
D
e markt van de autoverzekeringen blijft nieuwe
producten lanceren. De recentste vondst is
de opname van de bobwaarborg in de auto-
verzekering. De persoon die tijdens het stap-
pen geen alcohol drinkt om zijn vrienden naar

huis te kunnen rijden, dacht er vaak niet aan dat hij bij
een ongeval met andermans wagen hoogstwaarschijn-
lijk aansprakelijk zou worden gesteld voor de schade
aan het voertuig. Tot voor kort werd de stoffelijke schade
aan het voertuig door geen enkele verzekeringspolis
 gedekt, behalve als de eigenaar beschikte over een
 omniumverzekering. Over het algemeen dekt de ver -
zekering BA auto van de eigenaar de stoffelijke schade
aan voertuigen van derden en de lichamelijke schade
geleden door de bestuurder en de passagiers van het
derde voertuig, naast de lichamelijke schade geleden
door de passagiers van het voertuig dat werd bestuurd
door de bob. De bobwaarborg gaat veel verder: hij ver-
goedt de stoffelijke schade aan het voertuig dat wordt
bestuurd door bob, zonder verhaalsvordering tegen bob.

Onrechtvaardig
De wet was niet mals voor wie als hulpvaardige bob reed
in een wagen die niet van hem was. In de praktijk kwam
het erop neer dat de bob opdraaide voor alle schade aan
het voertuig, als de eigenaar geen omniumverzeke-
ring had en bob aansprakelijk was voor het ongeval.
Daarnaast moest hij de eventuele lichamelijke schade
vergoeden, die werd geleden door de eigenaar van het
voertuig. Voor de bob dreigde daardoor een financiële
catastrofe. In april 2005 nam een vrouw het stuur over
van een vriend, omdat die te veel had gedronken. Ze
kreeg een ongeval, waarna de vriend haar voor het
 gerecht sleepte. De vrouw werd veroordeeld tot de
 betaling van een schadevergoeding van 11.000 EUR. Na
de inbeslagname van haar meubelen begon de echt -
genoot van de vrouw een hongerstaking. Daarmee wou
hij de overheid erop wijzen dat de wet onrechtvaardig
was tegenover de bob. Zijn actie was niet vergeefs. Zo
voegde de verzekeringsmaatschappij Nateus onlangs de
bobwaarborg toe aan haar polissen voor de autover -
zekering en de BA familiale.
Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen nu automa-
tisch en zonder enige toeslag een beroep doen op die
waarborg. De bobwaarborg van Nateus is van toepas-
sing als de volgende voorwaarden zijn vervuld:
X het voertuig is een personenwagen of een lichte vracht-
wagen; 
X het voertuig is betrokken bij een onopzettelijk onge-
val in België, het groothertogdom Luxemburg of maxi-
maal 25 kilometer over de grens van een ander buur-
land;
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De nieuwe bobwaarborg dekt
de stoffelijke schade die een
bob veroorzaakt aan een
 verzekerd voertuig of een
voertuig van een derde. 
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[VERZEKERINGEN]

De bob automatisch 
verzekerd
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[VERZEKERINGEN] BOBWAARBORG

X er is een derde partij bij het ongeval betrokken of
(bij gebrek daaraan) er wordt door de bevoegde politie-
diensten ter plaatse een proces-verbaal gemaakt over
het ongeval; 
X de bob beschikt over een geldig rijbewijs en is niet
 onder de invloed van alcohol of drugs;
X de stoffelijke schade moet meer dan 500 EUR bedra-
gen; 
X voor de stoffelijke schade is geen omniumverzekerings -
overeenkomst afgesloten.

Trend bevestigd
Het voorbeeld van Nateus bleef niet lang zonder navol-
ging. Ook andere verzekeraars bieden nu een bobwaar-
borg aan. Dat is onder meer het geval voor Ethias, een
filiaal van Nateus, dat een bobwaarborg heeft opgeno-
men in zijn contracten Auto en Familiale. Ook de polis-
sen van P&V Verzekeringen en Vivium bevatten die waar-
borg sinds 1 augustus. De waarborg wordt automatisch
toegevoegd aan alle contracten voor een auto of een
lichte vrachtwagen, zonder een verhoging van de pre-
mie. De toevoeging geldt zowel voor lopende als voor
nieuwe contracten. Bij ongevallen zonder andere schade
dan de schade aan het verzekerde voertuig zal de scha-
deloosstelling geen enkele verhoging van de bonus-
 malus met zich meebrengen.
Om die waarborgen te kunnen genieten, moeten de vol-
gende voorwaarden zijn vervuld:
X het schadegeval moet plaatsvinden in het kader van
een privéverplaatsing;
X de verzekerde of de eigenaar van het voertuig die niet
in staat is om te rijden, moet zich in het voertuig bevin-
den op het moment van het schadegeval en er moet met -
een na het ongeval een proces-verbaal worden opge-
maakt door de bevoegde autoriteiten;
X de waarborg is geldig in België en in het groothertog-
dom Luxemburg;
X het voertuig is niet gedekt voor stoffelijke schade;
X de schade aan het voertuig zal tegen de werkelijke
waarde worden vergoed tot een maximaal bedrag van
25.000 EUR, met de aftrek van een franchise van 500
EUR.

Bestuurder niet gedekt
De bobwaarborg dekt alle stoffelijke schade die wordt
veroorzaakt door een bob die aansprakelijk is voor een
ongeval, meer bepaald wanneer:

X de verzekerde fungeert als bob (dat is het geval als de
verzekerde vrijwillig een auto van een derde bestuurt
en die laatste niet in staat is zelf te rijden na het gebruik
van alcohol of drugs);
X het voertuig van de verzekerde wordt bestuurd door
een bob (de verzekerde is niet in staat om te rijden na
het gebruik van alcohol of drugs en geeft het stuur
aan een derde).
De bobwaarborg vult ongetwijfeld een lacune in de markt,
maar hij dekt niet alles. Hij dekt bijvoorbeeld niet de let-
sels van de bestuurder van het voertuig. De verzekering
BA auto dekt overigens nooit de fysieke letsels van de
bestuurder. Die worden alleen vergoed als de eigenaar
van het voertuig een specifieke verzekering heeft on-
derschreven, de zogenaamde bestuurdersverzekering,
die de schade geleden door de eigenaar of een andere
bestuurder dekt.
Daarom willen we u een uniek initiatief van For tis
 Insurance Belgium niet onthouden: wanneer de ver -
zekerde een bonus-malusgraad van -2 heeft behaald, ont-
vangt hij gratis en voor de rest van zijn leven de BA Max
dekking. Terwijl de verzekering BA auto niet de eigen
letsels van de bestuurder dekt, garandeert BA Max elke
bestuurder van het voertuig (een familielid, een vriend)
een maximale bescherming tot 250.000 EUR. Die waar-
borg geldt voor alle bestuurders die de auto van de
verzekerde besturen. De hoofdbestuurder van het contract
is optimaal beschermd, met welke auto hij ook rijdt. ■

Laurent Feiner
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De wet was niet mals voor
wie als hulpvaardige bob
reed in een wagen die niet
van hem was.
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