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Advies over een beding houdende eenzijdige aanpassing van een premie van een 
verzekeringspolis rechtsbijstand 

 
 
Op vraag van de Belgische Verbruikersunie Test Aankoop, die de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen hierover aanschreef op 6 juni 2002, werd aan de Commissie een 
klacht voorge legd met betrekking tot een eenzijdige aanpassing van een premie van 
verzekeringspolis rechtsbijstand. 
 
Krachtens de artikelen 35, § 3, eerste lid, en 36, § 1, tweede lid, brengt de Commissie het 
volgende advies uit, op basis van een nota van de heer Swennen, deskundige. 
 
I. Vraagstelling 
 
De klacht die aanleiding gaf tot de vraag om advies betrof de eenzijdige aanpassing van de 
premie van een verzekeringspolis “rechtsbijstand” door een verzekeringsmaatschappij. 
 
De betrokken verzekeringsmaatschappij verwees in dit opzicht naar een bepaling uit haar 
algemene polisvoorwaarden, waarin gesteld werd dat de verzekerde het recht heeft de polis op 
te zeggen wanneer “[de verzekeraar] de verzekeringsvoorwaarden en het tarief of enkel het 
tarief wijzigt. In dat geval past [de verzekeraar] de polis aan op de eerstvolgende jaarlijkse 
vervaldag. [De verzekeraar] stelt de verzekerde dan minstens 90 dagen voor de vervaldag in 
kennis van deze aanpassing, waarop [de verzekerde] de polis binnen 30 dagen na 
kennisgeving mag opzeggen. De polis eindigt dan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Deze 
opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden 
of het tarief voortvloeit uit een door de bevoegde overheid opgelegde verplichting die gelijk is 
voor alle maatschappijen.”1 
 
De Verbruikersunie Test Aankoop is van mening dat deze clausule strijdig is met de artikelen 
31, § 1, eerste lid, 32.2. en 32.3. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna genoemd de W.H.P.C.), en 
vraagt de Commissie of zij hiermee akkoord kan gaan. 
 
II. Analyse 
 
a. Vallen verzekeringsovereenkomsten onder de regeling der onrechtmatige bedingen? 
 
1. Uit artikel 31, § 2, 2° van de W.H.P.C. volgt dat de afdeling onrechtmatige bedingen bij 
uitbreiding van toepassing verklaard werd op “iedere overeenkomst, gesloten tussen een 
verkoper, zijnde iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, [uitgezonderd de titularissen van 
een vrij beroep zoals bepaald in artikel 2, 1° van de wet van 3 april 1997 betreffende 
oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun 

                                                 
1 Deze bepaling is eigenlijk een overname van artike l 15 van de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (bijlage bij het K.B. van 14 december 1992 betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 3 februari 
1993). Ook artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende 
de controle op de verzekeringsondernemingen, B.S., 11 april 1991, err, B.S., 6 juli 1991) bevat een gelijkaardige 
bepaling. 
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cliënten2], die bij een overeenkomst afgesloten met een consument handelt in het kader van 
zijn beroepsactiviteit.” 
 
Hieruit volgt dat verzekeringsovereenkomsten, aangegaan tussen een verkoper en een 
consument, in principe onder de toepassing van de afdeling onrechtmatige bedingen vallen, 
tenzij daar door specifieke sectorale wetgeving wordt van afgeweken. 
 
Ook de Europese wetgever gaat ervan uit dat verzekeringsovereenkomsten in principe onder 
de toepassing vallen van de richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten3, waarvan de afdeling onrechtmatige 
bedingen van de W.H.P.C. een omzetting is. 
 
Dit blijkt onder meer uit het Verslag van de Europese Commissie over de toepassing van de 
richtlijn4, en uit de CLAB-databank. Die databank wordt onder patronage van de Commissie 
gehouden en bevat uitspraken van rechters en bemiddelaars over de onrechtmatige bedingen 
zoals bedoeld in de Richtlijn. Op p. 61 van het hierboven genoemde Verslag van de 
Commissie vindt men, in tabel 13 A een overzicht per "Soort oneerlijk beding in de sector 
verzekeringen", van de uitspraken die in CLAB zijn opgenomen.  
 
2. Buiten de wettelijke bepalingen in de verzekeringssector die clausules voorschrijven of 
verbieden5 en die dus een lex specialis vormen waardoor afgeweken wordt van de algemene 
gelding van de afdeling onrechtmatige bedingen, kan gewezen worden op artikel 14 van het 
K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen6. Dit artikel bepaalt het volgende:“ De voorwaarden der 
overeenkomst moeten in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen opgesteld worden. Zij 
mogen geen enkele clausule bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen 
de verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringsnemer.” 
 
Wat de verwantschap van artikel 14 van het Algemeen controlereglement enerzijds en de 
regeling van onrechtmatige bedingen in verzekeringscontracten anderzijds betreft, valt naar de 
mening van sommige deskundigen het volgende op te merken. 
  
Artikel 14 betreft de inbreuk op de gelijkwaardigheid van de verbintenissen van enerzijds de 
verzekeraar en anderzijds de verzekeringsnemer. Deze verbintenissen gaan (hoewel niet 

                                                 
2 Opgeheven en aangepast door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende 
reclame, de onrechtmatige bedingen, en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (B.S., 
20 november 2002). 
3 P.B.E.G., 21 april 1993, nr. L 95, p. 29 e.v. 
4 COM (2000)/248, van 27 april 2000, p. 28. 
5 In casu kan gewezen worden op de artikelen 29 en 30 van de wet van 25 juni 1992 betreffende de 
landverzekeringsovereenkomst (hierna genoemd Wet Landverzekering), die betrekking hebben op de 
opzeggingswijzen en de duur en het einde van de landverzekeringen. Artikel 30, § 1, Wet Landverzekering 
bepaalt dat de duur van de verzekeringsovereenkomst niet langer mag zijn dan één jaar, en stilzwijgend verlengd 
kan worden voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve wanneer één der partijen zich ten minste drie 
maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst ertegen zou verzetten. De opzeggingswijze wordt geregeld in 
artikel 29 Wet Landverzekering. Artikel 29, § 2, bepaalt in dat opzicht dat de opzegging eerst uitwerking heeft 
na het verstrijken van een termijn van ten minste eén maand te rekenen van de dag volgend op de betekening. 
Doordat clausules omtrent de duur en de wijze van opzeggen dwingend worden geregeld door hoger genoemde 
wetgeving, wordt de toetsing van contractuele bedingen omtrent de duur aan de afdeling onrechtmatige bedingen 
van de W.H.P.C. uitgesloten.  
6 B.S., 11 april 1991, err., B.S.,  6 juli 1991. Hierna genoemd Algemeen Controlereglement. 
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geheel dan toch hoofdzakelijk) over het voorwerp zelf van de overeenkomst: het verzekeren is 
‘verbintenissen opnemen’, en over de prijs. 
 
Zij betreffen dus ‘de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst (…)  en de 
gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te 
leveren producten of te verrichten diensten (voor zover die bedingen duidelijk geformuleerd 
zijn)’, en dat is precies wat uit de beoordeling van onrechtmatige bedingen in de W.H.P.C. 
wordt geweerd (art. 31, §3, laatste lid W.H.P.C. waaruit hier, tussen aanhalingstekens, is 
geciteerd). 
 
Houdt men goed voor ogen dat de ‘dienst’ (in de zin van de W.H.P.C.) die het verzekeren is, 
erin bestaat verbintenissen op te nemen tot betaling van vergoeding van schade of tot betaling 
van sommen geld als een bepaald feit zich voordoet, dan vallen alle bepalingen van de 
overeenkomst (modaliteiten van verbintenissen) die de schade of het feit betreffen en alle 
verdere voorwaarden van vergoeding en betaling (door de verzekeraar)  onder het ‘voorwerp 
van de overeenkomst en de prestaties’, zoals die zijn uitgesloten van de regeling inzake 
onrechtmatige bedingen van de W.H.P.C. 
 
Alleen de overige bepalingen van de verzekeringscontracten, die als bedingen ‘rond’ het 
voorwerp kunnen worden aangemerkt, vallen onder de regeling van de W.H.P.C..  
En voorts is er nog het ‘caveat’ van artikel 31, §3, laatste lid W.H.P.C. zelf. De bepalingen 
betreffende het voorwerp en de prestaties vallen slechts buiten de beoordeling van de 
W.H.P.C. ‘voor zover zij duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. 
 
De gelijkwaardigheid bedoeld in artikel 14 betreft dus de feitelijke, economische 
gelijkwaardigheid, terwijl het evenwicht in de rechten en verplichtingen van de 
contractspartijen in artikel 31, § 1, W.H.P.C., betrekking heeft op de juridische 
gelijkwaardigheid. 
 
Bij bedingen waarbij een contractspartij zich het recht toeeigent om eenzijdig in de 
contractsinhoud in te grijpen, met al dan niet miskenning van de rechten van de tegenpartij, 
kan zich de vraag gesteld worden of hierdoor niet het juridisch evenwicht in het contract 
tussen beide partijen kennelijk wordt verstoord. Het gaat dus in essentie om een toetsing van 
de juridische gelijkwaardigheid, en bijgevolg aan de regeling der onrechtmatige bedingen in 
de W.H.P.C. 
 
Uit het voorgaande kan dus besloten worden dat verzekeringsovereenkomsten in principe 
onder de regeling van de onrechtmatige bedingen vallen. 
 
b. Vallen verzekeringsovereenkomsten onder “financiële diensten” die zijn bedoeld in 

artikel 32.2., tweede lid, tweede en derde streepje van de W.H.P.C.? 
 
Door  de Verbruikersunie Test-Aankoop werd de betrokken clausule onder meer in strijd 
geacht met artikel 32.2. van de W.H.P.C.  Dit artikel stelt dat de bedingen die ertoe strekken 
de prijs te doen schommelen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de 
verkoper onrechtmatig zijn. Op dit principieel verbod volgen er drie uitzonderingsbepalingen, 
waarvan de tweede en derde uitzondering betrekking hebben op overeenkomsten gesloten met 
een verkoper van financiële diensten7. 
                                                 
7 De bepaling van het derde streepje is hier niet aan de orde. Daarin wordt een "wijziging van de door of aan de 
consument te betalen rentevoet" genoemd. In verzekeringscontracten kan "rentevoet" hooguit slaan op de 
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In dit kader dient te worden nagegaan of verzekeringen onder het begrip financiële diensten, 
bedoeld in het tweede en derde streepje van artikel 32.2. W.H.P.C., vallen. 
 
1. Het begrip "Financiële diensten" komt in de W.H.P.C. verder ter sprake in artikel 77, § 1, 
4°, bij de regeling van de overeenkomsten op afstand. Daar wordt dat begrip verduidelijkt als 
"de volgende diensten op bancair, verzekerings- en kredietvlak, …". 
 
Uit het ontbreken van een verduidelijking in artikel 32 enerzijds en een verduidelijking die 
verder een opsomming geeft, in artikel 77 anderzijds kan geen vast besluit worden getrokken. 
 
2. Uit de totstandkoming van de Richtlijn onrechtmatige bedingen valt evenmin een besluit te 
trekken over de inhoud van het begrip "financiële diensten".  
 
Maar in de huidige stand van het beleid van de Europese Commissie inzake "financiële 
diensten en de consument" is het wel duidelijk dat onder financiële diensten ook 
"verzekeringen" worden begrepen. 
Dit blijkt uit de beleidsnota's die daaromtrent zijn opgesteld, maar dit blijkt vooral ook uit de 
recente richtlijnen op dit gebied. 
 
Het gaat met name over de Richtlijn verkoop op afstand, waarin de "financiële diensten" niet 
zijn geviseerd. De bepaling van artikel 77 WHP, die het begrip "financiële diensten" 
verduidelijkt, is de overname van een ontwerp van deze Richtlijn. In de Richtlijn van 23 
september 2002 die voor financiële diensten op afstand een aparte regeling treft8, wordt 
"financiële dienst" gedefinieerd als "iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van 
kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen" (art. 2, 
b). 
 
Hieruit kan besloten worden dat verzekeringen in de huidige stand van het beleid en in de 
nieuw gemaakte wetgeving die met onrechtmatige bedingen is verbonden, onder het begrip 
“financiële diensten” vallen. 
 
c. Toetsing van het beding houdende  eenzijdige aanpassing van de premie van een 

verzekeringspolis “rechtsbijstand” aan de afdeling onrechtmatige bedingen 
 
1. Uit de brief en het dossier overgemaakt door de Verbruikersunie Test Aankoop blijkt dat 
vooral de mogelijkheid die de verzekeraar zich voorbehoudt om eenzijdig de 
verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief te wijzigen op de jaarlijkse vervaldag, aangeklaagd 
wordt. Inzonderheid artikel 32.2. W.H.P.C. (prijswijzigingsbedingen), maar ook artikel 32.3. 
W.H.P.C. (eenzijdige wijziging van de kenmerken van de overeenkomst) worden in dit 
opzicht ingeroepen. 
 

                                                                                                                                                         
kapitalisatievoet in levensverzekeringen. In de rechtsbijstandsverzekering is er van een te betalen rentevoet geen 
sprake. 
 
 
8 Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop 
op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 
98/27/ EG van de Raad, P.B.E.G.  van 9 oktober 2002, nr. L 271, p. 16 e.v. 
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 De artikelen 32.2. en 32.3. W.H.P.C., die bedingen verbieden die ertoe strekken de prijs te 
doen schommelen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de verkoper, 
respectievelijk de verkoper het recht te verlenen om eenzijdig de kenmerken van de 
overeenkomst eenzijdig te wijzigen, hebben enkel betrekking op het eenzijdig wijzigingsrecht 
in de loop van de overeenkomst. 
 
Voor wat de prijswijzigingsbedingen betreft, blijkt dit ook uit de uitzonderingen van artikel 
32.2. W.H.P.C. 
 
Rechtsbijstandverzekeringen worden, wat de duur van de overeenkomst betreft, beheerst door 
artikel 30 Wet Landverzekering9. De duur is ten hoogste één jaar (art. 30, § 110). 
Maar de wet bepaalt dat de overeenkomst bij gebreke van tijdige opzegging, die is geregeld in 
artikel 29, stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. 
 
Een clausule van tariefherziening, in die omstandigheden in de overeenkomst opgenomen, die 
een tariefverhoging regelt welke slechts ingaat bij de volgende periode, is daarom geen 
prijsschommeling in de loop van de overeenkomst. 
Het is dan uiteraard vereist dat de verzekeringsnemer tijdig, d.w.z. vooraleer hij zijn 
"jaarlijkse" opzeg kan doen, zicht heeft op het nieuwe tarief. 
 
2. Wat een tariefverhoging in de loop van de eenjarige overeenkomst betreft, zou artikel 32, 2 
W.H.P.C.  principieel van toepassing kunnen zijn. 
 
Tariefverhogingen in de loop van de verzekeringsovereenkomst zijn blijkbaar, voor de 
rechtsbijstandverzekering, ook reeds uitgesloten door de Wet Landverzekering. Zo'n 
tariefverhoging zou kunnen "gebeuren" door de eenzijdige opzegging, vanwege de 
verzekeraar, van de lopende overeenkomst van bepaalde duur. 
 
Wat dat betreft, bevat de Wet Landverzekering regelen, o.m. de opzegging na schadegeval11. 
Die regelen roepen naar het oordeel van de Commissie geen vragen op vanuit de regeling 
"onrechtmatige bedingen"12. Voorts bevat de Wet Landverzekering regelen i.v.m. de 
uitvoering van de overeenkomst (art. 11-21) die tot weigering van dekking, schorsing en 
opzeg kunnen leiden. 
 
3. De vertegenwoordigers van de verbruikers zijn van mening dat de jaarlijkse 
opzegmogelijkheid van de verzekeraar, en daarmee samenhangend: de mogelijkheid om de 
prijs en de voorwaarden te wijzigen, in bepaalde economische omstandigheden of in bepaalde 
subsectoren van de verzekering nadelig kan zijn voor de consument. Zij vragen of de 
clausules ook niet in dat licht moeten worden gezien. 
 
De Commissie Onrechtmatige Bedingen wijst erop dat de toepassing van bedingen die niet 
zijn verboden, onder omstandigheden misbruik van recht kan uitmaken. 
 
Wat concrete, individuele gevallen betreft, is de Commissie niet bevoegd. 
 

                                                 
9 Zie voetnoot nr. 5. 
10 geen afwijking mogelijk bij K.B.: art. 30, § 2, tweede lid, laatste streepje Wet Landverzekering. 
11 art. 31, § 1, Wet Landverzekering, niet uit te sluiten bij K.B.; art. 31, § 3 met verwijzing naar art. 30, § 2 Wet 
Landverzekering. 
12 Er wordt verwezen naar de opmerking op het einde van voetnoot nr. 5. 
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Wat de subsector van de rechtsbijstandverzekering in het algemeen betreft, wordt niet 
beweerd dat er dergelijke misbruiken zouden zijn vastgesteld. 
 
Besluit: 
 
Uit punt c kan besloten worden dat de in vraag gestelde bepaling uit de polisvoorwaarden 
geen tariefwijziging, noch een eenzijdige wijziging van de polisvoorwaarden in de loop van 
de overeenkomst regelt en dus niet in strijd is met de artikelen 32.2. en 32.3.  W.H.P.C.  
 
Zij laat enkel verstaan dat de tariefwijziging/ wijziging van de verzekeringsvoorwaarden die 
zal ingaan op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag,  minstens 90 dagen voor de vervaldag van 
de overeenkomst zal worden meegedeeld. In de betrokken polisvoorwaarden wordt eveneens 
gewezen op de mogelijkheid van jaarlijkse opzeg. 
  

 
 

----------------------------------------- 


