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Rubriek I – Aansprakelijkheid (WA) (Bijzondere Voorwaarden)  M-WA-09-09 
 
1 Algemeen 
 
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze Bijzondere Voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de 
door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen. 
 
2 Begripsomschrijvingen 
 
2.1 Verzekerde 
Verzekerden zijn: 

- verzekeringnemer 
- de bezitter, houder en bestuurder van het motorrijtuig  
- de personen, die met het motorrijtuig vervoerd worden; 
- de werkgever van bovengenoemde verzekerden indien hij krachtens art. 6:170 BW voor de schade aansprakelijk is. 
 

2.2 Motorrijtuig 
Het motorrijtuig dat als zodanig is omschreven op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. 
 
3 Omvang van de dekking 
 
3.1 Aansprakelijkheid/schade 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen en zaken – met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade – met of door het motorrijtuig veroorzaakt en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad of laatst 
afgegeven polisaanhangsel vermelde bedrag per gebeurtenis. Indien de gebeurtenis is veroorzaakt in een land waar een hoger 
verzekerd bedrag wettelijk is voorgeschreven, geeft de verzekering dekking tot dat hogere bedrag.  
 
3.2 Gekoppeld object 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een één- of meerassig object, dat aan het 
motorrijtuig is gekoppeld of daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 
 
3.3 Slepen 
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor een ander motorrijtuig dat bij wijze van vriendendienst wordt gesleept. 
 
3.4 Lading 
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden in/op, vallen uit/van of gevallen zijn uit/van 
het motorrijtuig. Indien de schade tijdens het laden of lossen voorvalt is deze niet gedekt.  
 
3.5 Andere motorrijtuigen van verzekeringnemer 
Verzekerd is schade aan andere motorrijtuigen van verzekeringnemer (ook wanneer verzekeringnemer de bestuurder is van het 
motorrijtuig) en voorzover verzekeraars gehouden zijn deze te vergoeden wanneer de schade door een derde zou zijn geleden. 
Uitgesloten is:  

- de schade ontstaan bij een gebeurtenis in gebouwen of op terreinen in gebruik bij verzekeringnemer tenzij de bij de 
gebeurtenis betrokken motorrijtuigen voor particulier gebruik bestemd zijn; 

- de uit de gebeurtenis voortvloeiende bedrijfsschade en waardevermindering. 
 

3.6 Zekerheidstelling 
Indien een buitenlandse overheid in verband met een gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling verlangt voor de invrijheidstelling 
van een verzekerde of voor de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag, zullen verzekeraars deze verstrekken tot een 
bedrag van ten hoogste € 50.000,= Verzekerde is verplicht verzekeraars te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.  
 
3.7 Proceskosten en wettelijke rente 
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed: 
 
3.7.1 de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraars gevoerde procedures en in hun opdracht verleende 
rechtsbijstand;  
 
3.7.2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 
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4 Uitsluitingen 
Naast de algemene uitsluitingen vermeld in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden geeft deze verzekering geen dekking voor: 
 
4.1 de aansprakelijkheid van hen, die niet door een daartoe bevoegd persoon gemachtigd zijn om als bestuurder of passagier 
gebruik te maken van het motorrijtuig;  
 
4.2 de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt; 
 
4.3 de aansprakelijkheid voor schade:  

- aan het motorrijtuig en/of eventueel gekoppeld object zelf;  
- aan een ander motorrijtuig dat door het motorrijtuig gesleept wordt; 
- aan zaken, die zich bevinden in/op, vallen uit/van of zijn gevallen uit/van het motorrijtuig en/of gekoppeld object;  
- aan zaken, die de verzekeringnemer of bestuurder in eigendom toebehoren en/of onder zijn opzicht heeft; 

met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 
 
4.4 de aansprakelijkheid voor schade door lichamelijk letsel, benadeling van de gezondheid of dood van meerijdende 
personen, die zich op het moment van de gebeurtenis op of in het motorrijtuig bevinden anders dan op wettelijke toegestane zit- 
en/of staanplaatsen. 
 
5 Behandeling van een schadegeval 
 
5.1 Schaderegeling 
Verzekeraars hebben het recht aanspraken van benadeelden naar eigen inzicht te behandelen. Aanspraken van benadeelden tot 
vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. 
 
5.2 Schadevergoeding 
Verzekeraars hebben het recht schade rechtstreeks aan de benadeelden te vergoeden en met hen schikkingen te treffen. 
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde van de uitkeringen met inachtneming van eventuele 
andere schadevergoedingen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar 
evenredigheid verminderd. 
 
5.3 Verhaalsrecht 
 
5.3.1 Indien verzekeraars ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een daarmee overeenkomende 
buitenlandse wet tot schadevergoeding zijn verplicht zonder dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis hebben verzekeraars het 
recht de door hen verschuldigde schadevergoeding en kosten te verhalen op de aansprakelijke verzekerde alsmede op 
verzekeringnemer. 
 
5.3.2 Verzekeraars zullen geen gebruik maken van dit verhaalsrecht tegenover: 
 
5.3.2.1 verzekeringnemer en/of zijn erfgenamen indien de schade door een ander dan verzekeringnemer of zijn erfgenamen is 
veroorzaakt nadat de dekking overeenkomstig art. 8.3.1 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden is beëindigd, mits voldaan is 
aan de in dat artikel genoemde verplichting tot kennisgeving;  
 
5.3.2.2 verzekerde, niet verzekeringnemer, die te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid was gedekt; 
 
5.3.2.3 verzekerde, die aantoont dat de omstandigheden op grond waarvan hij geen rechten kan ontlenen aan deze verzekering, 
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van die omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt 
treft. 
 


