
 

De autoverzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, is een verplichte verzekering. 
Het is een aansprakelijkheidsverzekering waarbij de verzekeraar tussenkomt om derden, 
en dus niet de verantwoordelijke bestuurder, die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval, 
schadeloos te stellen. 

 
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID AUTO 

 
 
Principe 
 

 
 
Wat is de waarborg B.A. auto ?  
  
De “waarborg burgerlijke aansprakelijkheid auto” is een wettelijke dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden naar aanleiding van het gebruik in het verkeer van het 
verzekerde voertuig.  
 
Iedere bestuurder die voldoet aan onderstaande voorwaarden mag een voertuig besturen :  

 Beschikken over het vereiste en geldige rijbewijs 
 Medisch geschikt zijn voor het besturen van een voertuig. Hierover kan enkel een 

geneesheer uitspraak doen. Dit staat overigens los van het medisch geschiktheidsattest 
voor personenvervoer, ADR-transport, … 
       

Enkele definities  
 

 Wettelijk: BA Auto is één van de verzekeringen die in België bij Wet verplicht zijn  
 Burgerlijke aansprakelijkheid: vergoeding van schade die wordt toegebracht aan derden 

naar aanleiding van een ongeval 
 Derden: de waarborg biedt geen dekking voor de eigen schade die zelf werd veroorzaakt. 

Alle inzittenden worden als derden beschouwd, met uitzondering van de bestuurder 
 Ongeval: Een plotselinge, onvrijwillige en voor de verzekerde onvoorzienbare 

gebeurtenis 
 Verkeer: Het gaat om gebruik van een voertuig in het verkeer, dus géén BA Privé-Leven, 

BA Bedrijf, BA Beroep, … 
 Voertuig: Alle geïmmatriculeerde voertuigen bestemd voor landtransport en voorzien 

van een nummerplaat  
 
Het dekkingsgebied 
 
De dekking wordt verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in enig land 
waarvoor de dekking verleend wordt volgens het verzekeringsbewijs. Deze dekking wordt 
verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of op de 
openbare of de privéterreinen. 
 
Wie zijn de verzekerden ? 
 
De huurder, de bestuurder, de inzittenden, niet de personen aan wie het voertuig is 
toevertrouwd om eraan te werken.  



 

 
Welke maximum bedragen zijn van toepassing ?  
 
Lichamelijke letsels : onbeperkt  
Materiële schade : € 100 miljoen per schadegeval  
Borgstelling : € 62.000 voor het verzekerde voertuig en alle verzekerden samen 
 
Verhaal op verzekerde 
 
De verzekeringsmaatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekerde: 

a. wanneer zij bewijst dat deze het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, voor het 
totale bedrag van haar netto-uitgaven, bedoeld in artikel 44, tweede lid; 

b. wanneer zij bewijst dat deze het schadegeval veroorzaakt heeft in één van de volgende 
gevallen van grove schuld en voor zover de maatschappij aantoont dat er een oorzakelijk 
verband bestaat met het schadegeval: 

 rijden in staat van dronkenschap; 
 rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de 

verzekerde niet meer beschikt over de controle van zijn daden; 
c. wanneer zij bewijst dat deze het schadegeval veroorzaakt heeft en dader of 

medeplichtige is van het misdrijf van misbruik van vertrouwen, oplichting of 
verduistering met betrekking tot het gebruik van het motorrijtuig; 

d. in de mate waarin de maatschappij bewijst dat zij schade geleden heeft wanneer de 
verzekerde een bepaalde handeling niet verricht heeft binnen een door de overeenkomst 
vastgestelde termijn. Dit verhaalrecht kan niet uitgeoefend worden indien de verzekerde 
bewijst dat hij die handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk verricht heeft. 

 
 

 
 

 


