com/advies/2003/16/ cm.
COMMISSION DES ASSURANCES

COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN

Bruxelles, le 22 Janvier 2004

Brussel, 22 januari 2004

DOC C/2003/16

DOC C/2003/16

AVIS

ADVIES

relatif a la transposition en droit beige de la directive 2002/65/CE du Parlement europeen et du
Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation a distance de services financiers
aupres des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.
Dispositions specifiques relatives aux contrats
d'assurance.

betreffende de omzetting in Belgisch recht van
richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 23 September 2002 betreffende de
verkoop op afstand van financiele diensten aan
consumenten en tot wijziging van de richtlijnen
90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad.
Specifieke bepalingen betreffende de verzekeringsovereenkomsten.

1.

1.

INTRODUCTION

INLEIDING

La directive 2002/65/CE vise a atteindre un niveau eleve de protection du consommateur dans le
cadre de la commercialisation de produits financiers a distance. La directive regie notamment les
aspects relatifs au droit de retractation du
consommateur dans le cadre de la vente a distance
des produits financiers.

De richtlijn 2002/65/EG beoogt een hoog niveau
van consumentenbescherming te bereiken in het
kader van de verkoop op afstand van financiele
producten. De richtlijn regelt onder meer de aspecten met betrekking tot het herroepingsrecht
van de verbruiker in het kader van de verkoop op
afstand van financiele producten.

Le droit de retractation est de 14 jours sauf lorsque le contrat a pour objet une assurance vie ou
porte sur une retraite individuelle. Dans ces cas le
delai est de 30 jours.

De verzekeringnemer en de verzekeraar beschikken over een herroepingsrecht van 14 dagen, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een levensverzekering of op een individueel pensioen. In
die gevallen geldt een termijn van 30 dagen.

Ce delai commence a courir soit du jour ou le
contrat est conclu - sauf pour les contrats
d'assurance sur la vie, pour lesquels le delai commence a courir au moment ou le preneur
d'assurance est informe par I'assureur que le
contrat d'assurance a ete conclu -, soit du jour ou
le consommateur regoit les conditions contractuelles si cette date est posterieure a la premiere.

Deze termijn gaat in hetzij op de dag waarop de
overeenkomst wordt gesloten - behalve voor levensverzekeringsovereenkorasten, waarvoor de
termijn ingaat op het tijdstip v^^aarop de verzekeraar aan de verzekeringnemer meedeelt dat de
verzekeringsovereenkomst is gesloten -, hetzij op
de dag waarop de consument de voorwaarden van
de overeenkomst ontvangt, indien deze dag na de
eerstgenoemde dag valt.

L'article 4, § 2 de la loi du 25 juin 1992 relative au

Artikel 4, § 2 van de wet van 25 juni 1992 op de

contrat d'assurance terrestre prevoit un droit de
resiliation en cas de police presignee et de demande d'assurance. Le champ d'application de
l'article 4, le point de depart et la duree du droit
de resiliation qui y sont prevus, different de ceux
du droit de retraction prevu dans la directive
2002/65/CE. II convient done d'adapter la loi du 25
juin 1992 pour la rendre conforme a la directive.

landverzekeringsovereenkomst voorziet in een opzeggingsrecht voor de voorafgetekende polis en de
verzekeringsaanvraag. Wat betreft het toepassingsgebied van artikel 4, de aanvang en de duur
van de opzeggingstermijn, verschilt dit opzeggingsrecht van het herroepingsrecht uit richtlijn
2002/65/EG. De wet van 25 juni 1992 dient dus in
overeenstemming gebracht te worden met de
richtlijn.

2. DISCUSSION GENERALE

2. ALGEMENE BESPREKING

ARTICLE 4. § 2 NOUVEAU DE LA LOI DU 25 JUIN

NiEUW ARTIKEL 4 , § 2 VAN DE WET VAN 2 5 JUNI

1992

1992

- Champ d'application:

- Toepassingsgebied:

Le projet ne precise pas clairement ce qu'il faut
entendre par "contrats conclus a distance".

In het ontwerp wordt niet duidelijk vermeld wat
verstaan moet worden onder "op afstand gesloten
overeenkomsten"

Un expert observe qu'au sens de l'article 2, a, de la
directive 2002/65, il convient d'entendre par
« Contrat a distance » : « tout contrat concernant
des services financiers conclu entre un fournisseur
et un consommateur dans le cadre d'un systeme de
vente ou de prestations de services a distance organise par le fournisseur, qui, pour ce contrat,
utilise exclusivement une ou plusieurs techniques
de communication a distance jusqu'a, et y compris,
la conclusion du contrat ».

Een deskundige merkt op dat volgens artikel 2, a,
van richtlijn 2002/65 onder « overeenkomst op afstand » m.oet worden verstaan : « elke overeenkomst inzake financiele diensten tussen een aanbieder en een consument die wordt gesloten in het
kader van een door de aanbieder georganiseerd
systeem voor verkoop of dienstverrichting op afstand, waarbij voor deze overeenkomst tot en met
de sluiting ervan uitsluitend gebruikgemaakt
wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand ».

Au sens de l'article 77 de la loi sur les pratiques
du com.merce, il convient d'entendre par « Contrat
a distance » : «tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un
consommateur dans le cadre d'un systeme de
vente ou de prestations de services a distance organise par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise
exclusivement une ou plusieurs techniques de
communication a distance jusqu'a la conclusion du
contrat, y compris la conclusion du contrat ellememe ».

De wet op de handelspraktijken geeft in artikel 77
aan dat onder « overeenkomst op Eifstand » moet
worden verstaan : « elke overeenkomst tussen een
verkoper en een consument inzake producten of
diensten die wordt gesloten in het kader van een
door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor
deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de
overeenkomst zelf ».

Dans Tun et l'autre cas, il est requis qu'il soit recouru exclusivement a une ou plusieurs techniques de communication a distance jusqu'a et y
compris la conclusion du contrat elle-meme.

In beide gevallen geldt als vereiste dat uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met
de sluiting van de overeenkomst zelf.

S'il est requis que la conclusion du contrat ait lieu
exclusivement a distance, il n'est pas requis en outre que l'execution du contrat ait lieu a distance.

Het sluiten van de overeenkomst mag uitsluitend
op afstand worden verricht, maar voor de uitvoering van de overeenkomst is dit geen vereiste.

En consequence, le projet d'expose des motifs ne
peut etre suivi lorsqu'il enonce : « ... revaluation
ou l'expertise [...] ne peuvent pas etre considerees
comme des contrats a distance puisque leur execution requiert la presence physique d'un expert ou
d'un medecin. En consequence, de pareilles operations ne tombent pas dans le champ d'application
de la directive et les parties au contrat restent libres de determiner la repartition de leurs couts au
cas ou l'assurance ne serait pas conclue ».

Bijgevolg mag het ontwerp van memorie van toelichting niet worden nagevolgd wanneer het het
volgende bepaalt : « ... de expertise of schatting
[...] kunnen niet op afstand worden verricht vermits de uitvoering ervan de fysieke aanwezigheid
veronderstelt van een schatter, een expert of een
arts. Bijgevolg vallen dergelijke verrichtingen niet
onder het toepassingsgebied van de richtlijn en
blijven de partijen vrij de verdeling van de kosten
te bepalen wanneer de verzekering uiteindelijk
niet zal worden aangegaan. ».

De fagon plus generale, se pose la question si, par
le seul fait qu'il est conclu par l'intermediaire d'un
courtier qui travaille a distance avec les differents
assureurs, un contrat d'assurance doit etre considere comme etant conclu a distance. Une precision
legale serait la bienvenue a ce sujet.

Meer in het algemeen kan men zich afvragen of
het loutere feit dat een verzekeringsovereenkomst
gesloten is door bemiddeling van een makelaar die
op afstand samenwerkt met de verschillende verzekeraars volstaat om deze overeenkomst als een
op Eifstand gesloten overeenkomst te beschouwen.
De wet zou hierover duidelijkheid moeten scheppen.

II convient d'observer qu'en transposant la directive dans l'article 4 de la loi du 25 jum 1992 le legislateur etend considerablement le champ d'application de la directive qui, en principe, ne vise
que les consommateurs. La loi du 25 juin 1992
vise, quant a elle, egalement les contrats conclus
par les professionnels.

Er zij opgemerkt dat de wetgever, door de richtlijn
om te zetten in artikel 4 van de wet van 25 juni
1992, het toepassingsgebied van de richtlijn, die in
principe enkel voor de consumenten bedoeld is,
aanzienlijk uitbreidt. De wet van 25 jum 1992
heeft namelijk ook betrekking op overeenkomsten
gesloten door niet-consumenten.

Un representant des intermediaires d'assurances
se demande s'il est necessaire de prevoir un regime particulier pour les contrats a distance. Seul
le moyen de communication utilise (par ex.: internet) les differencie d'un contrat ordinaire.

Een vertegenwoordiger van de verzekeringstussenpersonen vraagt zich af of het nodig is dat er voor
de overeenkomsten op afstand in een specifieke
regeling wordt voorzien. Het enige verschilpunt
met gewone overeenkomsten is het communicatiemiddel (b.v.: internet).

- La conclusion du contrat:

- Het sluiten van de overeenkomst:

L'article 4, § 2 nouveau n'indique plus quand le
contrat est forme, c'est a dire, anciennement, des
la signature de la police presignee ou de la demande d'assurance par le preneur d'assurance.

In het nieuwe artikel 4, § 2 wordt niet langer vermeld wanneer de overeenkomst tot stand komt.
Vroeger was dit bij de ondertekening van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag door
de verzekeringnemer.

A defaut de precision dans la loi, c'est la theorie de
la reception utilisee lors de la conclusion des
contrats entre absents, qui s'appliquera conformement au droit commun.

Als hier in de wet niets over gezegd wordt, wordt
overeenkomstig de principes van het gemeen recht
de theorie van de ontvangst toegepast, die gebruikt wordt voor overeenkomsten tussen afwezigen.

- Le delai de resiliation:

- De opzeggingstermijn:

Le projet reduit a 14 jours le delai endeans lequel
le preneur a le droit de resilier le contrat, sauf
pour les assurances sur la vie ou le delai est de 30
jours.

De termijn waarover de verzekeringnemer beschikt om de overeenkomst op te zeggen, wordt
door het ontwerp teruggebracht tot 14 dagen, behalve voor levensverzekeringen, waar een termijn
van 30 dagen geldt.

- Le point de depart du delai de resiliation:

- De aanvang van de opzeggingstermijn:

Le projet de loi prevoit que le delai de resiliation
commence a courir, en principe, a compter du jour
ou le contrat est conclu. Cette date n'est toutefois
pas precisee, si ce n'est par une reference faite par
l'expose des motifs au droit commun.

Het wetsontwerp bepaalt dat de opzeggingstermijn in principe begint te lopen op de dag
waarop de overeenkomst wordt gesloten. Deze datum wordt echter niet bepaald, behalve door een
verwijzing naar het gemeen recht in de memorie
van toelichting.

Le delai de resiliation ne part done pas necessairement du jour de la reception des documents par
I'assureur, comme c'est le cas pour la police presignee et la demande d'assurance.

Voor de vooraf getekende polis en de verzekeringsaanvraag, vangt de opzeggingstermijn dus
niet noodzakelijk aan op de dag van de ontvangst
van de documenten door de verzekeraar, zoals bepaald is.

- Prise de cours de la garantie

- Ingang van de waarborg

La garantie prend cours non plus le lendemain de
la reception des documents par I'assureur (art. 4,
§ 2 LCAT) mais le lendemain de l'expiration du
delai de resiliation, sauf convention contraire.
Cette situation cree une insecurite juridique preoccupante pour I'assureur et l'assure, car pendant
la periode d'attente le sinistre n'est pas couvert.

De waarborg gaat niet meer in de dag volgend op
de ontvangst van de documenten door de verzekeraar (art. 4, § 2 WLVO) maar de dag volgend
op het verstrijken van de opzeggingstermijn, tenzij
anders is bedongen. Deze toestand schept een voor
de verzekeraar en de verzekerde verontrustende
toestand, gezien tijdens de wachtperiode de schade
niet gedekt is.

Un representant des consommateurs observe que le
preneur d'assurance ne voit pas toujours la difference entre la conclusion du contrat et la prise
d'effet de la garantie. II conviendrait des lors de
clanfler l'article 4, §2 a cet egard, en subdivisant
la disposition en ce sens.

Een vertegenwoordiger van de verbruikers merkt
op dat de verzekeringnemer niet altijd het verschil
ziet tussen het sluiten van de overeenkomst en de
inwerkingtreding van de waarborg. Dit verschil
zou duidelijk gemaakt kunnen worden door binnen artikel 4, §2 een opsplitsing te maken.

• Article 10, § 3 nouveau de la loi du 25 juin
1992

- Nieuw artikel 10, § 3 van de wet van 25 juni
1992

Cette disposition est relative a l'obligation pour
I'assureur de delivrer au preneur au moment de la
conclusion du contrat une copie certifiee conforme
des renseignements fournis par ecrit au sujet du
risque a couvrir.

Deze bepaling heeft betrekking op de verplichting
van de verzekeraar om bij het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeringnemer een eensluidend verklaard afschrift te verstrekken van de
inlichtingen die deze laatste schriftelijk heeft medegedeeld over het te dekken risico.

Dorenavant, la copie des documents ne devra plus
etre certifiee conforme et ce afin de faciliter la

Het afschrift van de documenten moet niet langer
eensluidend verklaard zijn. Dit vergemakkelijkt

conclusion de contrats d'assurances par voie electronique.

het elektronisch sluiten van verzekeringsovereenkomsten.

- Article 18, al. 1" nouveau de la loi du 25 juin
1992

- Nieuw artikel 18, lid 1 van de wet van 25 juni 1992

L'article 18, al. V^ nouveau allonge le delai de
remboursement des primes payees afferentes a la
periode de couverture, apres exercice du droit de
resiliation. Ceci est des lors moins favorable au
consommateur.

Het nieuwe artikel 18, lid 1, verlengt de termijn
voor de terugbetaling van de betaalde premies die
betrekking hebben op de dekkingsperiode na uitoefening van het opzeggingsrecht. Het gaat hier
dus om een wijziging die minder gunstig is voor de
verbruiker.

Neamnoins, la loi est tenue a se conformer au
prescrit de la directive a cet egard.

De wet moet zich echter aanpassen aan wat de
richtlijn op dit vlak voorschrijft.

3. POSITION DE L'UPEA

3. STANDPUNT VAN DE B.V.V.O.

I.

L

Observations sur le projet de loi

» Article 4. § 2 LCAT :

Opmerkingen over het wetsontwerp

» Artikel 4. § 2 WLVO :

> Alignement du regime specifique des polices
presignees et des demandes d'assurance sur
celui prevu par la directive :

> Afstemming van de specifieke regeling voor
de voorafgetekende polissen en de verzekeringsaanvragen op die waarin de richtlijn
voorziet :

Le projet de loi transpose dans la LCAT les
regies de la directive relatives a la formation et a la prise d'effet des contrats a distance, ainsi qu'au droit de retractation inherent a ce type de contrat. Ces regies
s'appliqueront non seulement aux contrats
d'assurance conclus a distance, mais egalement aux contrats conclus par le biais des
techniques de la police presignee et de la
demande d'assurance. EUes remplaceront
le regime particulier applicable a ces deux
techniques de conclusion de contrat.

De WLVO wordt door het wetsontwerp
aangepast aan de regels van de richtlijn
met betrekking tot de totstandkoming en
de inwerkingtreding van de overeenkomsten op afstand, alsook tot het herroepingsrecht dat inherent is aan dit soort
overeenkomsten. Die regels zullen niet alleen op de op afstand gesloten verzekeringsovereenkomsten van toepassing zijn,
maar ook op de overeenkomsten die door
middel van de techniek van de voorafgetekende polis en de verzekeringsaanvraag gesloten worden. Zij zullen de
bijzondere regeling vervangen die op die
twee technieken van contractsluiting van
toepassing is.

L'UPEA approuve cette uniformisation.
Cette demarche va en effet dans le sens
d'une simplification puisque les memes regies seront applicables dans tous les cas ou
un droit de repentir est prevu.

De B W O staat achter deze uniformering.
Dit initiatief leidt immers tot een vereenvoudiging, aangezien dezelfde regels zullen
gelden in alle gevallen waarin een bedenktijd bestaat.

Le maintien de deux
poserait I'assureur a
ques
quasiment
convient en outre de

Het handhaven van twee afzonderlijke regelingen zou de verzekeraar aan praktisch
onoverkomelijke
moeilijkheden
blootstellen. Er zij overigens opgemerkt dat de

regimes distincts exdes difficultes pratiinsurmontables.
II
noter que les polices

presignees et les demandes d'assurance
peuvent elles aussi etre conclues a distance : a quel regime faudrait-il, en
l'absence d'uniformisation, se referer dans
un tel cas ? Quelle serait la duree du delai
de reflexion ? Quand demarrerait-il ?
Quand les garanties entreraient-elles en
vigueur ? La difference de traitement eventuelle ne serait-elle pas constitutive d'une
discrimination susceptible d'etre sanctionnee par la Cour d'arbitrage ?

voorafgetekende polissen en de verzekeringsaanvragen 66k op afstand gesloten
kunnen worden : naar welke regeling zou,
bij gebrek aan uniformering, in een dergelijk geval verwezen moeten worden ? Hoelang zou de bedenktijd duren? Wanneer
zou die ingaan ?
Vanaf wanneer zouden de waarborgen gelden ? Zou het eventuele verschil in behandeling geen discriminatie inhouden die
door het Arbitragehof bestraft zou kunnen
worden ?

L'UPEA estime toutefois que les contrats a
distance ne devraient pas etre traites dans
le meme paragraphe que les polices presignees et les demandes d'assurance (art. 4 §
2 LCAT) et qu'ils devraient faire l'objet
d'un paragraphe distinct (par ex. § 2bis).
Un contrat a distance peut en effet etre
conclu tant au depart d'une proposition
d'assurance (art. 4 § ler) que par le biais
d'une police presignee ou d'une demande
d'assurance. Une telle modification de la loi
projetee permettrait d'eviter tout manque
de clarte quant au regime applicable aux
contrats a distance qui seraient conclus via
une proposition d'assurance.

Toch meent de B W O dat de overeenkomsten op afstand niet in dezelfde paragraaf als de voorafgetekende polissen en de
verzekeringsaanvragen (art. 4 § 2 WLVO)
behandeld zouden moeten worden, maar
wel in een aparte paragraaf (bijvoorbeeld
§2bis). Een overeenkomst op afstand kan
immers zowel op basis van een verzekeringsvoorstel (art. 4 § 1) als via een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag gesloten worden. Een dergelijke
wijziging van de geplande wet zou het mogelijk maken iedere onduidelijkheid te
vermijden betreffende de regeling die van
toepassing is op de overeenkomsten op afstand die via een verzekeringsvoorstel gesloten zouden worden.

> Absence d'extension des regies de la directive d Vensemble des contrats d'assurance

Geen uitbreiding van de regels van de richtlijn tot alle verzekeringsovereenkomsten

Le projet de loi limite 1'application des regies de la directive aux contrats a distance,
aux polices presignees et aux demandes
d'assurance, soit aux hypotheses dans lesquelles un droit de retractation existe deja
a l'heure actuelle.

Het wetsontwerp beperkt de toepassing
van de regels van de richtlijn tot de overeenkomsten op afstand, de voorafgetekende polissen en de verzekeringsaanvragen, dit wil zeggen, tot de gevallen
waarin nu al een herroepingsrecht bestaat.

L'UPEA approuve cette limitation. Elle estime en effet qu'il aurait ete inopportun
d'etendre, comme ce fut envisage a un moment donne, le regime de la directive a tous
les contrats d'assurance. La generalisation
du droit de retractation mettrait les assureurs dans une situation d'insecurite economique et irait a l'encontre de la stabilite
des contrats. Elle constituerait un risque
d'abus dans le chef des preneurs
d'assurance qui, apres avoir conclu un
contrat avec une compagnie, tenteraient de
negocier des conditions plus avantageuses

De B W O staat achter die beperking. Zij is
immers van mening dat het niet wenselijk
zou zijn geweest, zoals op een bepaald
ogenblik is overwogen, het stelsel van de
richtlijn tot alle verzekeringsovereenkomsten uit te breiden. De algemene toepassing van het herroepingsrecht zou de
verzekeraars in een onzekere economische
toestand brengen en zou indruisen tegen de
stabiliteit van de overeenkomsten. Ze zou
kunnen leiden tot misbruiken bij de verzekeringnemers die, na met een maatschappij een overeenkomst te hebben geslo-

aupres d'une autre compagnie (shopping).

ten, zouden trachten voordeligere voordelen bij een andere maatschappij te verkrijgen (shopping).

L'octroi d'un droit de retractation est inherent au fait que le contrat a ete conclu a
distance ou par le biais d'une technique
particuliere, telle que la police presignee; il
se justifie par le fait que le preneur n'a pas
eu l'occasion d'obtenir, de I'assureur ou
d'un intermediaire, toutes les explications
sur le service achete. La difference de traitement avec les contrats conclus dans des
conditions normales se fonde sur une justification objective et raisonnable et ne devrait done pas etre consideree comme une
discrim^ination par la Cour d'arbitrage.

De toekenning van een herroepingsrecht is
inherent aan het feit dat de overeenkomst
op afstand of via een bijzondere techniek,
zoals de voorafgetekende polis, gesloten is;
die toekenning is gerechtvaardigd omdat de
verzekeringnemer niet de gelegenheid
heeft gehad om van de verzekeraar of van
een tussenpersoon alle inlichtingen over de
gekochte dienst te verkrijgen. Het verschil
in behandeling met in normale omstandigheden gesloten overeenkomsten berust op
een objectieve en redelijke rechtvaardiging
en zou door het Arbitragehof dus niet als
een discriminatie beschouwd mogen worden.

> Point de depart du delai de reflexion

Aanvangspunt van de bedenktijd

- Assurance non-vie

- Verzekering niet-leven

Conformement a la directive, la loi projetee
dispose que, en regie generale, le delai de
reflexion commence a courir a compter du
jour ou le contrat est conclu (en assurance
non-vie).

Overeenkomstig de richtlijn bepaalt de
ontwerpwet dat de bedenktijd in het algemeen ingaat op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten (in de verzekering
niet-leven).

La regie particuliere relative a la date de
formation du contrat conclu au moyen
d'une police presignee ou d'une demande
d'assurance est supprimee. Cette date sera
ainsi determinee conformement aux principes du droit civil (theorie de la reception
pour les contrats entre absents).

De bijzondere regel betreffende de datum
van totstandkoming van de overeenkomst
die via een voorafgetekende polis of een
verzekeringsaanvraag
wordt
gesloten,
wordt geschrapt. Die datum zal aldus bepaald worden overeenkomstig de principes
van het burgerlijk recht (theorie van de
ontvangst voor de contracten tussen afwezigen).

La loi projetee n'aura des lors pas de
consequences pratiques en ce qui concerne
le point de depart du delai de reflexion sauf dans l'hypothese particuliere ou les
conditions contractuelles et les informations complementaires n'auraient pas ete
communiquees au preneur prealablement a
la conclusion du contrat.

De voorgestelde wet zal derhalve geen
praktische gevolgen hebben voor wat betreft het vertrekpunt van de bedenktijd behalve in het bijzonder geval waarin, v66r
het afsluiten van het contract, de contractuele voorwaarden en de bijkomende informatie niet meegedeeld zouden zijn aan
de verzekeringnemer.

La LCAT dispose deja a l'heure actuelle
que le delai de resiliation commence a courir a compter de la reception par I'assureur
de la police presignee ou de la demande
(art. 4 § 2 actuel).

De WLVO bepaalt nu al dat de opzeggingstermijn ingaat vanaf de ontvangst door de
verzekeraar van de voorafgetekende polis
of aanvraag (huidig artikel 4 § 2).

- Assurance vie

- Levensverzekering

Conformement a la directive, la loi projetee
dispose que, en assurance vie, le delai
commence a courir au moment ou le preneur d'assurance est informe par I'assureur
que le contrat a ete conclu.

Overeenkomstig de richtlijn bepaalt het
wetsontwerp dat de termijn met betrekking
tot de levensverzekering ingaat op het tijdstip waarop de verzekeraar aan de verzekeringnemer meedeelt dat de overeenkomst is gesloten.

Cette regie ne s'applique qu'aux contrats
vises par le projet, a savoir les contrats a
distance, les polices presignees et les demandes d'assurance. Or, un droit de repentir existe de maniere generale en assurance
vie (art. 7 de l'arrete royal Vie de 1992 et
art. 8, § 1" du nouvel arrete vie du 14 novembre 2003). Si la duree du delai de reflexion vise par l'AR Vie est la meme que
celle prevue par la directive - trente jours , le point de depart est different, l'AR Vie
prevoyant que le delai demarre a compter
de la prise d'effet du contrat.

Deze regel geldt alleen voor de door het
ontwerp beoogde overeenkomsten, namelijk
de overeenkomsten op afstand, de voorafgetekende polissen en de verzekeringsaanvragen. In het algemeen bestaat er echter
een recht op bedenktijd in de levensverzekering (art. 7 van het koninklijk besluit Leven van 1992 en art. 8, §1 van het
nieuwe koninklijk besluit Leven van 14 november 2003). Hoewel de duur van de door
het KB Leven bedoelde bedenktijd dezelfde
is als die waarin de richtlijn voorziet - dertig dagen -, is het aanvangspunt verschillend, aangezien het KB Leven bepaalt dat
de termijn ingaat vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst.

L'UPEA estime qu'il est souhaitable, dans
un souci de coherence et de simplification,
que le legislateur beige etende la regie prevue dans la directive « Commerce a distance » a tous les contrats d'assurance vie.
Cette regie est d'ailleurs deja prevue par
les directives sur l'assurance vie. L'article
8, § I'' de r arrete royal Vie de 2003 devrait
des lors etre modifie.

Om redenen van samenhang en vereenvoudiging acht de B W O het wenselijk dat
de Belgische wetgever de regel van de richtlijn « Verkoop op afstand » tot alle verzekeringsovereenkomst uitbreidt. De richtlijnen over de levensverzekering voorzien
trouwens al in die regel. Artikel 8, §1 van
het voornoemde koninklijk besluit Leven
van 2003 zou dus gewijzigd moeten worden.

> Prise d'effet des garanties :

> Inwerkingtreding van de waarborg :

Conformement a la directive, la loi projetee
dispose que la garantie prend cours le lendemain de l'expiration du delai de reflexion
et ceci, tant pour les contrats conclus au
moyen d'une police presignee ou d'une demande d'assurance que pour ceux conclus a
distance.

Overeenkomstig de richtlijn bepaalt de geplande wet dat de waarborg ingaat de dag
volgend op het verstrijken van de bedenktijd, en dit zowel voor de overeenkomsten
die door middel van een voorafgetekende
polis of een aanvraag gesloten worden, als
voor die welke op afstand gesloten worden.

Rien n'empeche cependant les parties de
prevoir dans les contrats une clause determinant avec precision leur prise d'effet.
Une telle clause s'averera utile dans une
optique de securite juridique, afin d'eviter
toute contestation quant a l'entree en vi-

Niets verhindert de partijen echter om in
de overeenkomsten een clausule op te nemen die de inwerkingtreding ervan nauwkeurig vastlegt. Een dergelijke clausule is
nuttig uit het oogpunt van rechtszekerheid,
om iedere betwisting over de inwerkingtre8

gueur de la garantie. Elle sera egalement
necessaire au cas oia le preneur souhaiterait beneficier d'une couverture immediate,
sans attendre l'expiration du delai de reflexion. A noter egalement que l'article 10 §
2 LCAT requiert que le contrat mentionne
la date a laquelle l'assurance prend cours.

ding van de waarborg te voorkomen. Ze zal
ook noodzakelijk zijn ingeval de verzekeringnemer onmiddellijk dekking zou willen
verkrijgen, zonder het verstrijken van de
bedenktijd af te wachten. Er zij bovendien
opgemerkt dat artikel 10 § 2 WLVO vereist
dat de overeenkomst de datum vermeldt
waarop de verzekering begint te lopen.

Compte tenu de ces elements, l'U.P.E.A. recommandera aux entreprises d'assurances
de toujours veiller a preciser clairement
dans les contrats la date de prise d'effet des
garanties.

Rekening houdend met deze elementen, zal
B.V.V.O. aan de verzekeringsondernemingen aanbevelen er altijd voor te zorgen de
datum van aanvang van de waarborg duidelijk te vermelden in de contracten.

> Exceptions au droit de retractation :

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Le projet de loi prevoit que le droit de resiliation ne s'applique pas aux contrats
d'assurance de bagage ou de voyage ou aux
assurances dont la duree de couverture est
inferieure a trente jours, ni aux contrats
d'assurance sur la vie, lies a un fonds
d'investissement.

Het wetsontwerp bepaalt dat het opzeggingsrecht niet van toepassing is op bagage- en reisverzekeringsovereenkomsten of
op verzekeringen met een looptijd van
minder dan dertig dagen, noch op levensverzekeringsovereenkomsten gebonden aan
een investeringsfonds.

L'UPEA se felicite de la derniere exception,
qui vise expressement les contrats de la
branche 23. Elle traduit en termes
d'assurance la disposition de la directive
qui exclut du droit de retractation les services dont le prix depend de certames fluctuations. Dans le souci de coherence et de
simplification exprime ci avant, cette exception devrait egalement s'appliquer aux
contrats de la branche 23 qui ne sont pas
conclus a distance.

De B W O verheugt zich over die laatste
uitzondering, die uitdrukkelijk de overeenkomsten van tak 23 beoogt. De uitdrukking
zet in verzekeringstermen de bepaling van
de richtlijn om die de diensten waarvan de
prijs afhankelijk is van schommelingen,
van het herroepingsrecht uitsluit. Nog altijd om redenen van samenhang en vereenvoudiging zou die uitzondering ook moeten
gelden voor de overeenkomsten van tak 23
die niet op afstand worden gesloten.

L'UPEA constate par contre que, pour le
reste, le projet de loi opere une transposition imparfaite de la directive, laquelle dispose que le droit de retractation ne
s'applique pas aux polices d'assurance de
voyage ou de bagages ou aux polices
d'assurance similaires a court terme d'une
duree inferieure a un mois.

Voor het overige stelt de B W O echter vast
dat het wetsontwerp de richtlijn onvoUedig
omzet, want deze bepaalt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op
reis- en bagageverzekeringspolissen of
soortgelijke
kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan
een maand.

En effet, la derogation pour les assurances
de voyage ou de bagages n'est autorisee que
pour les contrats a court terme, ce que Ton
ne retrouve pas dans le texte du projet de
loi. Par ailleurs, la derogation n'est pas
permise pour tous les contrats a court
terme (d'une duree inferieure a un mois)

De afwijking voor de reis- of bagageverzekeringen is immers alleen toegestaan
voor de overeenkomsten van korte duur,
wat niet in de tekst van het wetsontwerp
staat. De afwijking is dus niet toegestaan
voor alle kortetermijnovereenkomsten (met
een looptijd van minder dan een maand).

zoals uit het wetsontwerp kan blijken,
maar alleen voor reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke verzekeringsringspolissen die op korte termijn worden
gesloten.

comme le laisse entendre le projet de loi
mais pour les seules polices d'assurance de
voyage ou de bagages ou polices
d'assurance similaires conclues a court
terme.

> Gevolg van de herroeping :

> Effet de la retractation :
L'UPEA estime que la loi projetee devrait
preciser clairement que l'effet de la retractation doit etre la resiliation du contrat
avec effet immediat au moment de la notification et ce, pour tous les contrats vises
par le droit de retractation.

De B W O is van mening dat het wetsontwerp zou moeten verduidelijken dat de
herroeping moet resulteren in de opzegging
van de overeenkomst met onmiddellijke
uitwerking op het ogenblik van de kennisgeving en wel voor alle overeenkomsten
waarvoor het herroepingsrecht geldt.

En effet, la solution de la resiliation est
inevitable pour les assurances obligatoires
visant a proteger des tiers (p.ex. RC auto,
AT); dans ces cas, rindemnisation des victimes est garantie, le droit de retractation
ne leur etant pas opposable. Dans un souci
de coherence, et dans la mesure ou la directive est muette a ce sujet, cette solution,
qui existe actuellement en cas de police
presignee et de demande d'assurance —
lorsque la retractation est notifiee par le
preneur -, devrait etre generalisee a
l'ensemble des contrats a distance.

De oplossing van de opzegging is immers
onvermijdelijk voor de verplichte verzekeringen die de belangen van derden
beogen te beschermen (bv. BA Auto, AO) ;
in die gevallen wordt de schadeloosstelling
van slachtoffers gegarandeerd, aangezien
het herroepingsrecht niet aan hen kan
worden tegengeworpen. Om redenen van
samenhang, en in zoverre de richtlijn hierover niets zegt, zou deze oplossing, die
momenteel bestaat in geval van voorafgetekende polis en van verzekeringsaanvraag - wanneer van de herroeping door de
verzekeringnemer kennis wordt gegeven -,
op alle overeenkomsten op afstand toegepast moeten worden.

Droit
de
retractation
aux
consommateurs et a I'assureur

non-

> Uitbreiding van het herroepingsrecht tot
niet-consumenten en tot de verzekeraar

L'UPEA approuve le maintien par la loi
projetee d'un droit de retractation dans le
chef des preneurs non-consommateurs et
des assureurs. Ce droit n'est pas prevu par
la directive. II n'est toutefois pas contraire
a celle-ci puisqu'il ne fait pas partie des
points qu'elle harmonise.

De B W O staat achter de handhaving door
het wetsontwerp van een herroepingsrecht
voor de verzekeringnemers die geen consumenten zijn en tot de verzekeraars. De
richtlijn voorziet daar niet in. Die uitbreiding is echter niet in strijd met de
richtlijn, aangezien het niet om een geharmoniseerde materie gaat.
• Artikel 10 § 3 WLVO :

« Article 10 § 3 LCAT :
L'UPEA approuve la suppression de l'obligation de
certifier conforme la copie que I'assureur doit
communiquer au preneur des renseignements
fournis par ce dernier. Cette formalite inutilement
lourde aurait en effet pu poser probleme dans le
cadre du commerce electronique. L'art. 10 § 3
LCAT pourrait toutefois etre integralement abroge

De B W O gaat akkoord met de opheffing van de
verplichting om het afschrift dat de verzekeraar
aan de verzekeringnemer moet verstrekken van de
door deze laatste meegedeelde inlichtingen, eensluidend te verklaren. Die nutteloos logge formaliteit zou immers problemen kunnen veroorzaken in
het kader van de elektronische handel. Artikel 10
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§ 3 WLVO zou overigens helemaal geschrapt kunnen worden aangezien het nauwelijks toegepast
wordt.

compte tenu du fait qu'il n'est guere applique.

« Artikel 18 WLVO :

» Article 18 LCAT :
La loi projetee modifie le delai - de 15 a 30 jours dans lequel I'assureur doit rembourser le credit de
prime en cas de resiliation ou d'exercice du droit
de retractation. L'UPEA approuve cette modification qui decoule de la directive.

II.

II. Observations com.plenientaires
•

Remuneration pour le service preste
Vexercice du droit de retractation

Het wetsontwerp wijzigt de termijn - van 15 in 30
dagen - binnen dewelke de verzekeraar het premiekrediet moet terugbetalen bij opzegging of uitoefening van het herroepingsrecht. De B W O onderschrijft die wijziging, die uit de richtlijn voortvloeit.

avant

•

Aanvullende opmerkingen
Vergoeding van voor de uitoefening van het
herroepingsrecht geleverde diensten

L'UPEA regrette que le projet ne prevoie pas la
possibilite pour I'assureur, en cas d'exercice du
droit de retractation apres l'entree en vigueur du
contrat, de se faire remunerer pour le service preste (couverture) avant la resiliation. Une telle disposition doit etre prevue, meme si la directive
n'oblige pas les Etats membres a le faire (cf art.
7.2). II serait en effet inconcevable d'obliger les assureurs a fournir des services gratuitement. Ce
serait contraire a toute logique economique et aux
regies prudentielles les plus elementaires. Ce serait en outre une porte ouverte a des abus de la
part de consommateurs peu scrupuleux.

De B W O betreurt dat het ontwerp voor de verzekeraar niet voorziet in de mogelijkheid om, in geval van uitoefening van het herroepingsrecht na
de inwerkingtreding van de overeenkomst, betaling te vragen voor de dienst (dekking) die v66r de
opzegging geleverd is. Een dergelijke bepaling
moet opgenomen worden, zelfs al verplicht de
richtlijn de lidstaten er niet toe dit te doen (cf art.
7.2). Het zou immers onbegrijpelijk zijn de verzekeraars ertoe te verplichten gratis diensten te
verlenen. Dit zou in strijd zijn met elke economische logica en met de meest elementaire prudentiele regels. Dit zou bovendien de deur openzetten
voor misbruiken vanwege weinig gewetensvolle
consumenten.

•

•

Recuperation des frais de conclusion du contrat

L'UPEA estime en outre que le projet doit prevoir
la possibilite pour I'assureur de recuperer certains
frais fixes lies a la conclusion du contrat en cas
d'exercice par le preneur de son droit de retractation (par exemple frais d'evaluation du risque,
d'expertise eventuelle, d'emission de la police, de
communication des informations prealables et des
conditions generales...).

Recuperatie van de kosten voor contractsluiting

De B W O meent bovendien dat het ontwerp moet
voorzien in de mogelijkheid voor de verzekeraar
om bepaalde vaste kosten in verband met de contractsluiting te recupereren wanneer de verzekeringnemer zijn herroepingsrecht uitoefent (bijvoorbeeld, kosten voor de schatting van het risico,
kosten van eventuele expertise, van polisafgifte,
van mededeling van voorafgaande informatie en
van de algemene voorwaarden ...).

Quid en cas d'intervention d'un interm-ediaire ?

•

Le texte de la directive n'est pas clair quant a la
question de savoir dans quels cas les regies relatives aux contrats a distance s'appliqueront lorsqu'un intermediaire intervient dans le processus

Wat gebeurt er bij optreden van een tussenpersoon ?

De tekst van de richtlijn is niet duidelijk over de
vraag in welke gevallen de regels betreffende de
overeenkomsten op afstand van toepassing zijn
wanneer een tussenpersoon in het proces van het
11

de conclusion d'un contrat d'assurance.

sluiten van een verzekeringsovereenkomst wordt
ingeschakeld.

Selon l'U.P.E.A., il est souhaitable que le legislateur beige apporte des precisions a cette question,
a tout le moins dans les documents parlementaires.

Volgens de B W O zou de Belgische wetgever dit
punt moeten verduidelijken, op zijn minst in de
parlementaire documenten.

L'UPEA estime a cet egard que les intermediaires
avec lesquels I'assureur entretient une relation
d'affaire stable et reguliere peuvent etre consideres comme charges par ledit assureur d'avoir des
contacts avec les clients et de leur presenter des
produits. Us representent done, pour l'application
de la directive, I'assureur dans le cadre de ces taches — ce qui ne signifle pas pour autant que
I'assureur pourra etre declare responsable de
toute faute commise par ces intermediaires. Un
contact face-a-face avec un tel intermediaire est en
consequence assiroile a un contact face-a-face avec
I'assureur et il n'y a pas, dans ce cas, de contrat a
distance. Cette assimilation ne se limite pas aux
intermediaires dotes d'un mandat au sens strict
(mandat de conclure au nom et pour compte de
I'assureur).

De B W O is van oordeel dat de tussenpersonen
met wie de verzekeraar een stabiele en regelmatige zakenrelatie onderhoudt, beschouwd kunnen worden als door die verzekeraar gelast om
contacten met de clienten te hebben en die clienten producten aan te bieden. Voor de toepassing
van de richtlijn vertegenwoordigen zij dus de verzekeraar in het kader van die taken - wat echter
met wil zeggen dat de verzekeraar verantwoordelijk zal worden verklaard voor al de fouten gemaakt door deze tussenpersonen. Een face-to-face
contact met een dergelijke tussenpersoon wordt
bijgevolg gelijkgesteld met een face-to-face contact
met de verzekeraar en in dat geval is er geen
overeenkomst op afstand. Die gelijkschakeling is
niet beperkt tot de tussenpersonen die over een
lastgeving in strikte zin beschikken {lastgeving om
in naam en voor rekening van de verzekeraar overeenkomsten te sluiten).

On peut raisonnablement presumer qu'un intermediaire travaille en general sur la base d'un
contact face-a-face avec le consommateur. Cette
presomption peut etre renversee, soit si
l'intermediaire utilise ponctuellement des techniques de communication a distance dans le cadre
d'un systeme de vente a distance (p.ex. operations
de mailing), soit lorsqu'il ne vend habituellement
qu'au moyen de telles techniques et dans le cadre
d'un tel systeme (p.ex. vente par Internet, par telephone, par correspondence...).

We mogen er redelijkerwijs van uitgaan dat een
tussenpersoon in het algemeen op basis van een
face-to-face contact met de consument werkt. Die
veronderstelling kan weerlegd worden, ofwel
wanneer de tussenpersoon op gerichte wijze technieken voor communicatie op afstand gebruikt in
het kader van een systeem van verkoop op afstand
(bv. mailings), ofwel wanneer hij gewoonlijk alleen
door middel van dergelijke technieken en in het
kader van een dergelijk systeem verkoopt (bv.
verkoop via internet, per telefoon, per brief, ...).

4. AVIS DE LA COMMISSION

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE

A. ARTICLE 4 § 2, NOUVEAU DE LA LOI DU 25 J U I N

A. NIEUW ARTIKEL 4 § 2 VAN DE W E T VAN 25 JUNI
1992

1992
1. C H A M P D'APPLICATION

1. TOEPASSINGSGEBIED

La Commission estime qu'il y a lieu de limiter les
dispositions nouvelles aux contrats d'assurance
conclus a distance au sens defini par la directive
europeenne du 23 septembre 2002, a l'exclusion de
tous les autres procedes de formation des contrats.

De Commissie meent dat het toepassingsgebied
van de nieuwe bepalingen beperkt moet worden
tot op afstand gesloten verzekeringsovereenkomsten m de zin van de definitie die in de Europese richtlijn van 23 September 2002 gehanteerd
12

Certains de ces procedes devront cependant etre
adaptes afin d'heirmoniser leur regime avec celui
des contrats a distance. On songe notamment a
ralignement des delais de reflexion dans tous les
cas ou un droit de retractation existe (p. ex. police
presignee et demande d'assurance).

wordt, met uitzondering van alle emdere wijzen
van totstandkoming van overeenkomsten. Teneinde tot een harmonisatie te komen van hun regels
met de regels geldend voor de op afstand gesloten
overeenkomsten, zullen sommige van deze wijzen
nochtans moeten worden aangepast. Men denkt
onder andere aan de harmonisatie van de bedenktijd in al de gevallen waarin een herroepingsrecht
bestaat (bvb. voorafgetekende polis en verzekeringsaanvraag).

Elle observe cependant qu'il existe de nombreuses
incertitudes sur la notion meme de contrats
conclus a distance, specialement lorsqu'un intermediaire d'assurance intervient dans le processus
de formation du contrat. II importe que cette question soit clairement reglee dans la loi, ou, a defaut,
qu'une precision soit fournie dans l'expose des motifs.

De Commissie merkt echter op dat er heel wat onduidelijkheid heerst rond het begrip "op afstand
gesloten overeenkomsten", en in het bijzonder
wanneer er een verzekeringstussenpersoon wordt
ingeschakeld in het proces van de totstandkoming
van de overeenkomst. Het is van belang dat dit op
duidelijke wijze geregeld wordt in de wet of dat de
memorie van toelichting hierover opheldering verschaft.

II est certain, en tout cas, que l'intervention d'un
expert pour revaluation du risque ne remet pas en
cause la qualification du contrat comme contrat
conclu a distance.

Het staat in elk geval vast dat de inschakeling van
een expert voor de evaluatie van het risico niet
verhindert dat de overeenkomst als een op afstand
gesloten overeenkomst beschouwd wordt.

Dans sa version actuelle, le projet de loi limite son
domaine d'application aux contrats conclus avec
des professionnels par le biais d'une reference a la
loi sur les pratiques du commerce. Ce procede indirect est curieux, meme si la solution doit etre
approuvee. L'application de la directive aux relations entre professionnels introduirait un formalisme inutile dans ce type de contrats.

De huidige versie beperkt het wetsontwerp in zijn
toepassingsgebied op de contracten afgesloten met
professionelen, door verwijzing naar de wet op de
de handelspraktijken. Deze onrechtstreekse handeling is eigenaardig, zelfs indien de oplossing
dient goedgekeurd te worden. De toepassing van
de richtlijn op de relaties tussen professionelen
zou een nutteloos formalisme invoeren in dit soort
overeenkomsten.

2. TECHNIQUE LEGISLATIVE

2. WETGEVINGSTECHNIEK

Le projet presente a la Commission aligne le regime juridique des contrats conclus par la voie
d'une police presignee ou d'une demande
d'assurance sur celui prevu pour les contrats
conclus a distance.

Het ontwerp dat voorgelegd wordt aan de Commissie brengt het rechtsstelsel dat geldt voor
overeenkomsten die door middel van een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag gesloten zijn, in overeenstemming met het rechtsstelsel dat van toepassing is voor op afstand gesloten overeenkomsten.

Meme s'il s'inspire d'une volonte de simplification
administrative, cet amalgame n'est pas souhaitable pour deux raisons :

Deze uniformering is weliswaar ingegeven door
een streven naar administratieve vereenvoudiging, maar is toch niet wenselijk, en wel om twee
redenen :

- la vente a distance vise un processus particulier
de formation du contrat d'assurance alors que les
demandes d'assurance et polices presignee sont

- bij de verkoop op afstand is er sprake van een
bijzondere wijze van totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst terwijl de verzekerings13

des documents preparatoires definis par la loi, qui
peuvent etre utilises en dehors d'une vente a distance.

aanvragen en voorafgetekende polissen in de wet
omschreven voorbereidende documenten zijn, die
ook gebruikt kunnen worden zonder dat de verkoop op afstand gebeurt.

- l'avantage de l'article 4 § 2, dans sa version actuelle, est de permettre une conclusion et une entree en vigueur plus rapides du contrat
d'assurance. Le texte nouveau, en reportant la
date d'entree en vigueur de la garantie, supprime
cet avantage et enleve tout interet a l'usage d'une
demande d'assurance ou d'une police presignee.

- het voordeel van het huidige artikel 4 § 2, is dat
het sluiten en de inwerkingtreding van de verzekeringsovereenkomst vlugger verlopen. Met de
nieuwe tekst, die de datum van inwerkingtreding
van de waarborg uitstelt, verdwijnt dit voordeel en
verliest het gebruik van een verzekeringsaanvraag
of een voorafgetekende polis zijn nut.

La commission suggere des lors de maintenir
l'article 4, § 2, dans sa version actuelle et
d'introduire un nouveau paragraphe pour les
contrats conclus a distance, tout en veillant a faire
prevaloir l'un des systemes lorsque les documents
preparatoires sont transmis par voie electronique.
Afin de ne pas compliquer la gestion administrative, il conviendrait d'harmoniser autant que possible les delais de resiliation (voy. infra).

De Commissie stelt dan ook voor artikel 4, § 2, in
zijn huidige vorm te handhaven en een nieuwe paragraaf in te lassen voor op afstand gesloten overeenkomsten. Wanneer de voorbereidende documenten elektronisch worden doorgestuurd, dient
men erop toe te zien dat een van de stelsels de
overhand heeft. Om het administratief beheer niet
te bemoeilijken, zouden de opzeggingstermijnen zo
veel mogelijk geharmoniseerd moeten worden (zie
verder).

II faudrait en tout cas eviter que les dispositions
nouvelles n'aboutissent a une reduction de la protection accordee au consommateur par l'article 4
§ 2, en cas d'utilisation d'une demande
d'assurance ou d'une police presignee.

Wat in elk geval vermeden moet worden is dat de
nieuwe bepalingen minder bescherming bieden
dan artikel 4 § 2 aan de consument die een verzekeringsaanvraag of een voorafgetekende polis gebruikt.

II convient d'observer en outre que pour avoir une
vision complete du regime juridique applicable
aux contrats conclus a distance, il faudra consulter
simultanement la loi sur le contrat d'assurance
terrestre et la loi sur les pratiques du commerce.

Verder dient te worden opgemerkt dat om een
voUedig beeld te hebben van het rechtsstelsel van
op afstand gesloten overeenkomsten, de wet op de
landverzekeringsovereenkomst en de wet op de
handelspraktijken gelijktijdig geraadpleegd zouden moeten worden.

3. DELAI DE RESILLATION

3. OPZEGGINGSTERMIJN

a) Prise de cours

a) Ingang

L'avant projet prevoit que le delai de resiliation
prend cours le jour ou le contrat est conclu (sauf
en assurance-vie ou Ton tient compte du jour ou le
preneur est informe que le contrat est conclu) ou le
jour oil le preneur regoit les conditions contractuelles si cette date est posterieure.

Het voorontwerp bepaalt dat de opzeggingstermijn
ingaat op de dag waarop de overeenkomst wordt
gesloten (behalve voor de levensverzekering, waar
deze termijn ingaat op de dag waarop de verzekeraar aan de verzekeringnemer meedeelt dat de
overeenkomst is gesloten) of op de dag waarop de
verzekeringnemer de voorwaarden van de overeenkomst ontvangt, indien deze dag later valt.

En ce qui concerne la premiere branche de
l'alternative, pour l'assurance non vie, le texte en
projet ne permet pas de determiner exactement la
date de conclusion du contrat. La question etant

Wat het eerste deel betreft van de nieuwe bepaling
voor niet-levensverzekeringen, dient opgemerkt te
worden dat de ontwerptekst niet duidelijk is over
de exacte datum van het sluiten van de overeen14

laissee au droit commun, le contrat se forme en
principe lorsque l'une des parties regoit l'accord de
l'autre.

komst. Aangezien dit wordt overgelaten aan het
gemeen recht, komt de overeenkomst in principe
tot stand wanneer een van de partijen het akkoord
bekomt van de andere.

La Commission recommande que le legislateur
fixe plus clairement la date de la conclusion du
contrat comme l'y invite l'art. 10 § 2 de la LCAT,
lorsque le contrat est conclu a distance car il s'agit
d'un moment cle pour la prise de cours du delai de
resiliation et, ensuite, de la garantie. L'article 4,
§ 2, dans sa version actuelle, prevoit que le delai
prend cours des reception de la police presignee ou
de la demande d'assurance par I'assureur.

De Commissie meent dat de wetgever de datum
van het sluiten van de overeenkomst duidelijker
moet vastleggen, zoals gevraagd wordt in artikel
10 § 2 van de WLVO, wanneer de overeenkomst is
afgesloten op afstand aangezien deze datum een
cruciaal moment is voor de aanvang van de opzeggingstermijn, en daarna voor de waarborg. In de
huidige versie van artikel 4, § 2, wordt bepaald
dat de termijn ingaat vanaf de ontvangst door de
verzekeraar van de voorafgetekende polis of verzekeringsaanvraag.

b) Duree

b) Duur

L'alignement deja commente conduit a une reduction du delai de retractation de 30 a 14 jours pour
les contrats d'assurance non vie.

De reeds besproken uniformering heeft tot gevolg
dat de herroepingstermijn voor niet-levensverzekeringsovereenkomsten teruggebracht wordt
van 30 tot 14 dagen.

En ce qui concerne les contrats d'assurance
conclus a distance, cette reduction resulte du texte
de la directive. Elle n'est done pas discutable. II
faut se demander si la meme solution est opportune dans l'hypothese de la police presignee et de
la demande d'assurance.

Voor de op afstand gesloten overeenkomsten vloeit
deze inkorting van de termijn voort uit de tekst
van de richtlijn. Deze wijziging is dus niet betwistbaar. De vraag is of deze oplossing ook toepasbaar is in het geval van de voorafgetekende
polis en de verzekeringsaanvraag.

Afin toutefois d'alleger la gestion administrative
des compagnies, il est sans doute preferable de
prevoir des delais identiques dans les deux cas.

Om het administratief beheer van de maatschappij en te verlichten, is het allicht verkieslijk
in beide gevallen identieke termijnen op te leggen.

4. ENTREE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE

4. INWERKINGTREDING VAN DE WAARBORG

L'avant projet prevoit que la garantie prend effet,
sauf convention contraire, le lendemain de
l'expiration du delai de resiliation.

Het voorontwerp bepaalt dat de waarborg ingaat
de dag volgend op het verstrijken van de opzeggingstermijn, tenzij anders is bedongen.

On en deduit que le sinistre qui surviendrait pendant ce delai n'est pas couvert par I'assureur.

We leiden hieruit af dat de schadegevallen die zich
gedurende deze termijn zouden voordoen niet gedekt zijn door de verzekeraar.

En cas de police presignee ou de demande
d'assurance, l'article 4, § 2, en son etat actuel, precise, quant a lui, que la garantie prend cours, sauf
convention contraire, le lendemain de la reception
par I'assureur de la police presignee ou de la demande d'assurance.

Het huidige artikel 4, § 2, bepaalt echter dat bij
een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag de waarborg ingaat de dag volgend op de
ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag, tenzij
anders is bedongen.

Sous reserve de la convention contraire,
l'alignement du traitement de la demande

Tenzij anders zou zijn bedongen, zou de uniformering van de behandeling van de verzeke15

d'assurance et de la police presignee priverait le
preneur du benefice d'une entree en vigueur plus
rapide de la couverture. Ceci plaide en faveur du
maintien de deux regimes distincts.

ringsaanvraag en de voorafgetekende polis beletten dat de verzekeringnemer van een snellere inwerkingtreding van de waarborg geniet. Dit pleit
in het voordeel van het behoud van twee aparte
regimes.

Afin d'eviter toute incertitude, il importe, en tout
cas, que la date d'entree en vigueur des garanties
soit communiquee clairement au preneur
d'assurance, comme c'est prevu actuellement dans
l'article 4, § 2.

Om onzekerheid te vermijden is het in elk geval
van belang dat de datum van inwerkingtreding
van de waarborgen duidelijk wordt meegedeeld
aan de verzekeringnemer, zoals dit momenteel gevraagd wordt in artikel 4, § 2.

5. PRISE D'EFFET DE LA RESILIATION

5. INWERKINGTREDING VAN DE OPZEGGING

En cas de police presignee ou de demande
d'assurance, l'article 4, § 2 de la loi du 25 juin
1992 prevoit que si la resiliation est le fait de
l'assure, elle prend effet immediatement alors que
si elle est le fait de I'assureur, l'effet est differe de
8 jours.

In geval van een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag bepaalt artikel 4, § 2 van de
wet van 25 juni 1992 dat indien de opzegging uitgaat van de verzekerde, zij onmiddellijk uitwerking heeft, terwijl zij, indien zij uitgaat van de
verzekeraar, maar uitwerking heeft na 8 dagen.

L'avant projet ne prevoit rien a cet egard, ce qui
est prejudiciable a la securite juridique.

Het voorontwerp zegt hier niets over, wat nadelig
is voor de rechtszekerheid.

Sur ce point, il serait souhaitable de prevoir une
reglementation comparable a celle qui est prevue
pour la demande d'assurance et la police presignee.

Hier zou in een soortgelijke reglementering moeten worden voorzien als die welke geldt voor de
verzekeringsaanvraag en de voorafgetekende pohs.

6. REMBOURSEMENT DES
CONCLUSION DU CONTRAT

LA

6.
TERUGBETALING VAN DE KOSTEN DIE
VERBAND HOUDEN MET HET SLUITEN VAN DE
OVEREENKOMST

La directive precise clairement que l'exercice du
droit de resiliation ne peut donner lieu a aucune
penalite. L'avant projet respecte cette interdiction.

In de richtlijn wordt duidelijk vermeld dat de uitoefening van het opzeggingsrecht geen aanleiding
mag geven tot een boete. Het voorontwerp neemt
dit verbod over.

L'article 7, § 1 de la directive prevoit egalement
qu'en cas d'exercice du droit de resiliation, le
consommateur ne peut etre tenu qu'au paiement
du service financier effectivement fourni en vertu
du contrat a distance.

Artikel 7, § 1 van de richtlijn bepaalt ook dat
wanneer de consument gebruik maakt van het opzeggingsrecht, van hem niet meer kan worden
verlangd dan de betaling van de financiele dienst
die effectief geleverd is krachtens de overeenkomst
op afstand.

Si la garantie a pris cours, il n'est pas contestable
que I'assureur est en droit de conserver la partie
de la prime afferente a la periode de couverture.
De meme, si cette prime n'a pas ete payee, elle devrait pouvoir etre reclamee par I'assureur.

Indien de waarborg in werking is getreden, heeft
de verzekeraar ontegensprekelijk het recht het
deel van de premie dat betrekking heeft op de
dekkingsperiode, te behouden. Zelfs indien de
premie niet werd betaald zou zij moeten kunnen
worden opgeeist door de verzekeraar.

Autre chose est de savoir si I'assureur peut reclamer le remboursement des frais qu'il a exposes en

Andere vraag is of de verzekeraar de terugbetaling
kan verlangen van de kosten die hij gemaakt heeft

FRAIS

LIES

A
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pure perte en vue de la conclusion du contrat
(frais d'expertise et d'evaluation du risque...).

met het oog op het sluiten van de overeenkomst
(kosten van expertise en evaluatie van het risico
...) en die voor hem puur verlies zijn.

II convient de noter a cet egard que l'article 5 de
l'arrete royal relatif a l'activite d'assurance vie de
1992 prevoit le remboursement des frais de
l'examen medical lorsque le candidat preneur resilie le contrat en vertu de l'article 7, § I" (art. 8
du nouvel arrete vie du 14 novembre 2003).

In dit verband dient opgemerkt te worden dat artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de
levensverzekeringsactiviteit van 1992 voorziet in
de terugbetaling van de kosten van het medisch
onderzoek wanneer de kandidaat-verzekeringnemer de overeenkomst opzegt krachtens artikel
7, § 1 (art. 8 van het nieuwe koninklijk besluit leven van 14 november 2003).

Si les frais lies a la conclusion du contrat sont declares remboursables, il va de soi qu'ils devront
etre dument justifies.

Indien de kosten die verband houden met het sluiten van de overeenkomst terugbetaalbaar verklaard worden, zullen ze logischerwijze ook verantwoord moeten worden.

7. EXCEPTIONS

7. UITZONDERINGEN

En ce qui concerne les exceptions, l'avant projet ne
procede pas a une transcription correcte de la directive. Celle-ci prevoit, en son article 6, § 2, b, que
«le droit de resiliation ne s'applique pas aux polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux
polices d'assurance similaires a court terme d'une
duree inferieure a un mois ».

Wat de uitzonderingen betreft, is de richtlijn niet
correct omgezet in het voorontwerp. In artikel 6,
§ 2, b van de richtlijn wordt namelijk bepaald dat
«het opzeggingsrecht is niet van toepassing op
reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke
kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd
van minder dan een maand ».

II importe de rectifier l'avant projet sur ce point.
Quant a l'exclusion des contrats d'assurance vie
lies a des fonds d'investissement, celle-ci
s'explique par le souci d'eviter que le preneur
d'assurance n'utilise son droit de retractation s'il
constate que les unites qui composent le fonds ont
perdu de la valeur pendant le delai de resiliation.
Cette exclusion fait echo a l'article 6, § 2, a de la
directive. La Commission ne formule aucune objection a cet egard.

Op dit punt dient het voorontwerp aangepast te
worden. Door de levensverzekeringsovereenkomsten verbonden met beleggingsfondsen uit te
sluiten, wil men vermijden dat de verzekeringnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht
wanneer hij vaststelt dat de eenheden van het
fonds aan waarde verloren hebben tijdens de opzeggingstermijn. Deze uitsluiting vindt zijn oorsprong in artikel 6, § 2, a van de richtlijn. De
Commissie heeft op dit punt geen enkel bezwaar.

8. DISPOSITIONS PARTICULIERES

8. BIJZONDERE BEPALINGEN

II importe de rappeler que l'article 8, § 1 de
l'arrete royal relatif a l'activite d'assurance vie du
14 novembre 2003, dans la version actuelle, met
en place un droit de resiliation specifique pour les
contrats d'assurance vie.

Er dient aan herinnerd te worden dat het huidige
artikel 8, §1 van het koninklijk besluit betreffende
de levensverzekeringsactiviteit van 14 november
2003 in een speciflek opzeggingsrecht voorziet
voor de levensverzekeringsovereenkomsten.

Cette disposition differe sur deux points au moins
de celles qui sont envisagees par l'avant-projet.

Deze bepaling verschilt op minstens twee punten
van die welke voorkomen in het voorontwerp.

• le droit de resiliation beneficie a tous les
contrats d'assurance vie, meme ceux qui ne sont
pas conclus a distance.

• het opzeggingsrecht geldt voor alle levensverzekeringsovereenkomsten, ook wanneer ze niet
op afstand gesloten zijn.
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• la couverture reste acquise meme pendant
l'ecoulement du delai, sans qu'il y ait place pour
une convention contraire.

• de dekking blijft verworven, zelfs gedurende de
opzeggingstermijn, zonder dat dit anders bedongen kan worden.

On notera cependant que l'article 17 de la directive sur la commercialisation a distance des services financiers, modifie l'article 15, § 1, alinea 1°',
de la directive 90/619/CEE, sur la base duquel
l'article 7 a ete adopte.

Er zij evenwel opgemerkt dat artikel 17 van de
richtlijn over de verkoop op afstand van financiele
diensten een wijziging aanbrengt in artikel 15, § 1,
lid 1, van de richtlijn 90/619/EEG, op basis waarvan artikel 7 is aangenomen.

II convient des lors de modifier l'article 7 dans le
sens indique par l'article 17.

Artikel 7 moet dus aangepast worden zoals aangegeven in artikel 17.

B. ARTICLE 10, § 3, NOUVEAU DE LA LOI DU 25

B. NIEUW ARTIKEL 10, § 3 VAN DE W E T VAN 25
JUNI 1992

JUIN 1992

S'agissant d'une formalite tombee en desuetude, la
Commission approuve la suppression de
l'obligation de certifier conforme la copie des renseignements fournis par le preneur a I'assureur.

Aangezien het hier gaat om een formaliteit die in
onbruik geraakt is, gaat de Commissie akkoord
met de opheffing van de verplichting om het afschrift van de inlichtingen die de verzekeringnemer aan de verzekeraar verstrekt heeft, eensluidend te verklaren.

C. ARTICLE 18, NOUVEAU DE LA LOI DU 25 JUIN

C. NIEUW ARTIKEL 18 VAN DE WET VAN 25 JUNI

1992

1992

La Commission n'a pas d'observation particuliere
a formuler a cet egard, sauf a souligner que le
remboursement du credit de prime dans le delai
prescrit par le nouveau texte legal ne se justifie
que lorsque la garantie est entree en vigueur. Or,
d'apres l'article 4, § 2, l'entree en vigueur de la garantie est reportee, sauf convention contraire, au
lendemain de l'echeance du delai de resiliation.

Bij dit artikel heeft de Commissie geen bijzondere
opmerkingen, tenzij dat zij wenst te benadrukken
dat de terugbetaling van het premiekrediet binnen
de door de nieuwe wetstekst voorgeschreven termijn enkel gerechtvaardigd is wanneer de waarborg in werking is getreden. Volgens artikel 4, § 2
is de inwerkingtreding van de waarborg echter
uitgesteld, tenzij anders is bedongen, tot de dag
volgend op het verstrijken van de opzeggingstermijn.

*

*

Le President,

De Voorzitter.

B. DUBUISSON
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