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 3 – Jij bent dus in fout… 

Infofiche

Zodra je een gemotoriseerd voertuig in het verkeer brengt, moet je daarvoor een 

polis burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Wat betekent dat?

Burgerlijk aansprakelijk zijn wil zeggen dat je de schade die jij veroorzaakt met je 

auto of brommer moet vergoeden. Het gaat dan om lichamelijke, materiële en 

morele schade die je anderen toebrengt.

Omdat de kosten zeer hoog kunnen oplopen, verplicht de overheid je een BA-motorvoertuigen af te sluiten. Zo is 

de tegenpartij altijd zeker van een schadevergoeding, en ben jij gerust dat je die kosten niet zelf hoeft te dragen.

Betekent dit dat je dan niet voorzichtig moet zijn in het verkeer? Toch wel. Want bij elk ongeval dat jij veroorzaakt, 

verhoogt doorgaans ook de premie van je verzekeringspolis of wordt je contract soms zelfs opgezegd. En dat wil je 

toch vermijden? Kijk dan in ieder geval goed na in de bijzondere voorwaarden of de verzekeraar een bo-

nus-malusstelsel voorziet en hoe het werkt. Dat kan nogal verschillen naargelang de verzekeraar en het type voer-

tuig (bromfiets, auto, bedrijfsvoertuig). Verzekeraars zijn namelijk niet verplicht een bonus-malus toe te passen. 

Let op: zo’n premieverhoging geldt niet voor bromfietsen en voor motorvoertuigen die als bedrijfsvoertuig zijn 

ingeschreven. Denk bijvoorbeeld aan minibusjes, lichte vrachtwagens en bestelwagens. De leasingauto van een 

manager of vertegenwoordiger vallen wel onder die regel. Let op: de verzekeraar kan na een ongeval de polis altijd 

opzeggen. Jij trouwens ook.

Opdracht - Vergoed of niet vergoed?

Ga na welke schade jouw BA-motorvoertuigen wel of niet vergoedt. Gebruik je gezond verstand.

wel niet

a. Je rijdt tegen een paaltje en er zit een deuk in je koetswerk.

b. Je rijdt tegen de auto van je buurman en maakt daarbij een deuk in zijn zijkant.

c. Je hebt een aanrijding en je broer op de passagiersstoel raakt daarbij gewond.

d. Je rijdt het tuinmuurtje van de buren omver.

e. In een file botst een achterligger tegen je. Jij raakt je voorligger, waardoor diens auto 
beschadigd is. 


