parametrische verzekering, waarbij men tot vlak voor het vertrek de 

vluchtgegevens kan invullen via de app of de website en waarna men meteen beschermd is tegen 

schade ten gevolge van een vluchtvertraging van meer dan twee uur. Zoals reeds verschillende 

keren aan bod is gekomen in deze masterproef, zijn snelheid en flexibiliteit essentieel voor 

gebruikers van de deeleconomie, net zoals de prijs een belangrijk gegeven is. Met dat laatste zit 

het ook wel goed aangezien parametrische verzekeringen goedkoper zijn omdat er geen 

werknemers tussenkomen die zich buigen over het al dan niet uitbetalen van een 

schadevergoeding en de blockchain-technologie alle tussenpersonen kan vervangen. Tot slot biedt 

het feit dat er geen discussie kan ontstaan over de uitkering van de compensatie een belangrijk 

voordeel voor gebruikers van de deeleconomie, aangezien uit bronnenonderzoek is gebleken dat 

verzekeringen het laatste is waar particuliere consumenten zich mee bezig willen houden en het 

reguliere claim-proces veel tijd in beslag neemt.  

Ook volgens Quentin Colmant, oprichter van de succesvolle InsurTech start-up ‘Qover’, zijn 

parametrische verzekeringen uitermate geschikt voor microverzekeringen voor de deeleconomie. 

                                                      
160 Artikel 78 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 
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De reden waarom deze soort microverzekeringen zo opportuun zijn voor de deeleconomie is 

omdat het claim-proces zeer efficiënt is aangezien een claim nooit beoordeeld moet worden. Het 

louter valideren van een triggergebeurtenis volstaat om een vergoeding uit te keren. Een snel en 

efficiënt claim-proces is de sleutel tot succes voor microverzekeringen. 

 

Momenteel is er nog geen onderneming die parametrische verzekeringen aanbiedt voor 

gebruikers van de deeleconomie, maar de evoluerende technologieën zoals blockchain zullen in 

de toekomst mogelijks bijkomende faciliteiten aanbieden zodat ook deze vorm van verzekeringen 

kan gebruikt worden om aan de wensen van gebruikers van de deeleconomie te voldoen. 

 

5.4 Peer-to-peer verzekering 

5.4.1 Beschrijving 

Naast de verschillende vormen van reguliere verzekeringen en microverzekeringen voor de 

deeleconomie treedt de laatste jaren nog een andere vorm ten tonele, de peer-to-peer 

verzekering. Deze verzekering keert de facto terug naar de meest primitieve wijze van verzekeren 

die vroeger werd toegepast waarbij een groep mensen uit hetzelfde dorp of van dezelfde familie 

elk een som geld in een gemeenschappelijk ‘spaarpot’ staken om zich in te dekken tegen bepaalde 

risico’s waaraan de groep kon worden blootgesteld. Indien één van de leden schade leed ten 

gevolge van het risico, werd deze schade vergoed met de bijdragen die elke deelnemer had gedaan 

in de pot.  

 

Op die manier draagt elk lid voor een fractie bij in de schade van een ander groepslid en kan elk lid 

er altijd op rekenen dat de groep hetzelfde doet indien hij zelf schade lijdt.161 Het is echter 

essentieel dat de groepsleden elkaar vertrouwen om het systeem te laten werken. Indien één 

deelnemer misbruik maakt van dat vertrouwen, stuikt het hele systeem als een kaartenhuis in 

elkaar en wordt de samenwerking beëindigd. 

 

                                                      
161 X, “Peer-to-peer verzekeren, een nieuwe trend?”, https://www.verzekeringen.com/nieuws/peer-to-peer-
verzekeren-nieuwe-trend. 

https://www.verzekeringen.com/nieuws/peer-to-peer-verzekeren-nieuwe-trend
https://www.verzekeringen.com/nieuws/peer-to-peer-verzekeren-nieuwe-trend
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In se gaat het niet om een echte verzekering, daar er geen verzekeraar aan te pas komt die beschikt 

over de wettelijke vergunningen en toelatingen, maar het gaat om gemeenschappen die 

faciliteiten aangereikt worden om zich te beschermen tegen financiële risico’s. In het kader van 

microverzekeringen voor de deeleconomie is het toch nuttig dat dit fenomeen in deze masterproef 

aan bod komt omdat dit een meerwaarde kan betekenen voor participanten van de deeleconomie.  

Peer-to-peer verzekeren groeit en leidt tot de oprichting van gemeenschappen die elkaar wensen 

te verzekeren voor eender welk product of eender welke dienst. Online technologie speelt ook 

hier weer een belangrijke rol in de totstandkoming en de groei van deze nieuwe vorm van 

verzekeren door ‘platformen’ op te richten die alle gebruikers samenbrengen. Ieder individu 

betaalt een bijdrage aan het platform, die vervolgens in een gemeenschappelijke pot wordt 

gestoken en waarmee de schadevergoeding zal betaald worden in het geval één van de 

deelnemers schade zou lijden. Meestal worden er geen polisvoorwaarden opgesteld en creëert elk 

platform zijn eigen spelregels. Deze verzekeringsvorm is niet gereglementeerd bij wet, dus kan 

men volledig zijn zin doen bij de organisatie en de werking. Zo is het aan de gemeenschap om te 

bepalen wanneer zij bereid zijn een schade te vergoeden en wanneer niet.162 Indien niemand van 

de gemeenschap een claim heeft ingediend, dan wordt een deel van de betaalde ‘premie’ terug 

uitgekeerd aan de leden. 

5.4.2 Voorbeeld  

Een mooi voorbeeld van een community die elkaar beschermen tegen zelf gekozen risico’s is het 

Nederlandse pilootproject ‘Peer’. Het werkt heel eenvoudig, iedere geïnteresseerde kan zich 

aanmelden op de website ‘www.ikkiespeer.nl’ en kiezen wat men wil verzekeren, met wie en voor 

hoeveel euro. Er gelden geen polisvoorwaarden en elke groep kiest zijn eigen spelregels. Indien 

iemand de verzekering niet meer nodig heeft dan wordt de bescherming stopgezet zonder enige 

opzegtermijn of voorwaarde en krijgt men zijn ingebracht deel geld terug. Bij een schadegeval 

wordt de claim ingediend en beslist de community over uitbetaling van een vergoeding door 

stemming bij meerderheid nadat zij vragen hebben gesteld of tips hebben gegeven voor een 

goedkopere oplossing. Indien meer dan vijftig percent van de gemeenschap akkoord gaat dan 

                                                      
162 X, “FBTO start met peer to peer verzekeren”, https://customerfirst.nl/nieuws/2016/06/fbto-start-met-peer-to-
peer-verzekeren/index.xml. 

https://customerfirst.nl/nieuws/2016/06/fbto-start-met-peer-to-peer-verzekeren/index.xml
https://customerfirst.nl/nieuws/2016/06/fbto-start-met-peer-to-peer-verzekeren/index.xml
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ontvangt de schadelijder onmiddellijk zijn vergoeding.163 Op de website is een grote 

verscheidenheid aan goederen die verzekerd worden, zoals skydivemateriaal en aanhangwagens 

om paarden te vervoeren.  

5.4.3 Voordelen en nadelen 

5.4.3.1 Voordelen 

In een peer-to-peer verzekering bepalen de ‘peers’ zelf de spelregels en de uitkering van 

vergoedingen, dat maakt dat er een grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid is voor de 

particulieren. Er is geen verzekeraar in het spel waardoor de leden geen rekening moeten houden 

met de opgelegde polisvoorwaarden. De verzekeringsnemer staat centraal en kiest zelf het pad 

dat men wenst te bewandelen voor de dekking van een risico waaraan men wordt blootgesteld. 

Indien een lid schade lijdt, is er geen verzekeringsonderneming die discussieert over het al dan niet 

uitbetalen van de vergoeding. Peer-to-peer communities hebben, in tegenstelling tot 

verzekeringsondernemingen, geen ‘profit’ doelstellingen  en zullen dus sneller geneigd zijn tot 

vergoeding van een schadegeval.164 Het hele proces van betaling van de premie tot aan de 

uitbetaling van de vergoeding verloopt vlotter en flexibeler in een peer-to-peer context.  De 

premies die de leden betalen aan de gemeenschap om de ‘spaarpot’ voor uitbetaling van claims 

te vullen zijn lager in een peer-to-peer context dan in een business-to-consumer context aangezien 

traditionele verzekeringsondernemingen kosten zoals werknemers en reclame moeten betalen 

terwijl de communities die uitgaven niet of toch in veel mindere mate hebben.165 Bijgevolg geldt 

in een peer-to-peer verzekeringscontext geen winstoogmerk, wat maakt dat het geld in de regel 

integraal gebruikt wordt voor de uitkering van een schadevergoeding. Daarnaast worden de 

(betaalde) premies uitgekeerd aan de leden in de vorm van een dividend indien gedurende een 

vastgestelde periode geen claims werden uitbetaald.  

 

                                                      
163 Zo werkt het, https://www.ikkiespeer.nl/hoe-werkt-peer/. 
164 X, “Should you try peer to peer insurance?”, https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-
insurance. 
165 X, “Should you try peer to peer insurance?”, https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-
insurance. 

https://www.ikkiespeer.nl/hoe-werkt-peer/
https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-insurance
https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-insurance
https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-insurance
https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-insurance
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Voorts is het van belang dat de leden van een groep elkaar kennen en een vertrouwensband 

hebben met elkaar, dit om ‘moral hazard’ te vermijden. Het is namelijk zo dat wanneer een lid 

schade heeft geleden, men niet het onderste uit de kan zal halen indien de mensen uit de 

community een vertrouwensband hebben met elkaar, omdat men zijn vrienden niet financieel wil 

benadelen. Indien er een grote verzekeringsonderneming in het spel is, heeft de 

verzekeringsnemer veel minder moeite om de verzekeraar te belazeren en zoveel vergoeding als 

mogelijk te eisen.166 

5.4.3.2 Nadelen 

Hedendaagse peer-to-peer verzekering gebeurt meestal volledig digitaal via een app of website. 

De premie betalen, de claim indienen, stemmen over de uitbetaling van een claim, het verloopt 

allemaal via een online proces. Mensen die niet vertrouwd zijn met technologie, in het bijzondere 

de oudere generaties, ondervinden moeilijkheden om deel te nemen aan deze vorm van 

verzekeren wegens een gebrek aan technologische kennis.167 

 

Een tweede en tevens belangrijk nadeel  van een peer-to-peer verzekering  is het feit dat er geen 

verzekeraar en dus ook geen vertrouwenspersoon is die met kennis van zaken problemen kan 

oplossen en vragen kan beantwoorden. Volgens sommigen is een centrale verzekeraar die de 

risico’s beheert onvermijdbaar. 

Peer-to-peer verzekeren werkt niet voor alle vormen van verzekeringen. Zo is het geen geschikte 

manier van verzekeren voor grote, dure risico’s zoals brand of voor zeer waardevolle voorwerpen. 

De uitkering die de verzekeraar betaalt indien het huis van de verzekeringsnemer is afgebrand, is 

ettelijke keren groter dan de premies die diezelfde verzekeringsnemer heeft betaald. Dergelijk 

groot schadegeval kan een community met een ‘spaarpot’ doorgaans niet dragen. Men heeft een 

                                                      
166 R. HICKSTEP, “Guevara, moral hazard and the future of P2P insurance”, 
https://dailyfintech.com/2015/12/24/guevara-moral-hazard-and-the-future-of-p2p-insurance/. 
167 X, “Should you try peer to peer insurance?”, https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-
insurance. 

https://dailyfintech.com/2015/12/24/guevara-moral-hazard-and-the-future-of-p2p-insurance/
https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-insurance
https://www.compare.com/auto-insurance/coverage/peer-to-peer-insurance
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verzekeringsonderneming nodig die doorgaans de stabiliteit en vermogendheid kan bieden die een 

verzekeringsnemer nodig heeft in geval van grote schade.168 

 

Tot slot is het grootste nadeel dat P2P-verzekeringen niet gereguleerd zijn en hoewel er sociale 

controle bestaat is het nog steeds mogelijk dat misbruik optreedt. Wat indien opeens veel meer 

schadegevallen zich voordoen dan vooraf gedacht en wat indien het steeds dezelfde leden zijn die 

schade lijden? Geen enkele regel kan bescherming bieden aan de leden wat ertoe kan leiden dat 

na een moeilijke periode veel geld wordt betaald en de samenwerking in elkaar stort. 

Concluderend kan men dus stellen dat peer-to-peer verzekeren een nobel initiatief is maar dat het 

niet geschikt is om de bestaande verzekeringsindustrie op die manier te vervangen. Er is nog steeds 

nood aan een instelling die ageert met kennis van zaken. 

5.4.4 Juridisch kader 

Over de juridische omkadering van de peer-to-peer verzekeringen kan niet veel worden gezegd 

daar de regels totaal afwezig zijn. Zoals gezegd is het geen echte verzekering daar er geen 

verzekeraar aan te pas komt, wat maakt dat onder meer de Wet betreffende de verzekering niet 

van toepassing is en publiekrechtelijke, financiële verplichtingen voor verzekeringsondernemingen 

niet moeten nageleefd worden. Dat is meteen ook het grote nadeel aan peer-to-peer verzekeren, 

zolang er niet te veel schadegevallen zijn verloopt alles goed, maar vanaf er grote verliezen 

optreden, kunnen de leden nergens bescherming verkrijgen.  

5.4.5 Geschikt voor de deeleconomie 

Peer-to-peer verzekeren is in feite ook een vorm van deeleconomie, waarbij handelingen gebeuren 

tussen particulieren. Alleen gaat het bij verzekeringen niet om het uitlenen van een goed of het 

leveren van een dienst door particulieren voor particulieren, maar om het creëren van een 

gemeenschap tussen particulieren die elkaar financiële bescherming bieden indien één van hen 

schade zou lijden ten gevolge van de veruitwendiging een risico. Het gaat met andere woorden om 

twee verschillende dingen die eigenlijk toch gelijkaardig zijn aan elkaar.   

                                                      
168 W. DE RIDDER, “Disruptie en businessmodellen: de toekomst van de verzekering”, 
https://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/01/disruptie-en-businessmodellen-de-toekomst-van-
de-verzekering-1019107. 

https://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/01/disruptie-en-businessmodellen-de-toekomst-van-de-verzekering-1019107
https://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/01/disruptie-en-businessmodellen-de-toekomst-van-de-verzekering-1019107
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Op de vraag of het peer-to-peer verzekeringsprincipe ook kan worden gebruikt voor korte periode 

waarbij één specifieke transactie tussen partijen in het kader van de deeleconomie wordt 

beschermd tegen risico’s, is het antwoord naar alle waarschijnlijkheid negatief. Het is praktisch 

gezien niet ideaal om bij elke transactie in de deeleconomie lid te worden van een community en 

een premie betalen en na korte tijd er terug uitstappen, hoewel het wel mogelijk is aangezien er 

geen regels zijn en dus ook geen opzegtermijnen. In de praktijk zijn er ook nog geen initiatieven te 

vinden die dergelijke microverzekeringen voor de deeleconomie aanbieden in een peer-to-peer 

context, maar het fenomeen is nog in ontwikkeling. 

Het is echter wel perfect mogelijk om een gemeenschap te creëren van personen die allen actief 

zijn in dezelfde sector van de deeleconomie en via een peer-to-peer verzekering bescherming 

bieden aan elkaar tegen gelijkaardige risico’s voor een lange termijn. Het biedt voor de 

‘verzekeringnemer’ op zich geen meerwaarde om steeds korte termijnen te participeren in een 

P2P-gemeenschap want er wordt geen winst nagestreefd, om die reden zal men niet te veel 

betalen. Het is echter wel van belang dat de groepen zo zijn ingedeeld dat elk lid ongeveer even 

frequent aan gelijkaardige risico’s van de deeleconomie wordt blootgesteld zodat het evenwicht 

bewaard blijft. 

 

In de rechtsleer is verdeeldheid over de positie van peer-to-peer verzekeringen in de 

deeleconomie. Volgens sommigen is het een middel om zich in te dekken tegen risico’s, waaronder 

ook de risico’s van de deeleconomie vallen, volgens anderen is peer-to-peer verzekeren op zichzelf 

een onderdeel van de deeleconomie. Mijns inziens zijn beide opvattingen juist en staat dat er niet 

aan in de weg dat het P2P verzekeren ook kan toegepast worden voor transacties van de 

deeleconomie. Deze mutuele verzekering past perfect bij de deeleconomie aangezien het 

uiteindelijke doel van zowel gebruikers van de deeleconomie als van de peer-to-peer verzekering 

hetzelfde is, namelijk kostenbesparend handelen. Bij een mutuele verzekering waarbij er geen 

verzekeraar optreedt is er geen winstgevend karakter, geen onderneming die kosten heeft en 

moet er niet aan publiekrechtelijke regels opgelegd door de overheid worden voldaan. Deze 

elementen maken dat peer-to-peer verzekering goedkoper is dan een gewone verzekering 

waardoor gebruikers van de deeleconomie wel geïnteresseerd kunnen zijn in deze alternatieve 
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vorm van verzekeren. Een peer-to-peer verzekering is de facto een vorm van deeleconomie 

waardoor men kan oordelen dat gebruikers van de deeleconomie ook interesse hebben voor peer-

to-peer verzekeren aangezien het principe hetzelfde is. 

 

Het is echter ook van belang dat de mutuele verzekeringen voldoende snelheid en flexibiliteit 

kunnen bieden om te voldoen aan de noden van de participanten van de deeleconomie. In de 

toekomst zullen digitale technologieën en blockchain mogelijk dit proces kunnen versterken.  

Toch is het van belang om kritisch te kijken naar deze vorm van verzekeren. Volgens tegenstanders 

kan deze techniek niet voldoende functioneren omdat er geen verzekeraar aanwezig is die 

voldoende kennis heeft over de zaken en ondersteuning biedt in geval van problemen terwijl dit 

wel een essentiële vereiste is voor verzekeringen. Anderzijds bestaat deze ‘verzekeringsvorm’ wel 

in de praktijk en bewijst het daarmee dat het wel kan werken. Er zijn voor- en tegenstanders van 

het principe en ieder persoon kan voor zichzelf uitmaken of hij wel of niet wenst deel te nemen. 

Het zou goed zijn als elke deelnemer uitvoerig geïnformeerd wordt over de nadelen die gepaard 

kunnen gaan met een peer-to-peer verzekering, waarna de keuze alsnog zelf kan worden gemaakt. 

 

Start-ups zouden kunnen inspelen op deze niche en een peer-to-peer verzekeringsplatform voor 

de deeleconomie aanbieden met digitale technieken dat rekening houdt met deze kritische punten 

en inspeelt op de noden van de deeleconomiegebruiker. Concluderend kan men stellen dat peer-

to-peer verzekeringen zeer nuttig kunnen zijn om gebruikers van de deeleconomie de bescherming 

te geven die ze willen, tegen de prijs die ze willen op voorwaarde dat het systeem nog beter 

uitgewerkt wordt met voldoende informatie. 

+ iets zeggen over feit dat niet gereguleerd is, maar toch mogelijkheden biedt ( herhaling 

vermijden) 

6 Privaatrechtelijke kwesties bij microverzekeringen 
6.1 Situering 
In dit hoofdstuk worden de vragen besproken die rijzen met betrekking tot de privaatrechtelijke 

verhouding van microverzekeringen voor de deeleconomie. Met andere woorden, de 

privaatrechtelijke elementen van microverzekeringen in de relatie verzekeraar-verzekeringnemer. 
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6.2 Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst 
Er bestaan verschillende soorten innovatieve microverzekeringen met elk hun eigen kenmerken. 

Er bestaan overeenkomsten die kunnen gesloten worden voor 12 maanden maar waarbij de 

dekking slechts op bepaalde momenten geactiveerd wordt (‘on demand’) en er bestaan 

overeenkomsten die worden gesloten voor de duur van een transactie. In beide gevallen is het 

mogelijk dat de verzekeringnemer een verzekering wenst af te sluiten die onmiddellijk van 

toepassing is. Bijvoorbeeld, een gebruiker van de deeleconomie ontleent op een deelplatform een 

boormachine voor één dag van een andere particulier en sluit tegelijkertijd een verzekering af via 

dat deelplatform. De gebruiker-verzekeringnemer wenst meteen aan de slag te gaan met de 

boormachine, dus moet de verzekeringsovereenkomst ook met een paar klikken in orde zijn. 

Dankzij de technologie van ‘smart contracts’ en data-analyse is dat mogelijk169, maar de regelen 

inzake overeenkomsten op afstand omvatten enkele regels tot bescherming van de consument die 

mogelijks een vertragende werking tot gevolg hebben. 

 

Zo bepaalt artikel 55 van boek 6 WER170 welke informatie de consument moet ontvangen vooraleer 

hij gebonden is door een aanbod of een overeenkomst. Het gaat om informatie betreffende de 

aanbieder, de financiële dienst en de overeenkomst op afstand. Mijns inziens is het mogelijk om, 

met gebruik van de bestaande technologie, deze informatie weer te geven aan de consument 

vooraleer hij gebonden is, de wet bepaalt immers dat de informatie weergegeven kan worden op 

elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek van overeenkomst op afstand waardoor het 

niet vereist is dat de informatie op een duurzame drager ter beschikking wordt gesteld. Dat 

betekent dat de verzekeraar de precontractuele informatie via de app kan ter beschikking stellen 

indien de verzekeringsovereenkomst ook via de app wordt gesloten. Met andere woorden, de 

informatieplicht omvat geen hindernis voor microverzekeringen als ze op een gepaste manier 

uitgeoefend wordt. 

Naast de precontractuele informatieplicht bevat het Wetboek Economisch Recht in artikel 57 ook 

de volgende verplichting:  

                                                      
169 Fizzy, https://fizzy.axa/en-gb/. 
170 Artikel VI.55 Wetboek Economisch Recht. 

https://fizzy.axa/en-gb/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.56


 

88 
 

“Te gelegener tijd voordat de consument gebonden is door een overeenkomst op afstand of door 

een aanbod, stelt de onderneming de consument in kennis van alle contractvoorwaarden en van 

de in artikel VI.55, § 1, bedoelde informatie, op papier of op een andere voor de consument 

beschikbare en toegankelijke duurzame gegevensdrager” 

 

De consument informatie laten ter beschikking stellen op een duurzame drager ( papier en email 

zijn de meest voorkomende duurzame dragers) vooraleer hij gebonden is, zou een vertraging 

betekenen van de totstandkoming van de overeenkomst. Gelukkig voorziet de tweede paragraaf 

van hetzelfde artikel in de mogelijkheid om de informatieplicht te voldoen na de sluiting van de 

overeenkomst indien de door de consument gekozen techniek van overeenkomsten op afstand 

niet toelaat om de informatie voorafgaand op een duurzame drager ter beschikking te stellen.171 

Op die manier kunnen de microverzekeringen voldoende snel tot stand komen, wat essentieel is 

voor microverzekeringen voor de deeleconomie. 

 

Ten derde beschikt de consument die een verzekeringsovereenkomst op afstand heeft gesloten, 

conform artikel VI.58 over een herroepingsrecht van minstens 14 kalenderdagen dat hij kan 

uitoefenen zonder de betaling van een boete, noch opgave van de redenen.172 Dat zou willen 

zeggen dat de verzekeringnemer 14 dagen moet wachten vooraleer de dekking kan plaatsvinden, 

wat de werking van microverzekeringen zou kunnen verhinderen. Echter, de overeenkomst kan 

met de toestemming van de consument al in werking treden tijdens de herroepingstermijn. Als de 

consument dan toch nog zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, kan de 

verzekeringsonderneming een vergoeding vragen evenredig aan de reeds verleende dienst, op 

voorwaarde dat hij kan bewijzen dat de consument hieromtrent op voorhand duidelijk was 

geïnformeerd.173 

 

Voorts bepaalt artikel Art VI.58 §2 2° WER dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op 

                                                      
171 Artikel VI.57 §2 Wetboek Economisch Recht 
172 Artikel VI.58 Wetboek Economisch Recht. 
173 ASSURALIA, “Informatiebrochure verkoop op afstand van financiële diensten”, 2018. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.59
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.59
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.59
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.59
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“overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide partijen volledig zijn 

uitgevoerd voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt”174 

Deze bepaling heeft vooral betrekking op de microverzekeringen die voor de duur van één 

transactie worden gesloten. Met andere woorden, indien de consument wenst dat de 

verzekeringsdekking onmiddellijk begint te lopen en de overeenkomst volledig is uitgevoerd 

voordat de herroepingstermijn vervalt, kan de consument zich niet meer beroepen op zijn 

herroepingsrecht. Het zou verleidelijk zijn om een uitgevoerde verzekeringsovereenkomst te 

herroepen indien het risico zich niet heeft veruitwendigd, maar het is in feite de logica zelve dat 

een volledig uitgevoerde verzekeringsovereenkomst niet meer herroepen kan worden. 

 

6.3 Mededelingsplicht 

6.3.1 Algemeen 

Alvorens de reguliere verzekeringsovereenkomst te ondertekenen vraagt de verzekeraar aan de 

verzekeringsnemer in spe om een vragenlijst in te vullen met relevante gegevens met betrekking 

tot het risico dat men wenst te verzekeren. Deze mededelingsplicht is verankerd in artikel 58 van 

de Wet betreffende de verzekeringen de dato 4 april 2014 en wordt als volgt geformuleerd: 

 

“ De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende 

omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die 

van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de 

verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs 

had moeten kennen. Genetische gegevens mogen niet worden meegedeeld. 

Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord en indien deze 

toch de overeenkomst heeft gesloten, kan hij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op 

dat verzuim beroepen.”175 

 

                                                      
174 Artikel VI.58 §2 2°Wetboek Economisch Recht 
175 Artikel 58 Wet betreffende de verzekeringen, 4 april 2014.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.59
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De wettelijke mededelingsplicht beperkt zich tot de informatie waarvan de verzekeringsnemer op 

de hoogte is en die hij redelijkerwijze moet beschouwen als van invloed op de beoordeling door 

de verzekeraar.176 Ook tijdens de looptijd van de overeenkomst rust op de verzekeringsnemer de 

plicht om elke verandering in de feitelijke omstandigheden die relevant is voor het risico te melden 

aan de verzekeraar. Dit vloeit logischerwijs voort uit de initiële mededelingsplicht.177 Op die manier 

kan de verzekeraar een goed zicht krijgen van het risico dat men gevraagd wordt te verzekeren, 

en op basis van deze gegevens de premie bepalen. Indien de verzekeringnemer tekortkomt aan 

zijn wettelijke mededelingsplicht, kunnen sancties opgelegd worden, afhankelijk van de 

omstandigheden van de tekortkoming. De sancties staan bijgevolg eveneens opgelijst in de Wet 

betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 in de artikelen volgend op het princiepsartikel 58. 

Er wordt een opdeling gemaakt naargelang de verzekeringnemer opzettelijk dan wel onopzettelijk 

informatie niet heeft meegedeeld. Zo bevat artikel 59 van voornoemde wet dat de 

verzekeringsovereenkomst nietig is indien de verzekeringnemer opzettelijk informatie heeft 

verzwegen of opzettelijk informatie verkeerdelijk heeft meegedeeld en daardoor de verzekeraar 

misleid is bij de beoordeling van dat risico.178 Indien de verzekeringnemer niet opzettelijk zijn/haar 

mededelingsplicht heeft geschonden, is de overeenkomst niet nietig en kan de verzekeraar binnen 

de maand nadat hij kennis heeft gekregen van de tekortkoming een wijziging van de overeenkomst 

voorstellen, ingaande vanaf de dag dat hij kennis heeft gekregen van de verzwijging of de onjuiste 

mededeling. Indien de verzekeraar echter, na in kennis gesteld te zijn van de ware toedracht van 

de zaken, kan aantonen dat hij dat risico nooit zou hebben verzekerd kan hij de overeenkomst 

opzeggen binnen dezelfde termijn van één maand.179 Indien het voorstel tot wijziging wordt 

geweigerd door de verzekeringsnemer of indien het voorstel niet aanvaard wordt na één maand 

vanaf de ontvangst, kan de verzekeraar de overeenkomst alsnog opzeggen binnen de vijftien 

                                                      
176 J. AMANKWAH, “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het sluiten van het verzekeringscontract: 
de mededelingsplicht van de verzekeringnemer”, https://www.adlex.be/nl/team/1981-jeffrey-amankwah/1943-
artikels/8894-de-aansprakelijkheid-van-de-verzekeringsmakelaar-bij-het-sluiten-van-het-verzekeringscontract-
mededelingsplicht-van-de-verzekeringnemer. 
177 V. MIDDELDORP, “Mededelingsplicht van de verzekeringnemer: spreken is zilver, zwijgen is stout…”, 
https://www.advocatenbureau-gevaco.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-15/mededelingsplicht-van-de-
verzekeringnemer-spreken-is-zilver-zwijgen-is-stout/. 
178 Artikel 59 Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen.  
179 Artikel 60, §1 lid 3 Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen. 

https://www.adlex.be/nl/team/1981-jeffrey-amankwah/1943-artikels/8894-de-aansprakelijkheid-van-de-verzekeringsmakelaar-bij-het-sluiten-van-het-verzekeringscontract-mededelingsplicht-van-de-verzekeringnemer
https://www.adlex.be/nl/team/1981-jeffrey-amankwah/1943-artikels/8894-de-aansprakelijkheid-van-de-verzekeringsmakelaar-bij-het-sluiten-van-het-verzekeringscontract-mededelingsplicht-van-de-verzekeringnemer
https://www.adlex.be/nl/team/1981-jeffrey-amankwah/1943-artikels/8894-de-aansprakelijkheid-van-de-verzekeringsmakelaar-bij-het-sluiten-van-het-verzekeringscontract-mededelingsplicht-van-de-verzekeringnemer
https://www.advocatenbureau-gevaco.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-15/mededelingsplicht-van-de-verzekeringnemer-spreken-is-zilver-zwijgen-is-stout/
https://www.advocatenbureau-gevaco.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-15/mededelingsplicht-van-de-verzekeringnemer-spreken-is-zilver-zwijgen-is-stout/
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dagen.180 In het geval de verzekeraar de overeenkomst noch heeft opgezegd, noch een wijziging 

heeft geformuleerd binnen één maand na de kennisname kan hij zich niet meer beroepen op het 

feit dat de verzekeringnemer zijn mededelingsplicht niet is nagekomen.181 

 

Indien informatie werd verzwegen of gegevens onjuist werden meegedeeld, maar het  schadegeval 

zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, gelden verschillende 

regels, afhankelijk van het feit of de tekortkoming aan de mededelingsplicht verwijtbaar is aan de 

verzekeringnemer of niet. Indien de tekortkoming niet aan de verzekeringsnemer kan worden 

verweten, is de verzekeraar gehouden tot de overeengekomen prestatie, dat wil zeggen alsof de 

verzekeraar niet op hoogte was geweest van de gebrekkige mededelingsplicht.182 In het andere 

geval, waarbij de tekortkoming wel aan de verzekeringnemer kan worden verweten, is de 

verzekeraar slechts gehouden tot prestatie op basis van de verhouding tussen de betaalde premie 

en de premie die de verzekeringsnemer zou hebben moeten betalen, indien hij het risico naar 

behoren had gemeld.183  

6.3.2 Mededelingsplicht voor microverzekeringen in de deeleconomie  

6.3.2.1 Het belang van mededeling 

Het is voor een verzekeraar essentieel dat hij het risico dat hij verzekert goed kan inschatten om 

vervolgens de premie te bepalen. Om dat te bereiken rust op de verzekeringsnemer de wettelijke 

plicht om alle relevante informatie met betrekking tot het verzekerde risico aan de verzekeraar te 

vermelden. Indien een verzekerde besluit om deel te nemen aan de deeleconomie, dan moet men 

zijn reguliere verzekeraar op de hoogte brengen van de plannen omdat dat meestal een verhoging 

van het risico met zich zal meebrengen. Er wordt namelijk een eigen goed of dienst ter beschikking 

gesteld van derden, waarbij men in de meeste gevallen die derde niet persoonlijk kent en men 

vertrouwt op de goedheid van de mensen. Daarom is het belangrijk dat de verzekeringsnemer de 

verzekeraar op de hoogte brengt. In de praktijk weten de consumenten helemaal niet dat ze 

gebonden zijn door de wettelijke mededelingsplicht in het geval van participatie aan de 

                                                      
180 Artikel 60, §1 lid 4 Wet van 4 april 2014  betreffende de Verzekeringen. 
181 Artikel 60, §1 lid 5 Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen. 
182 Artikel 60, §2 Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen. 
183 Artikel 60, §3 Wet van 4 april 2014  betreffende de Verzekeringen. 
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deeleconomie. Er heerst op dat vlak  een gebrek aan informatie en transparantie en dat zorgt voor 

problemen.184 

 

Volgens de Commissie voor verzekeringen, dit is de bij wet ingestelde adviescommissie met als 

opdracht adviezen te geven over alle problemen betreffende verzekeringsverrichtingen die de 

FSMA aanbelangen185, is het aan de deelplatformen om duidelijke informatie te verstrekken aan 

hun leden met betrekking tot het type verzekeringen dat vereist is voor de activiteit en zouden zij 

hun gebruikers attent moet maken op hun wettelijke mededelingsplicht aan de verzekeraar en de 

bijhorende sancties in het kader van de deeleconomie. Voorts pleit de commissie om de 

deelplatformen te wijzen op het belang van een correcte mededelingsplicht aan de verzekeraar 

betreffende de te verzekeren activiteiten.186 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de mededelingsplicht problemen met zich kan meebrengen 

als een verzekerde beslist om actief te zijn in de deeleconomie. Vaak is men niet op de hoogte van 

het feit dat handelingen in de deeleconomie een verandering van het verzekerde risico met zich 

meebrengen en verzaakt de verzekeringnemer aan zijn wettelijke plicht tot mededeling, met alle 

gevolgen van dien. Het is echter wel belangrijk om weten dat, vanaf de verzekeringnemer een 

microverzekering voor de deeleconomie afsluit, hij in principe aan zijn wettelijke 

mededelingsplicht heeft voldaan. Deze stelling moet genuanceerd worden in de mate dat indien 

tijdens de looptijd van de microverzekering de omstandigheden dermate veranderen dat het risico 

van de deeleconomie gewijzigd is, de microverzekeringnemer alsnog aan zijn mededelingsplicht 

moet voldoen.  

6.3.2.2 Praktijk in het autodelen 

Deze masterproef spitst zich niet toe op één bepaald onderdeel van de deeleconomie maar op de 

deeleconomie in zijn globaliteit. Toch is het interessant om inzake de wettelijke mededelingsplicht 

                                                      
184 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de 
recente ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf. 
185 Commissie voor verzekeringen, https://www.fsma.be/nl/commissie-voor-verzekeringen. 
186 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de 
recente ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017, https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf.  

https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf
https://www.fsma.be/nl/commissie-voor-verzekeringen
https://www.fsma.be/nl/file/advicec20171pdf
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van de verzekeringsnemer in het kader van de deeleconomie een voorbeeld uit de praktijk aan te 

halen, meer specifiek uit de autodeelsector. 

 

Elke chauffeur die zich met een wagen op de openbare weg begeeft is wettelijk verplicht 

beschermd te zijn door een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel de verzekering BA 

Motorrijtuigen genoemd, die de aansprakelijkheid dekt van de bestuurder in het geval men een 

verkeersongeval veroorzaakt. Deze verzekering is verbonden met de wagen en niet met de 

eigenaar,187 dat wil zeggen dat in principe elke bestuurder van de wagen onder de dekking valt. 

Deze regeling is er gekomen om te vermijden dat slachtoffers van verkeersongevallen onvergoed 

zouden achterblijven omdat de bestuurder geen of geen correcte verzekering heeft afgesloten. 

Wanneer iemand in het kader van autodelen, dat is wanneer een particulier de auto van een 

andere particulier kortstondig gebruikt ( meestal zijn de particulieren verbonden met een 

deelplatform die vrager en aanbieder met elkaar in contact brengt), een verkeersongeval  

veroorzaakt, dan zal de verzekering BA Motorrijtuigen de aansprakelijkheid van de deelbestuurder 

dekken.188 In principe is er dus geen enkel probleem voor de aansprakelijkheidsverzekering BA 

Motorrijtuigen bij het autodelen, want dekking zal in de regel plaatsvinden.  

 

Het is echter wel van belang dat dat de verzekeringsnemer zijn verzekeraar op de hoogte brengt 

van het feit dat de auto gedeeld wordt door derden omdat het risico in dat geval groter wordt. Er 

bestaat een kans dat de verzekeraar niet toestaat dat de wagen wordt uitgeleend via een peer-to-

peer autodeelplatform omdat men dan geen zicht meer heeft over de gebruikers van de wagen en 

het aansprakelijkheidsrisico dat dit met zich meebrengt niet wenst te dekken . De verzekeraar kan 

zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen indien men toch voor autodelen 

kiest. In dat geval zal men als particulier op zoek moeten gaan naar een andere 

verzekeringsonderneming die wel een dekking aanbiedt voor het peer-to-peer autodelen.  

 

                                                      
187 X, “Verzeker het gebruik, niet de wagen”, https://www.autodelen.net/verzeker-gebruik-wagen/. 
188 Pack Carsharing, https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-
verhuren.aspx. 

https://www.autodelen.net/verzeker-gebruik-wagen/
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
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Naast de wettelijke verplichte verzekering BA Motorrijtuigen die de aansprakelijkheid van de 

bestuurder dekt in het geval van schade aan een derde bestaat er nog een andere, niet-verplichte 

verzekering die de schade aan het eigen voertuig dekt, genaamd de omniumverzekering of 

cascoverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan het voertuig van de verzekerde ongeacht 

de oorzaak van de schade. In het kader van peer-to-peer autodelen brengt deze schadeverzekering 

wel problemen met zich mee daar er geen automatische bescherming is in het geval dat schade 

zich voordoet. Concreet betekent het dat de schadeverzekeraar mogelijks de schade niet zal 

vergoeden indien de auto op het moment van de schade uitgeleend was in het kader van een peer-

to-peer transactie, terwijl de aansprakelijkheidsverzekering wel steeds de schade aan de derde zal 

vergoeden.189  

 

Dit praktijkvoorbeeld toont het belang aan dat de verzekeringnemer steeds de veranderingen van 

het risico, zoals participeren in de deeleconomie, steeds moet melden aan zijn verzekeraar die op 

zijn beurt het recht heeft om de premie te verhogen wegens het verhoogde risico of de 

verzekeringsovereenkomst te beëindigen.  

In het laatste geval, of als de verzekeringnemer zelf een aparte oplossing wil, zal de particulier op 

zoek moeten gaan naar een andere verzekeraar die wel de risico’s van de deeleconomie wenst te 

verzekeren. In deze hypothese is het evident dat de verzekeringnemer per definitie aan zijn 

mededelingsplicht voldoet, vermits hij expliciet te kennen geeft een microverzekering af te sluiten 

voor zijn deeleconomie-activiteiten. Een voorbeeld hiervan wordt hierna beschreven.  

6.3.2.4 Conclusie van het probleem inzake mededeling 

De wettelijke mededelingsplicht is een belangrijk gegeven in het verzekeringsrecht,  ook in het 

kader van de deeleconomie, ongeacht voor welk verzekeringsproduct gekozen wordt ( 

microverzekering of reguliere verzekering). 

Eenmaal de verzekeraar op de hoogte is van het te verzekeren risico in het kader van de 

deeleconomie, rijst de vraag hoe de verzekeraar naar behoren de premie kan bepalen als men niet 

weet wie de ‘derden’ zijn met wie de verzekeringnemer in de toekomst zal participeren. Het 

                                                      
189 Pack CarSharing, https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-
verhuren.aspx. 

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
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veranderende gebruiks- en gedragspatroon dat eigen is aan de deeleconomie bemoeilijkt 

inderdaad de inschatting van de risico’s. Deze bevinding sluit naadloos aan bij een ander probleem 

waar microverzekeringen voor de deeleconomie mee te maken kunnen hebben namelijk ‘de 

risicobeoordeling’. 

 

6.4 Risicobeoordeling  

6.4.1 Algemeen 

De beoordeling van het risico is een essentieel gegeven voor verzekeraars om in te schatten wat 

de kans is dat het risico zich zal voordoen en wat de schade kan zijn dat de veruitwendiging van 

dat risico met zich meebrengt.190 Hoe groter de kans dat een bepaald risico plaatsvindt en hoe 

groter de schade kan zijn die daaruit voortvloeit, hoe ‘slechter’ het risico is voor de verzekeraar. 

Verzekeringen zijn kanscontracten, dat wil zeggen dat de gevolgen met betrekking tot winst en 

verlies van een onzekere gebeurtenis afhangen.191 Een verzekeraar is een profit-instelling en zal 

met andere woorden altijd winst proberen nastreven maar de onderneming kan nooit zeker weten 

of een risico zich wel of niet zal veruitwendigen. Voor de premieberekening vertrekt de 

verzekeraar in principe van actuariële berekeningen maar daarnaast beoogt hij ook andere 

maatregelen om het risico zo correct mogelijk in te schatten. Daarom zal de verzekeraar 

maatregelen nemen om het risico zo correct mogelijk in te schatten. Indien de kans dat het risico 

zal plaatsvinden groot is en de schade dat dit met zich kan meebrengen eveneens groot is kan de 

verzekeraar ervoor opteren om het risico niet te dekken, er is namelijk geen enkele plicht tot 

verzekeren voor de verzekeraar, of hij kan voldoende waarborgen nemen om zich daartegen in te 

dekken. Zo kan de verzekeraar preventie- en veiligheidsmaatregelen opleggen om de kans dat het 

risico zich voordoet te verkleinen en/of een hoger premiebedrag vastleggen.  

 

Maar in het geval een verzekeringnemer participeert in de deeleconomie, wordt het voor de 

verzekeraar zeer moeilijk om het risico correct te analyseren aangezien er wordt gehandeld met 

                                                      
190 X, “Gevaar, risico en risicoanalyse”, https://www.belfius-
verzekeringen.be/klantenservice/preventie/basisprincipes-van-preventie/gevaar-risico-en-risicoanalyse/. 
191 X, “Kanscontracten”, http://www.rechtswijzer.be/het-recht/burgerlijk-recht/gebruikelijke-
contracten/kanscontracten. 

https://www.belfius-verzekeringen.be/klantenservice/preventie/basisprincipes-van-preventie/gevaar-risico-en-risicoanalyse/
https://www.belfius-verzekeringen.be/klantenservice/preventie/basisprincipes-van-preventie/gevaar-risico-en-risicoanalyse/
http://www.rechtswijzer.be/het-recht/burgerlijk-recht/gebruikelijke-contracten/kanscontracten
http://www.rechtswijzer.be/het-recht/burgerlijk-recht/gebruikelijke-contracten/kanscontracten
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veel verschillende mensen, voor verschillen duurtijden etc. De deeleconomie brengt nieuwe 

risico’s met zich mee die op hun beurt zeer gecompliceerd zijn aangezien de deeleconomie 

verhoudingen regelt tussen drie partijen ( de ontlener, de persoon die een goed of dienst ter 

beschikking stelt en het deelplatform)192.  Met andere woorden, de verzekeringnemer komt met 

zoveel verschillende particulieren in contact die allen een impact hebben, dat de verzekeraar het 

risico niet meer correct kan inschatten. Het probleem van risicobeoordeling is verschillend 

naargelang het gaat om traditionele microverzekeringen of innovatieve microverzekeringen voor 

een korte termijn, daarom wordt voor de bespreking een opdeling gemaakt tussen deze twee 

verschijningsvormen. 

6.4.2 Traditionele microverzekeringen 

Indien een verzekering voor de deeleconomie wordt gesloten volgens de traditionele principes, 

gebeurt de analyse van het risico als volgt: overeenkomsten worden traditioneel gesloten voor een 

periode van maximum één jaar, onafhankelijk van het aantal deeleconomietransacties gebeuren 

in dat jaar. De reguliere verzekeraar kan gewoon geen adequate beoordeling maken van de risico’s 

die hij wenst te dekken omdat er te weinig gegevens voorhanden zijn. Zo zal de verzekeraar nooit 

kunnen weten met welke personen in de toekomst gecontracteerd zal worden en of die personen 

al dan niet betrouwbaar zijn. Met de inachtneming van de traditionele principes is het voor een 

verzekeringsonderneming een hele opgave om risico’s in de deeleconomie te verzekeren en dat 

komt ten koste van de verzekeringnemer. Om toch een bescherming te kunnen aanbieden in een 

microverzekeringen, want gebruikers van de deeleconomie hebben daar volgens een studie van 

Lloyds wel nood aan193, wordt het zekere voor het onzekere genomen en zal een hoge premie 

gevraagd worden van de verzekeringnemer.  

Toch is het mogelijk om ook bij de traditionele microverzekeringen digitale technieken, zoals big 

datasystemen en artificiële intelligentie, te gebruiken om het risico adequaat te berekenen. Het 

feit dat traditionele microverzekeringen niet volgens innovatieve technieken tot stand komen 

staat er niet aan in de weg dat het risico beoordeeld kan worden door digitale technieken. Het is 

                                                      
192 LLOYD’S, Sharing risks, sharing rewards: who should bear the risk in the sharing economy?, innovation report 
2018. 
193 LLOYD’S, Squaring risk in the sharing age, how the collaborative economy is reshaping insurance products, 
innovation report 2018. 
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met andere woorden perfect mogelijk dat een microverzekering op een traditionele wijze wordt 

afgesloten en het dus geen smart contract betreft, maar dat het risico wel wordt berekend aan de 

hand van Big data.  

6.4.3 Innovatieve microverzekeringen 

In het geval van op maat gemaakte microverzekeringen die worden afgesloten voor de duur van 

de transactie wordt het probleem van de risicobeoordeling grotendeels opgelost door de 

toepassing van nieuwe technieken en technologieën. Aangezien microverzekeringen in de regel 

worden gesloten tussen de partijen van één transactie en voor een periode gelijk aan de duurtijd 

van de transactie is het voor de verzekeraar eenvoudiger om zich een beeld te stellen van het 

risico, daar twee belangrijke elementen gekend zijn namelijk de partijen en de duur. Daarna kan 

de verzekeraar met gebruik van een ingewikkeld proces van digitale technologie en algoritmes een 

meer adequate inschatting van het risico maken dan met de traditionele principes. Een belangrijke 

rol is weggelegd voor ‘Big Data Systemen’, dat zijn systemen die een immens grote hoeveelheid 

aan allerlei gegevens in de meest brede zin van het woord verwerken.194 Maar ook artificiële 

intelligentie (AI) en Internet Of Things (IoT) zijn een belangrijke factor voor innovatieve 

risicobeoordeling. Met artificiële intelligentie wordt de software bedoeld waarmee men een 

computer creatief en menselijk wil laten denken195 en Internet of Things is het al dan niet tijdelijk 

verbinden van apparaten met internet om gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld slimme 

thermometers of sensoren.196 Het is logisch dat gegevens voor een verzekeraar van groot belang 

zijn om het risico te meten. Er zijn verschillende mogelijkheden om online gegevens te bekomen 

tot analysering van het te verzekeren risico en één ervan is de controle van sociale media 

profielen.197 Door het sociale media profiel, bijvoorbeeld Facebook of Instagram,  van een 

potentiële verzekeringnemer in spe te onderzoeken tracht de verzekeraar een goed beeld te 

krijgen van de betrouwbaarheid van een bepaald persoon.198  

                                                      
194 D. VAN BEEK, “Wat is big data nu eigenlijk precies?”, https://www.biaward.nl/wat-is-big-data-nu-eigenlijk-
precies/. 
195 X, “Definitie Artificiële intelligentie”, https://www.encyclo.nl/begrip/artificial%20intelligence. 
196 X, “Internet of Things”, http://www.datamining4u.nl/internet-of-things-betekenis-definitie.php. 
197 T. FISHER, “Social media intelligence and profiling in the insurance industry”, https://medium.com/privacy-
international/social-media-intelligence-and-profiling-in-the-insurance-industry-4958fd11f86f. 
198 O. RALPH, “Insurance and the big data technology revolution”, https://www.ft.com/content/bb9f1ce8-f84b-11e6-
bd4e-68d53499ed71. 

https://www.biaward.nl/wat-is-big-data-nu-eigenlijk-precies/
https://www.biaward.nl/wat-is-big-data-nu-eigenlijk-precies/
https://www.encyclo.nl/begrip/artificial%20intelligence
http://www.datamining4u.nl/internet-of-things-betekenis-definitie.php
https://medium.com/privacy-international/social-media-intelligence-and-profiling-in-the-insurance-industry-4958fd11f86f
https://medium.com/privacy-international/social-media-intelligence-and-profiling-in-the-insurance-industry-4958fd11f86f
https://www.ft.com/content/bb9f1ce8-f84b-11e6-bd4e-68d53499ed71
https://www.ft.com/content/bb9f1ce8-f84b-11e6-bd4e-68d53499ed71
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Daarnaast speelt ook Blockchain-technologie in combinatie met smart contracts een steeds 

belangrijkere rol voor de bepaling van risico’s199. Zo kan blockchain gebruikt worden om meerdere 

tussenpersonen bepaalde informatie gerelateerd aan een persoon te laten vastleggen, 

bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen kunnen vroegere claims opslaan, politieagenten kunnen 

veroordelingen vastleggen, slimme apparaten die gegevens over iemands fysieke activiteit 

ontvangen kunnen dat doorgeven in de blockchain. Een ‘Smart Contract’ kan alle informatie lezen 

die aan één bepaalde persoon is gelinkt en op basis daarvan een adequate risicobeoordeling 

maken en een premie vaststellen.200 In deze masterproef werd reeds een volledig hoofdstuk aan 

blockchain gewijd, zodat het niet nodig is om hier verder op in te gaan.   

Samenvattend kan gesteld worden dat aan het probleem van risicobeoordeling een oplossing kan 

worden gesteld door gebruik te maken van innovatie en technologie en niet stil te blijven staan bij 

de traditionele verzekeringsprincipes en schriftelijke vragenlijsten.  

6.4.4 De rol van internetgiganten  

Een adequate beoordeling van het risico is voor een verzekeraar essentieel om winsten te 

vergaren. De opkomst van de deeleconomie en daarbijhorend de microverzekeringen voor de 

deeleconomie maken het voor de verzekeraar moeilijk om een correcte risicobeoordeling te 

maken omdat zij over te weinig relevante gegevens beschikken. Zoals hoger vermeld is het gebruik 

van big data essentieel om een correcte risicobeoordeling te maken, maar het is voor de 

verzekeraars niet evident om toegang te krijgen tot die gegevens. Op de markt bevinden zich 

andere spelers, zoals internetgiganten Google en Amazon, die over een massa aan data beschikken 

en daardoor een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de verzekeringswereld. Bovendien 

hebben de Bigtech bedrijven een zeer goede relatie op het vlak van klantbeleving, iets wat minder 

aanwezig is bij de traditionele verzekeringsondernemingen. Uit een studie van CAPGEMINI blijkt 

dat wereldwijd 29,5% van de klanten zou overwegen om minsten één product aan te kopen bij een 

Bigtech firma. Vooral Generatie Y, ook wel de Millennials genoemd, heeft het meest vertrouwen 

                                                      
199 X, So maybe you figured out what blockchain is, but what can you do with it?, 
https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2018/06/emphasis-blockchain-use-in-insurance-from-theory-to-
reality. 
200 V.GATTESCHI, F. LAMBERTI, C. DEMARTINI, C. PRANTEDA, V. SANTAMARIA, “Blockchain and Smart Contracts for 
Insurance: Is the Technology Mature Enough?”, 20 februari 2018. 

https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2018/06/emphasis-blockchain-use-in-insurance-from-theory-to-reality
https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2018/06/emphasis-blockchain-use-in-insurance-from-theory-to-reality
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in internetgiganten.201 De cijfers tonen aan dat bedrijven als Google en Apple de mogelijkheid 

hebben om een concurrerende speler op de verzekeringsmarkt te worden. Toch moet die instelling 

genuanceerd worden, daar vooraleer zij een verzekeringsonderneming kunnen worden, moet 

voldaan worden aan de vele publiekrechtelijke plichten die de overheden opleggen aan 

verzekeringsondernemingen, waaronder de vergunningsplicht en de kapitaalsplicht. Men mag 

aannemen dat internetgiganten zich in de nabije toekomst nog niet zullen ontplooien als 

verzekeraars, maar dat als bezitters van Big Data wel een zeer belangrijke rol kunnen spelen in de 

verzekeringssector, eventueel in de vorm van een samenwerkingsverband met andere 

verzekeringsondernemingen. 

 

6.5 Bonus-malusgraad bij autodelen 
Het is voor een particulier die zijn wagen wenst ter beschikking te stellen van derden via een 

deelplatform niet evident om de vereiste dekking te bekomen. Maar eens men de 

verzekeringsovereenkomst heeft gesloten die men wenst en nodig heeft, loeren er nog gevaren 

om de hoek. 

Ten eerste geldt bij een BA autoverzekering een specifiek mechanisme om goede chauffeurs te 

belonen en slechte chauffeurs te straffen. Met een goede chauffeur wordt de persoon bedoeld die 

geen ongevallen heeft en met een slechte chauffeur een persoon die regelmatig ongevallen heeft 

ongeacht de grootheid van de schade. Dit systeem wordt ‘bonus-malus graad genoemd, 

verwijzend naar de Latijnse vertaling van goed en slecht. Vanaf de verzekerde één ongeval heeft 

veroorzaakt, stijgt de bonus-malus graad met als onmiddellijk gevolg een verhoging van de 

premie.202 Indien een verzekerde zijn voertuig uitleent aan een particulier in het kader van een 

peer-to-peer transactie en die persoon veroorzaakt een ongeval, dan is het mogelijk dat de bonus-

malus graad van de eigenaar omhoog gaat en men dus een hogere premie moet betalen. Men 

houdt met andere woorden geen rekening met het schadeverleden van elke bestuurder, maar 

alleen met het schadeverleden van de eigenaar. Op die manier kunnen gebruikers van de 

                                                      
201 CAPGEMINI, World Insurance Report 2018: Digitale wendbaarheid is essentieel  voor traditionele verzekeraars, 
https://www.capgemini.com/nl-nl/nieuws/world-insurance-report-2018-digitale-wendbaarheid-is-essentieel-voor-
traditionele-verzekeraars/. 
202 X, “Bonus-malus graad: hoe werkt het?”, https://www.pv.be/dossiers/auto/auto-verzekeren/bonus-malus. 

https://www.capgemini.com/nl-nl/nieuws/world-insurance-report-2018-digitale-wendbaarheid-is-essentieel-voor-traditionele-verzekeraars/
https://www.capgemini.com/nl-nl/nieuws/world-insurance-report-2018-digitale-wendbaarheid-is-essentieel-voor-traditionele-verzekeraars/
https://www.pv.be/dossiers/auto/auto-verzekeren/bonus-malus
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deeleconomie misbruik maken van de situatie want de grootste brokkenpiloot die, op basis van 

zijn schadeverleden, zelf geen verzekering BA Motorrijtuigen kan afsluiten omdat geen enkele 

verzekeraar dergelijk slecht risico wenst te verzekeren, kan via het autodelen ongestoord met 

iemand anders auto rijden en naar hartenlust schade veroorzaken aan derden. Het is de logica 

zelve dat het voor de eigenaar allesbehalve voordelig is om zijn wagen uit te lenen aan derden als 

hij de kans loopt dat zijn premie nog eens verhoogt. Daarom zou het beter zijn als de 

verzekeringswereld voorziet in microverzekeringen voor elke rit afzonderlijk, waarbij de partijen 

zelf een schadeverleden kunnen opbouwen en premies bepaald worden aan de hand van de 

rijvaardigheden van elke persoon afzonderlijk. Zoals eerder aan bod is gekomen vereist dit een 

andere manier van verzekeren, een ommekeer.  

 

Nochtans is het pijnpunt inzake de bonus-malus graad dat hierboven aan bod is gekomen in het 

kader van autodelen geen nieuw fenomeen en bestaat het al enige tijd, namelijk in het geval van 

betaalde verhuur van auto’s. Wanneer mensen op vakantie gaan in binnen- of buitenland zullen 

ze vaak voor een paar dagen of voor de hele reisperiode een wagen huren bij een onderneming 

die een vloot wagens bezit. De aansprakelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode moet 

gedekt worden met een verzekering. Bijkomend kunnen nog extra verzekeringen worden 

afgesloten die de schade aan de wagen en/of aan de bestuurder dekken. In de professionele 

verhuur van wagens worden geen kortstondige verzekeringen gesloten door de bestuurder, maar 

is het de verhuurmaatschappij die gewone verzekeringsovereenkomsten afsluit waarbij de 

premie wordt doorgerekend in de huurprijs. Met andere woorden, eenzelfde 

verzekeringsovereenkomst van een huurwagen blijft lopen voor de verschillende bestuurders die 

met de wagen rijden. In dit geval wordt de bonus-malusgraad logischerwijs buiten toepassing 

gelaten. Anders oordelen zou willen zeggen dat bestuurder C een hogere huurprijs moet betalen 

omdat bestuurder A, met wie hij overigens geen enkele band heeft, een ongeval heeft 

veroorzaakt met de huurwagen. De overheid zou er goed aan doen om, net als in de sector van 

professionele autoverhuur, het bonus-malussysteem af te schaffen in de sector van het 

autodelen.  
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De algemene website inzake autodelen, ‘autodelen.net’, ziet echter nog een andere oplossing om 

tegemoet te komen aan de problemen met de bonus-malusgraad in het autodelen. De website 

volgt het antwoord van Minister Kris Peeters op een parlementaire vraag betreffende 

verzekeringen voor de deeleconomie. In dat antwoord werd de optie besproken om niet langer de 

wagens te verzekeren, maar wel het gebruik ervan. Met andere woorden, in plaats van de BA 

autoverzekeringen te verbinden met de wagen zou men beter de aansprakelijkheidsverzekering 

verbinden met de persoon. Op die manier is de prijs afhankelijk van het eigen schadeverleden en 

kan de bestuurder genieten van zijn positieve bonus-malus. Deze opvatting is nog slechts een idee 

en dus nog niet verder uitgewerkt, maar het is wel een mogelijks bewandelbare piste voor het 

autodelen.203 

 

6.6 Wie draagt het risico? 
Naast de mededelingsplicht en de risicobeoordeling is een veel voorkomende vraag bij 

verzekeringen voor de deeleconomie wie het risico nu eigenlijk draagt. Standaard zijn er drie 

partijen in een transactie in de deeleconomie, namelijk het verzekeringsplatform, de vrager en de 

aanbieder. Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Lloyd’s is gebleken dat elke partij ervan 

uitgaat dat de andere partij belast is met het afsluiten van de verzekering.204 De studie toont ook 

aan dat deelplatformen het belang van verzekeringen in de deeleconomie erkennen maar dat 

slechts 20% van de platformen van oordeel is dat zij er zelf de verantwoordelijkheid voor dragen.205 

In feite bestaan er geen regels over wiens verantwoordelijkheid het is om te voorzien in 

verzekeringen, maar de Commissie voor Verzekeringen gaf in haar advies wel aan dat er nood is 

aan een wetgevend initiatief dat een informatieplicht oplegt aan deelplatformen teneinde de 

gebruikers voldoende te informeren over de verzekeringen die nodig zijn en/of nuttig voor de 

transacties indien het deelplatform zelf geen verzekering aanbiedt.206 

                                                      
203 X, “Verzeker de wagen, niet het gebruik”, https://www.autodelen.net/verzeker-gebruik-wagen/. 
204 LLOYD’S, sharing risks, sharing rewards: who should bear the risk in the sharing economy?, innovation report 
2018. 
205 LLOYD’S, sharing risks, sharing rewards: who should bear the risk in the sharing economy?, innovation report 
2018. 
206 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de 
recente ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017. 

https://www.autodelen.net/verzeker-gebruik-wagen/
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6.7 Privé of professioneel 
Een zesde aandachtspunt voor verzekeringen in de deeleconomie is dat het niet altijd duidelijk is 

in welke mate diensten in een privé of een professioneel kader worden aangeboden of ter 

beschikking worden gesteld, aangezien beide vormen mogelijk zijn in de deeleconomie. Zowel 

iemand die van opleiding elektricien is en als professional diensten wenst te verrichten in de 

deeleconomie met als doel ervaring op te bouwen en een klantenbestand te creëren als de 

gepensioneerde bankier die voor het plezier incidenteel bijklust, kan handelen in de 

deeleconomie. Het onderscheid tussen een privé en professionele dienstverlening is essentieel 

voor de bepaling van het type verzekeringsovereenkomst ( een particuliere verzekering BA 

Privéleven of een professionele verzekering BA Exploitatie ), de daarmee gepaard gaande 

berekening van de premie, de contractvoorwaarden, de beoordeling van het risico.207  

 

Het onderscheid tussen particuliere en professionele activiteiten overlapt enigszins met het 

probleem van de mededelingsplicht, want als de verzekeringsnemer in verband met zijn 

activiteiten duidelijk communiceert met zijn verzekeraar, kan men vermijden voor onaangename 

verrassingen te staan met betrekking tot uitsluiting van de dekking in het geval van schade.  

 

Op de vraag wanneer iemand in de deeleconomie handelt als een particulier en wanneer als een 

professioneel is het niet eenvoudig om een eenduidig antwoord te geven. In de fiscaliteit heeft de 

wetgever een regeling uitgewerkt waarbij gebruikers van de deeleconomie onbelast kunnen 

bijverdienen tot de grens van 6.130 euro; vanaf iemand meer verdient dan dat bedrag, wordt het 

volledige inkomstenbedrag belast aan de hogere progressieve tarieven. Voor verzekeringen heeft 

de wetgever niet in dergelijke regeling voorzien.208  

 

                                                      
207 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, Advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de 
recente ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017. 
208 F. DHONDT, “Proeven van de deeleconomie in 9 vragen”, https://www.securex.be/nl/blog/ondernemers/maart-
2017/proeven-van-de-deeleconomie-in-9-vragen. 

https://www.securex.be/nl/blog/ondernemers/maart-2017/proeven-van-de-deeleconomie-in-9-vragen
https://www.securex.be/nl/blog/ondernemers/maart-2017/proeven-van-de-deeleconomie-in-9-vragen


 

103 
 

In het algemeen wordt aangenomen dat iemand handelt als professioneel in de deeleconomie 

indien men zijn professionele activiteit die normaliter op zelfstandige basis wordt uitgeoefend, ook 

gaat aanbieden in de deeleconomie via een deelplatform. Zo zal de zelfstandige elektricien die zijn 

diensten ook aanbiedt in de deeleconomie wel handelen als een professioneel en zal hij er best 

voor zorgen dat zijn deeleconomie-activiteiten eveneens gedekt zijn door zijn professionele 

verzekering. Tegenover de zelfstandige elektricien staat de elektricien in loondienst. Wanneer de 

werknemer zijn diensten aanbiedt in de deeleconomie maar los van zijn werkgever zal hij handelen 

als een particulier. Dat wil zeggen dat de elektricien wat betreft zijn diensten in de deeleconomie 

geen professionele verzekering moet afsluiten om bescherming te krijgen, een particuliere 

verzekering zou dan volstaan.209 

Aangezien er geen duidelijke wetgeving bestaat voor verzekeringen in de deeleconomie bestaat 

er hieromtrent nog een grote onduidelijkheid. Participanten weten niet altijd welke verzekering 

dekking geeft aan hun activiteiten (BA Privé leven of BA Exploitatie) en gaan er vaak ten onrechte 

van uit dat hun verzekeraar de schade wel zal vergoeden, ongeacht of ze handelen in de reguliere 

economie dan wel de deeleconomie.  

 

Ook is het van belang om correct de wetgeving te identificeren die van toepassing is op een 

verzekeringsovereenkomst. De toepasselijke wetgeving hangt namelijk af van de kwalificatie van 

de diensten als privé of professioneel. Zo voorziet de wetgeving inzake de verzekering BA 

Privéleven en de brandverzekering eenvoudige risico’s in een specifieke bescherming van de 

verzekerde, waardoor het van belang is dat de situatie correct kan worden gekwalificeerd.210 De 

bestaande onduidelijkheid is nadelig voor gebruikers van de deeleconomie en voor de verdere 

groei van de deeleconomie. Het spreekt dus voor zich dat de nood aan duidelijke informatie aan 

alle partijen ( aanbieder, ontvanger, verzekeraar en deelplatform) hoog is. Eveneens is het aan de 

verzekeringssector om zich aan te passen en nieuwe producten uit te bouwen om de 

deeleconomie te integreren in de verzekeringswereld. Volgens de Commissie voor verzekeringen 

                                                      
209 F. DHONDT, “Proeven van de deeleconomie in 9 vragen”, https://www.securex.be/nl/blog/ondernemers/maart-
2017/proeven-van-de-deeleconomie-in-9-vragen. 
210 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de 
recente ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017. 

https://www.securex.be/nl/blog/ondernemers/maart-2017/proeven-van-de-deeleconomie-in-9-vragen
https://www.securex.be/nl/blog/ondernemers/maart-2017/proeven-van-de-deeleconomie-in-9-vragen
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zou de overheid er goed aan doen om criteria uit te vaardigen om het onderscheid duidelijker te 

maken, zoals de wetgever reeds hetzelfde heeft gedaan op fiscaal vlak.211 

 

6.8 De dekking in de tijd van aansprakelijkheidsverzekeringen 
Artikel 142 Wet betreffende de Verzekeringen bepaalt dat voor aansprakelijkheidsverzekeringen 

in de regel het ‘loss occurrence’ principe gehanteerd wordt voor vraagstukken in verband met de 

dekking in de tijd. Dat wil zeggen dat de verzekering slechts schade dekt indien de schade zich 

heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst, zelfs indien het 

schadeverwekkend feit zich voorafgaand aan de overeenkomst heeft voorgedaan en/of los van het 

moment waarop de vordering wordt ingesteld. Met andere woorden, op voorwaarde dat de 

schade zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoet, is zowel de anterioriteit als de 

posterioriteit volledig gedekt.212 

 

Voor de innovatieve microverzekeringen die de aansprakelijkheid van een dienstverlener dekken 

en gelden voor de duur van één transactie brengt deze wettelijke bepaling mogelijks een aantal 

problemen met zich mee. Het is mogelijk dat schade zich pas maanden na de uitvoering 

manifesteert, bijvoorbeeld een particuliere loodgieter die de buizen niet helemaal goed aan elkaar 

heeft gezet met als gevolg dat zij na enige tijd beginnen te lekken. De schade is het gevolg van een 

handeling die de loodgieter heeft uitgevoerd en waarvoor hij ook verzekerd was, maar de schade 

doet zich pas veel later voor waardoor deze niet meer kan gedekt worden aangezien er geen 

posterioriteitsdekking is. In de reguliere praktijk wordt dit probleem meestal opgelost door een 

bijpremie te betalen waardoor de overeenkomst nog een aantal maanden blijft doorlopen zodat 

de vordering kan ingesteld worden na de uitvoering van het contract met betrekking tot de 

vergoeding van schade ten gevolge van een handeling uitgeoefend tijdens de duur van het 

                                                      
211 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, advies over bepaalde aspecten van de verzekering in het kader van de 
recente ontwikkelingen van de deeleconomie, 24 mei 2017. 
212 C. CORNELIS, Dekking in de tijd in de aansprakelijkheidsverzekering, masterproef Rechten UAntwerpen, 2015-
2016, https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-
09/Meesterproef%20Cindy%20Cornelis%20S0120902%20Dekking%20in%20de%20tijd%20in%20de%20aansprakelijk
heidsverzekering_0.pdf. 

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-09/Meesterproef%20Cindy%20Cornelis%20S0120902%20Dekking%20in%20de%20tijd%20in%20de%20aansprakelijkheidsverzekering_0.pdf
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-09/Meesterproef%20Cindy%20Cornelis%20S0120902%20Dekking%20in%20de%20tijd%20in%20de%20aansprakelijkheidsverzekering_0.pdf
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-09/Meesterproef%20Cindy%20Cornelis%20S0120902%20Dekking%20in%20de%20tijd%20in%20de%20aansprakelijkheidsverzekering_0.pdf


 

105 
 

contract. Dergelijke bijpremie betekent extra kosten waardoor dit geen ideale oplossing is voor 

microverzekeringen voor de deeleconomie. 

 

Artikel 142 §2 Wet betreffende de verzekeringen voorziet in een afwijking op dit systeem, namelijk 

de ‘claims made’ methode. Dit wil zeggen dat de schade wordt vergoed die zich tijdens de duur 

van de overeenkomst heeft voorgedaan op voorwaarde dat de vordering tijdens de duurtijd wordt 

ingesteld. Op deze manier is de posterioriteit nog niet gedekt. De wet legt wel een 

posterioriteitsdekking op in de zin dat ook de vorderingen worden gedekt die ingesteld worden 

binnen de 36 maanden na het einde van de overeenkomst en die betrekking hebben op:  

 

“daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze 

overeenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven”213 

 

Maar deze regel biedt in de praktijk voor microverzekering in de deeleconomie ook geen oplossing 

voor schade die zich voordoet na de polisperiode. 

Om deze redenen kan de vraag worden gesteld of de microverzekeringen voor de duur van één 

transactie ongeschikt zijn voor aansprakelijkheidsverzekeringen van dienstverleners. In deze 

gevallen lijkt het beter om te kiezen voor jaarlijkse hernieuwbare polissen die een continuïteit van 

dekking geven. Met andere woorden, dienstverleners sluiten beter geen microverzekering per 

activiteit af, maar wel een traditionele microverzekering bij een reguliere verzekering; de prijs 

hangt af van hoe de verzekeringnemer zijn risico presenteert en de moeilijkheid is voor de 

verzekeringnemer: het is niet evident de kostprijs door te rekenen naar de gebruiker indien men 

niet weet hoeveel dagen hij zal werken.  

7 Publiekrechtelijke kwesties bij microverzekeringen 
7.1 Omkadering 
In dit hoofdstuk worden de publiekrechtelijke verplichtingen besproken waaraan een verzekeraar 

moet voldoen voor het uitoefenen van zijn opdracht. Er zijn namelijk heel wat vereisten die door 

                                                      
213 Artikel 142 §2 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 
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de overheid opgelegd worden aan verzekeringsondernemingen met de bedoeling voldoende 

bescherming te voorzien voor de consumenten. Na de bankencrisis creëerden de Belgische en de 

Europese overheden tal van nieuwe regels voor banken en verzekeringsondernemingen inzake de 

organisatie van het prudentieel toezicht.214  Het prudentieel toezicht is “gericht op het waarborgen 

van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels met betrekking tot 

de soliditeit van de afzonderlijke instellingen.”215  

Specifiek voor de verzekeringssector werd op 13 maart 2016 een nieuw reglementair kader 

voorzien met betrekking tot solvabiliteitsvereisten door de omzetting van de Solvency 2-richtlijn. 

De solvabiliteit van een verzekeringsonderneming heeft betrekking op de capaciteit om te voldoen 

aan zijn of haar schuldeisers op korte en lange termijn. Met andere woorden, de 

verzekeringsonderneming moet minstens voldoende vermogen hebben om al zijn plichten ten 

aanzien van verzekeringsnemers te voldoen.  

 

Hierna worden een aantal van de belangrijkste publiekrechtelijke plichten uitgelegd om aan te 

tonen hoe verregaand deze zijn voor de verzekeringsondernemingen en in het bijzonder voor de 

nieuwe nicheverzekeraars die zich toespitsen op het aanbieden van microverzekeringen voor 

onder meer de deeleconomie. De vraag kan terecht gesteld worden of het haalbaar is voor nieuwe 

microverzekeraars om aan al die vereisten te voldoen, zonder de premiebedragen significant te 

verhogen. Het spreekt namelijk voor zich dat diepgaande verplichtingen inzake toezicht, 

solvabiliteit en kapitaal hoge kosten met zich meebrengen. Kosten die vaak doorgerekend zullen 

worden naar de verzekeringnemer.  

 

                                                      
214 R. SLAGMULDER, “Strengere regelgeving alleen is geen garantie om nieuwe bankencrisis te voorkomen”, 
https://www.vlerick.com/nl/about-vlerick/news/strenge-regelgeving-alleen-is-geen-garantie-om-nieuwe-
bankencrisis-te-voorkomen. 
215 Definitie prudentieel toezicht, https://www.encyclo.nl/begrip/prudentieel%20toezicht. 

https://www.vlerick.com/nl/about-vlerick/news/strenge-regelgeving-alleen-is-geen-garantie-om-nieuwe-bankencrisis-te-voorkomen
https://www.vlerick.com/nl/about-vlerick/news/strenge-regelgeving-alleen-is-geen-garantie-om-nieuwe-bankencrisis-te-voorkomen
https://www.encyclo.nl/begrip/prudentieel%20toezicht
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7.2 Algemene publiekrechtelijke verplichtingen 

7.2.1 Prudentieel financieel toezicht 

De Nationale Bank van België voert het toezicht uit op verzekeringsondernemingen met vestiging 

in België met als doel de rechten te beschermen van de verzekerden en de derden die bij een 

verzekeringsovereenkomst betrokken zijn. In het bijzonder ziet zij toe op de naleving van de 

opgelegde voorwaarden en regels voor de verzekeringsondernemingen. De Nationale Bank van 

België oefent het macroprudentieel toezicht, dat is de controle op het financieel stelsel in zijn 

geheel, uit, dat wil zeggen dat ze “zorgt voor de opsporing, de beoordeling en de opvolging van de 

verschillende factoren en ontwikkelingen die de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen 

aantasten; door middel van aanbevelingen bepaalt welke maatregelen de diverse betrokken 

autoriteiten ten uitvoer zouden moeten leggen om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële 

stelsel als geheel, met name door de robuustheid van het financiële stelsel te versterken, door 

systeemrisico’s te voorkomen en door de gevolgen van een eventuele verstoring te beperken, en 

met dat doel de onder haar bevoegdheid vallende maatregelen vaststelt.”216 

Wat betreft het microprudentieel toezicht, dat is het toezicht op de individuele financiële 

instellingen, werd er een opdeling gemaakt ( Twin Peaks) tussen de bevoegdheid van de NBB en 

van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De NBB is bevoegd voor het 

individueel toezicht op banken, verzekeringsondernemingen en andere financiële instellingen.217 

De FSMA is dan weer verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en de 

consumentenbescherming.218  

Het publiekrechtelijk toezicht op verzekeringsondernemingen is onderverdeeld in drie pijlers. De 

eerste pijler, “prudentieel beleid en financiële stabiliteit” heeft betrekking op de ontwikkeling van 

                                                      
216 NATIONALE BANK VAN BELGIE, “Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht”, 
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41. 
217 NATIONALE BANK VAN BELGIE, “Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht”, 
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41. 
218 NATIONALE BANK VAN BELGIE, “Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht”, 
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41. 

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41.
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41.
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41.
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regelgeving, crisisbeheer en preventie en voert risicoanalyses uit.219 De tweede pijler betreft het 

toezicht op verzekeringsondernemingen en wordt onderverdeeld in de drie segmenten: basis 

toezicht, diepgaand toezicht op grote ondernemingen en diepgaand toezicht op lokale en 

internationale ondernemingen. De derde pijler omvat een operationele functie die gericht is op 

inspecties ter plaatse in de verzekeringsondernemingen die onder het toezicht van de NBB 

staan.220 

De bevoegde autoriteiten controleren of de verzekeringsondernemingen voldoen aan de 

gedragsregelen die hen opgelegd zijn. Die regels zijn verspreid over meerdere wetgeving 

waaronder de Solvency 2-richtlijn, Wet verzekeringen en de wet van 2 augustus 2002 betreffende 

het toezicht op de financiële sector.221 De naleving van de gedragsregels is noodzakelijk om de 

consument-verzekeringsnemers te beschermen tegen de macht van de 

verzekeringsondernemingen.  

7.2.2 Solvabiliteits- en kapitaalsvereisten 

Met de omzetting van de Solvency 2- richtlijn zoals gewijzigd door de ‘Omnibus 2 richtlijn’ in de 

wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en 

herverzekeringsondernemingen222  wenst de regelgever om strengere vereisten op te leggen 

inzake de solvabiliteit van verzekeringsondernemingen met als centrale doelstelling voorzien in 

een adequate bescherming ten aanzien van verzekeringsnemers en begunstigden223.  De richtlijn 

regelt vooral regels met betrekking tot de toereikendheid van het eigen vermogen van 

                                                      
219 NATIONALE BANK VAN BELGIE, “Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht”, 
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41. 
220 NATIONALE BANK VAN BELGIE, “Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht”, 
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41. 
221 C. VAN SCHOUBROECK, Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht, Intersentia, 2018, 58. 
222 X, “Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen: nieuwe procedure vaststelling maximale technische rentevoet”, 8 april 2016, 
https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/wet-van-13-maart-2016-op-het-statuut-van-en-
het-toezicht-op-de-verzekerings-herverzekeringsondernemingen-nieuwe-procedure-vaststelling-maximale-
technische-rentevoet/. 
223 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 59, 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/420/RUG01-002213420_2015_0001_AC.pdf. 

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41.
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/verzekerings-en-41.
https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/wet-van-13-maart-2016-op-het-statuut-van-en-het-toezicht-op-de-verzekerings-herverzekeringsondernemingen-nieuwe-procedure-vaststelling-maximale-technische-rentevoet/
https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/wet-van-13-maart-2016-op-het-statuut-van-en-het-toezicht-op-de-verzekerings-herverzekeringsondernemingen-nieuwe-procedure-vaststelling-maximale-technische-rentevoet/
https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/wet-van-13-maart-2016-op-het-statuut-van-en-het-toezicht-op-de-verzekerings-herverzekeringsondernemingen-nieuwe-procedure-vaststelling-maximale-technische-rentevoet/
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verzekeringsondernemingen in vergelijking met de risico’s die ze lopen. Er werd een opdeling in 

drie pijlers gemaakt:224 

De eerste pijler omvat de kwalitatieve vereisten, ofwel de financiële middelen waarover een 

verzekeringsonderneming ten minste moet beschikken om solvabel te blijven. De solvabiliteit is de 

mate waarin een onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens schuldeisers te voldoen, 

veelal uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.225  Onder 

de eerste pijler worden onder meer de actief- en passiefkant van de balans gewaardeerd en de 

technische voorzieningen berekend, waarmee het bedrag wordt bedoeld dat de verzekeraar moet 

aanhouden om alle bestaande verplichten ten aanzien van polishouders te kunnen afwikkelen.226 

Voorts moet het actief van het eigen vermogen opgedeeld worden in drie groepen of ‘tiers’, 

gerangschikt op afnemende soliditeit. Hoe strenger de voorwaarden waaraan een 

vermogensbestanddeel voldoet, hoe hoger de tier waarin dat bestanddeel terechtkomt waarbij 

Tier 1 het meest verliesabsorberend en het meest beschikbaar vermogen betreft. Een vierde 

vereiste dat deel uitmaakt van de eerste pijler van Solvency 2 zijn kapitaalvereisten die aan 

verzekeringsondernemingen worden opgelegd opdat tijdig de nodige maatregelen kunnen 

genomen worden indien dat noodzakelijk zou zijn. Zo moeten verzekeraars een buffer aanleggen 

om een waarschijnlijkheid van 99,5% te bereiken dat men binnen de twaalf maanden aan al zijn 

verplichtingen kan voldoen. Naast deze vereiste, ook wel de ‘Solvency Capital Requirement’ 

genoemd, is er nog een tweede vereiste nodig namelijk de ‘Minimum Capital Requirement’. Indien 

het kapitaal onder het drempelbedrag van de ‘Minimum Capital Requirement’ belandt bestaat er 

een reëel gevaar voor de verzekeringsnemers en moet er ingegrepen worden.227 

 

De tweede pijler van de Solvency 2-richtlijn omvat de kwalitatieve vereisten en de 

toezichtsmechanismen. Waar de eerste pijler de nadruk legde op de kwantiteit en 

minimumdrempels legt de tweede pijler de nadruk eerder op organisatorische regels van 

                                                      
224 X, “Solvency 2, uitdagingen van de hervorming”, http://www.bankingblvd.com/en/news/7_solvency-ii-
uitdagingen-van-de-hervorming. 
225 X, “Definitie solvabiliteit”, https://www.juridischwoordenboek.be/?zoek=solvabiliteit. 
226 DE NEDERLANDSE BANK, “Pilaar 1: balans”, http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-231342.jsp. 
227 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 73-83. 

http://www.bankingblvd.com/en/news/7_solvency-ii-uitdagingen-van-de-hervorming
http://www.bankingblvd.com/en/news/7_solvency-ii-uitdagingen-van-de-hervorming
https://www.juridischwoordenboek.be/?zoek=solvabiliteit.
http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-231342.jsp.
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kwalitatieve aard, want naast voldoende eigen vermogen is ook de bekwaamheid van het bestuur 

van de verzekeringsonderneming essentieel om consument-verzekeringsnemers te beschermen 

tegen falingen. Opdat verzekeringsondernemingen beschikken over efficiënte, betrouwbare 

governancesystemen legt de Solvency 2-richtlijn de plicht op om schriftelijke beleidslijnen uit te 

schrijven over het bestuur die vervolgens door de toezichthouder dienen te worden 

goedgekeurd.228 In een adequaat beleid moet elke verzekeringsondernemingen beschikken over 

een aantal sleutelfuncties ( Interne Audit, Interne Controle, Risicobeheerfunctie en een actuariële 

functie) die voldoende onafhankelijkheid kennen en bijgevolg over voldoende kennis en ervaring 

beschikken (Fit and Proper).229 

Naast regels met betrekking tot de sleutelfuncties bevat de tweede pijler nog een vereiste die door 

velen gezien wordt als één van de belangrijkste vernieuwing van de Solvency 2-richtlijn daar het 

een samensmelting van de kwantitatieve vereisten met de kwalitatieve vereisten betreft, namelijk 

de ‘Own Risk and Solvency Assesment’ (ORSA). 230 Dit vereiste houdt de plicht in voor 

verzekeringsondernemingen om op regelmatige basis de risico’s waaraan zij worden blootgesteld  

in het kader van hun huidige en toekomstige opdrachten te evalueren en de solvabiliteits- en 

kapitaalbehoefte hieromtrent vast te stellen. ORSA is de facto een manier om bedrijfsstrategie te 

verbinden met kapitaalplanning.231  Tot slot moeten alle bevindingen van de beoordeling 

neergeschreven worden in een ORSA-rapport. 

De tweede pijler van de Solvency 2-richtlijn voorziet  in een geharmoniseerd verzekeringstoezicht 

opdat de nieuwe solvabiliteitsregels voldoende nageleefd worden. Zo moet het toezicht op 

verzekeringsondernemingen gebeuren op een prospectieve en risicogebaseerde manier maar 

steeds in overeenstemming met het proportionaliteitsbeginsel en met voldoende aandacht voor 

transparantie en verantwoording.232 In bepaalde gevallen kan de toezichthouder aan de 

                                                      
228 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 84. 
229 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 84-85. 
230 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 88. 
231 PWC, “Solvency 2: Own Risk and Solvency Assessment”, 
https://www.pwc.com/mt/en/publications/insurance/orsa_-_solvency_ii_-_own_risk_and_solvency_assesment.pdf. 
232 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 91. 
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verzekeringsonderneming opleggen om in additioneel kapitaal te voorzien, bovenop de 

solvabiliteitsvereiste van de eerste pijler. Dergelijke kapitaalopslag kan slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden en indien alle andere toezichtmaatregelen ontoereikend zijn.233 

De derde en laatste pijler van de Solvency 2-richtlijn bevat de vereisten inzake rapportering. Zo 

moet elke verzekeringsonderneming jaarlijks een document met informatie inzake de financiën en 

de solvabiliteit van het bedrijf openbaar maken met de bedoeling om investeerders en 

stakeholders te informeren.234 Naast dit publiek verslag zijn verzekeringsondernemingen ook 

gebonden een rapport over te maken aan de toezichthoudende overheden op nationaal en 

Europees niveau. In dit verslag zit onder meer het ORSA-rapport, vertrouwelijke en niet-

vertrouwelijke informatie en is diepgaander dan het publiek verslag.235 

Het moge duidelijk zijn dat de Solvency 2-richtlijnen heel wat verplichtingen bevatten voor 

verzekeringsondernemingen en die bovendien een hoge kostprijs met zich meebrengen. Volgens 

de Europese Commissie worden de initiële implementatiekosten geschat op twee à drie miljard 

euro voor de hele verzekeringssector.236 Bijkomend leiden de verplichtingen van Solvency 2 nog 

tot een toename van de jaarlijkse kosten met 300 à 500 miljoen euro.237  

7.2.3 Impact op verzekeringsondernemingen 

Wanneer alle verplichtingen inzake toezicht, solvabiliteit en vergunning voor 

verzekeringsondernemingen worden opgeteld, komt men tot een aanzienlijk bedrag aan uitgaven. 

Indien een onderneming, dat geldt ook voor een verzekeringsonderneming, te maken heeft met 

hoge kosten, dan vreest men dat die kosten doorgeschoven worden  naar de consument, in dit 

                                                      
233 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 93. 
234 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 95. 
235 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 96. 
236 EUROPESE COMMISSIE, Begeleidend document bij de Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf - Solvabiliteit 2 -
samenvatting van de effectbeoordeling, SEC(2007)870. 
237 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 101. 
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geval de verzekeringsnemer in de vorm van een hogere verzekeringspremie. Anderzijds zorgen de 

extra kosten wel voor een betere bescherming van de consumenten tegen verzekeraars.238  

In het kader van microverzekeringen voor de deeleconomie zijn de hogere kosten nadeliger dan 

voor reguliere verzekeringen daar een kenmerkende eigenschap van een microverzekering net de 

goedkopere premie betreft. Aangezien het voorwerp van een microverzekering steeds een 

beperkte draagwijdte en in sommige gevallen een beperkte looptijd kent is het cruciaal dat de 

premie eveneens laag gehouden kan worden. Indien de kosten waarmee elke verzekeraar 

geconfronteerd wordt inzake publiekrechtelijke verplichtingen doorgerekend worden aan de 

microverzekeringsnemer, net zoals dat bij een reguliere verzekering zou verlopen, dan is de kans 

groot dat het doorgerekende bedrag dat de publieke kosten vergoedt groter is dan de waarde van 

de transactie in de deeleconomie. Met andere woorden bestaat de kans dat het premiebedrag 

verveelvoudigd wordt door de loutere doorrekening van de kosten waaraan 

verzekeringsondernemingen moeten voldoen in het publiekrechtelijk kader. In dat geval wordt het 

principe van microverzekeringen, namelijk een laag premiebedrag, ondermijnd. 

 

Grote verzekeringsondernemingen die naast de reguliere verzekeringen ook microverzekeringen 

zouden aanbieden, voldoen reeds aan deze verplichtingen voor wat betreft de reguliere 

verzekeringen, wat maakt dat zij geen grote aanpassingen meer moeten doen om de 

microverzekeringen aan te bieden conform het publiek recht. De jaarlijkse kosten die de 

verplichtingen met zich meebrengen, zouden meer op de reguliere verzekeringen afgeschreven 

kunnen worden zodat de impact op de prijs van microverzekeringen beperkt blijft. Naar alle 

waarschijnlijkheid zullen de verregaande publieke verplichtingen dus geen problemen met zich 

meebrengen voor verzekeringsondernemingen die reguliere én microverzekeringen aanbieden. 

De nieuwe verzekeraars, die in de toekomst zouden ontstaan en alleen maar microverzekeringen 

aanbieden, zullen meer moeite hebben om aan de publiekrechtelijke verplichtingen te voldoen 

zonder het premiebedrag significant te verhogen. Zo omvat één van de kapitaalsvereisten in de 

Solvency 2-richtlijn dat de verzekeringsonderneming in staat moet zijn om een 

                                                      
238 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 101. 
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waarschijnlijkheidsgraad te bereiken van 99,5% dat ze in het komende jaar aan al haar 

verplichtingen moet voldoen.239 De verplichtingen van een microverzekeraar in de deeleconomie 

zijn niet noodzakelijk minder groot dan de verplichtingen van een reguliere verzekeraar. Het is 

namelijk zo dat bij microverzekeringen de schaalbaarheid essentieel is om rendabel te zijn, wat 

maakt dat de verzekeraar een groot aantal lopende verzekeringsovereenkomsten moet hebben 

om uit de kosten te komen. In de deeleconomie bestaan er verschillen met betrekking tot de 

verzekerbare waarde van de goederen die gedeeld worden. 

 

Indien een onderneming de verhuur van een grote hoeveelheid doe-het-zelf materiaal verzekert, 

zal het totale bedrag van alle verplichtingen niet gigantisch hoog zijn, daar de verzekerbare waarde 

niet zo groot kan zijn. Maar in het geval dat de onderneming een aantal huizen verzekert, zal de 

totale som aan verplichtingen al snel een tiental miljoen worden daar de verzekerde waarde hoger 

zal liggen dan bij een boormachine. Bij wijze van voorbeeld: de InsurTech start-up ‘Slice’ die 

voorziet in ‘on demand’ verzekeringen voor de deeleconomie, vermeldt in de algemene 

voorwaarden van de  ‘homesharing’-verzekering de bedragen tot welke schade en 

aansprakelijkheid gedekt zijn. Zo is de aansprakelijkheid van onder meer de eigenaar voor 

vandalisme door de gasten aan de buren gedekt tot 2 miljoen dollar, evenals de aansprakelijkheid 

van de eigenaar voor waterschade aan de buren, veroorzaakt door de gasten.240 Naast deze 

voorbeelden zijn er nog andere gevallen waarin de microverzekeraar tussenkomt. 

Concluderend kan gesteld worden dat de solvabiliteits- en kapitaalsvereisten waaraan nieuwe 

microverzekeraars moeten voldoen, verregaand zijn en een serieuze kostprijs met zich kunnen 

meebrengen.  

Er moet wel een kleine nuance aan deze bevindingen worden toegevoegd, namelijk het feit dat 

artikel 4 van de Solvency 2-richtlijn een uitsluitingsregel bevat voor zeer kleine verzekeraars. Dat 

wil zeggen dat de kleine verzekeringsondernemingen die aan de in de richtlijn vermelde 

voorwaarden voldoen de regels in de richtlijn niet moeten respecteren. In dat geval heeft de 

                                                      
239 B. GANTOIS, De hervorming op het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen na de financiële crisis 
(Solva 2), masterproef Rechten Universiteit Gent, 2014-2015, 76. 
240 Homeshare Policy summary, https://slice.is/homeshare-policy-summary/. 
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microverzekeraar minder kosten waardoor het lage premiebedrag, het meest constitutionele 

element van de microverzekering, verzekerd kan worden. 

7.2.4 Uitsluiting Solvency 2 -richtlijn 

De verzekeraars die onder de uitsluiting willen vallen, moeten cumulatief voldoen aan de volgende 

voorwaarden:241 

a) de jaarlijkse bruto geboekte premie-inkomsten van de onderneming bedragen niet meer 

dan 5 miljoen EUR 

b) de totale technische voorzieningen van de onderneming bedragen niet meer dan 25 

miljoen EUR; 

c) indien de onderneming tot een groep behoort, bedragen de totale technische 

voorzieningen van de groep niet meer dan 25 miljoen EUR; 

d) het bedrijf van de onderneming omvat geen verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten 

ter dekking van aansprakelijkheids-, krediet- en borgtochtverzekeringsrisico’s, tenzij deze 

bijkomende risico’s vormen in de zin van artikel 16, lid 1; 

e) het bedrijf van de onderneming omvat geen herverzekeringsactiviteiten die meer dan 0,5 

miljoen EUR uitmaken van bruto geboekte premie-inkomsten, of meer dan 2,5 miljoen EUR 

van haar technische voorzieningen of meer dan 10 % uitmaken van haar bruto geboekte 

premie-inkomsten of meer dan 10 % uitmaken van haar technische voorzieningen 

In het geval een verzekeringsonderneming aanvankelijk niet aan de cumulatieve voorwaarden 

voldoet kan zij toch nog onder de uitsluiting vallen indien de genoemde voorwaarden drie 

achtereenvolgende jaren voldaan zijn.242 

 

Wanneer een kritische blik op de voorwaarden wordt geworpen, moet de vraag worden gesteld of 

het wel zo evident is als aanvankelijk gedacht dat microverzekeraars onder de uitsluitingsregel van 

de solvabiliteitsrichtlijn zouden vallen. De tweede voorwaarde bevat namelijk de vereiste dat de 

totale technische voorzieningen niet meer dan 25 miljoen euro mogen bevatten. De technische 

voorzieningen is het bedrag dat nodig is om de uit de lopende verzekeringsovereenkomsten 

                                                      
241 Artikel 4 Solvency 2-richtlijn. 
242 Artikel 4 (2) Solvency 2-richtlijn. 
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voortvloeiende verplichtingen na te komen.243 Hoewel 25 miljoen euro op het eerste gezicht een 

groot getal lijkt, zullen de technische voorzieningen van een verzekeringsonderneming al snel dit 

bedrag overschrijden. Zoals reeds uitgelegd onder punt 7.2.3 lopen de verzekerde bedragen, ook 

bij microverzekeringen voor de deeleconomie, snel op waardoor de verplichtingen die 

voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten  makkelijk het grensbedrag van 25 

miljoen euro overstijgen. (cfr. voorbeeld Slice) 

 

Dit toont aan dat verzekeraars die enkel microverzekeringen aanbieden in veel gevallen niet onder 

de uitsluitingsregel zullen vallen met als gevolg dat zij wel aan de regels van de Solvency 2-richtlijn 

moeten voldoen. Die regels brengen grote kosten mee voor de verzekeraars die zij in principe niet 

(voldoende) kunnen doorschakelen naar de verzekeringnemer daar het essentieel is voor 

microverzekeringen dat het premiebedrag laag blijft. Om die redenen kunnen de 

publiekrechtelijke verplichtingen wel een doorn in het oog zijn van de microverzekeraars. De vraag 

zou gesteld kunnen worden of de overheid in een apart regime voor microverzekeraars zou kunnen 

voorzien zodat zij aan minder verregaande en kostelijke regels moeten voldoen. Het is echter niet 

de bedoeling dat de goedkopere regels ten koste van de bescherming van de consument komen. 

Mijns inziens is dergelijk afwijkend regime voor microverzekeraars niet evident aangezien de 

risico’s in de deeleconomie niet per se kleiner zijn, wat maakt dat in se de bescherming, en dus de 

vereisten, gelijk zou moeten blijven.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
243 KVBA, “Guidelines aangewezen actuaris verzekeringsondernemingen”, 2002, 13. 
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8 Besluit 
Uit dit onderzoek naar microverzekeringen voor de deeleconomie zijn een aantal interessante 

conclusies voortgekomen, die hieronder worden uitgelegd:  

 

8.1 Microverzekeringen bieden een goed antwoord op de noden van de deeleconomie 
Een aantal typische kenmerken van de deeleconomie, verschillend van de reguliere economie, 

impliceren dat klassieke verzekeringsproducten niet steeds geschikt zijn. Microverzekeringen 

bieden een beter antwoord. Bij die microverzekeringen zijn diegene met een traditionele 

benadering vandaag functioneel maar niet steeds conform de verwachtingen van de markt. 

Innovatieve microverzekeringen spelen beter in op de marktbehoeften maar staan nog niet 

helemaal op punt.  

 

8.2 Innovatieve technologie speelt een belangrijke rol 
Het succes van innovatieve microverzekeringen hangt samen met digitalisatie, zowel op 

ontwikkelingsvlak, als bij de commercialisatie. Hiervoor is technologische kennis cruciaal. 

Insurtech-ondernemingen spelen hier een vooraanstaande rol in door hun samenwerking met 

gevestigde verzekeringsmaatschappijen 

Op die manier komen innovatieve microverzekeringen tot stand die beantwoorden aan de 

behoeften van de deeleconomie-markt. Meer en meer klassieke verzekeraars beseffen dat, na 

jarenlange terughoudendheid, de digitalisatie ook in de verzekeringssector noodzakelijk is 

geworden om te overleven in de snel wijzigende maatschappij. 

 

8.3 Het fenomeen ‘microverzekeringen voor de deeleconomie’ staat nog niet helemaal 

op punt 
De innoverende technologie evolueert razendsnel, bijvoorbeeld op het vlak van ‘smart contracts’, 

blockchaintechnologie, etc. Anderzijds dienen sommige minpunten nog opgelost worden, 

bijvoorbeeld op het vlak van snelheid en energieverbruik bij de blockchaintechnologie. Tegelijk 

biedt dit de verzekeringssector de kans om zich voor te bereiden op het vlak van know-how, skills, 

processen en financiering op de onvermijdelijk, radicale verandering die de implementatie van de 

innovatieve technologie zal meebrengen.  
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8.4 Het vertrouwen in innovatieve microverzekeringen voor de deeleconomie moet 

groeien 
Naast de technologische verbetering dient ook het geloof in de mogelijkheden van die nieuwe 

technologie te groeien, zowel bij verzekeraars als bij consumenten. Velen beseffen reeds dat 

digitale microverzekeringen, in vergelijking met de traditionele verzekeringen veel meer 

aangepaste oplossingen bieden, rekening houden met de snelle veranderingen op het vlak van 

deeleconomie en digitalisatie. 

Anderen zijn nog niet overtuigd van de voordelen van onder andere blockchaintechnologie, vaak 

te wijten aan een gebrek aan kennis van die technologie. Het vernieuwend en ingewikkeld 

karakter van innoverende technologie, waardoor velen de werkingen ervan niet begrijpen, leidt 

tot aarzeling en terughoudendheid, ook al werkt de sector hard aan het reduceren van de 

complexiteit. 

 

Het aarzelend vertrouwen in de nieuwste technologieën is tijdens mijn onderzoek regelmatig 

gebleken. Heel wat professionelen in de verzekeringssector staan nog steeds weigerachtig 

tegenover de invoering van blockchain- en andere nieuwe technologie in de sector. De vaak 

weerkerende argumenten met betrekking tot de rentabiliteit en praktische uitvoerbaarheid 

wijzen op een gebrek aan informatie. Deze argumenten stroken alleszins niet met de 

bevindingen van mijn onderzoek. 

8.5 Beperkte privaatrechtelijke aanpassingen vereist 
Microverzekeringen voor de deeleconomie brengen in de privaatrechtelijke verhouding geen 

noemenswaardige problemen met zich mee in die zin dat de bestaande wetgeving noodzakelijk 

zou moeten aangepast worden opdat de microverzekeringen uitwerking kunnen krijgen. Het zesde 

hoofdstuk bevat echter wel een aantal elementen waarmee rekening moet worden gehouden 

door de verzekeringnemer. De overheid zou er goed aan doen als zij een aantal elementen zou 

verduidelijken, zoals het onderscheid tussen de privé en de professionele hoedanigheid waarin 

een dienstverlener zich kan bevinden in de deeleconomie en de wettelijke mededelingsplicht 

waaraan de microverzekeringnemer zich aan moet houden. 
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8.6 Verregaande publiekrechtelijke verplichtingen voor nieuwe microverzekeraars 
Nieuwe spelers op de markt die zich enkel gaan toespitsen op microverzekeringen voor de 

deeleconomie moeten, zoals elke andere verzekeraar, aan allerlei publiekrechtelijke 

verplichtingen voldoen. Die verplichtingen brengen hoge kosten mee waarvan de doorrekening 

aan de verzekeringnemer in principe haaks staat op het essentieel kenmerk van microverzekering, 

zijnde lage premies. Ook zullen microverzekeraars in de praktijk maar moeilijk onder de Solvency 

2-uitzondering kunnen vallen, wat maakt dat het voor nieuwe microverzekeraars niet evident is 

om hun plaats op de markt te vinden. Voor de grote verzekeringsondernemingen die naast 

reguliere verzekeringen ook microverzekeringen aanbieden, hebben de publiekrechtelijke 

verplichtingen een kleinere impact daar ze reeds zullen voldoen aan de verplichtingen en de 

jaarlijkse kosten gemakkelijker kunnen spreiden over de micro- en reguliere verzekeringen.  

 

8.7 Eindconclusie  
Microverzekeringen kunnen een belangrijke rol spelen in de deeleconomie en kunnen zelfs een 

versterkende factor zijn voor de verdere ontwikkeling van die deeleconomie in de mate dat zij een 

aangepast antwoord bieden aan de specifieke noden. Bij het onderscheid tussen traditionele en 

innovatieve microverzekeringen, beantwoordt vooral de laatste categorie, die gebruik maakt van 

digitale technologie, aan de noden van de markt. Die innovatieve microverzekeringen staan echter 

nog in hun kinderschoenen en echte praktische toepassingen laten nog even op zich wachten. Toch 

is het duidelijk dat de doorbraak er zal komen mits er verder wordt ingezet op onderzoek, 

ontwikkeling en uitbouw van expertise. Van overheidswege is correctie informatie, monitoring van 

dit nieuwe fenomeen, alsook eventueel regelgevend bijsturen wenselijk voor een succesvolle 

implementatie. 
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