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 Vertaling 2 

 
Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2011/1 het volgende arrest gewezen. 

 

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 

statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag) heeft de rechtbank van eerste 

aanleg te Hoei bij vonnis van 15 juni 2011 in de zaak nr. 10/307/A van de Landsbond der Christelijke 

Mutualiteiten (hierna: LCM) tegen de vereniging zonder winstoogmerk Belgisch Bureau van de 

Autoverzekeraars (hierna: BBAV) en tegen de naamloze vennootschap Axa Belgium (hierna: AXA), 

een vraag van uitleg van artikel 2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-

Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen (hierna: de Gemeenschappelijke Bepalingen, respectievelijk de Benelux-

Overeenkomst) gesteld. 

 

Ten aanzien van de feiten 

 

2.  Uit de gedingstukken blijken de volgende feiten: 

 

-  Tijdens een autorally op 3 november 2001 verliest de bestuurder van een van de aan de 

wedstrijd deelnemende motorrijtuigen de controle over zijn voertuig. De tweede bestuurder 

raakt bij dat ongeval gewond. 

- LCM, de ziekte- en invaliditeitsverzekeraar van het slachtoffer, maakt ten behoeve van zijn 

verzekerde onkosten die hij wil verhalen. Daartoe daagt hij BBAV, dat op het Belgische 

grondgebied de Nederlandse verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigt die de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het motorrijtuig dekt, enerzijds, en AXA, die in het 

kader van een door de rallyorganisatoren gesloten polis de aansprakelijkheid van alle 

deelnemers aan de wedstrijd dekt, anderzijds, voor de politierechtbank. 

-  De op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (verder te noemen: de WAM) door LCM 

ingestelde rechtsvordering wordt bij vonnis van 10 december 2009 van de politierechtbank 

te Hoei wegens verjaring niet-ontvankelijk verklaard. 

-  De rechter in hoger beroep bevestigt die beslissing ten aanzien van de rechtsvordering tegen 

AXA. Hij beslist daarentegen dat ten aanzien van BBAV de verjaring regelmatig is gestuit en 

dat de rechtsvordering tegen die partij derhalve niet is verjaard. 
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-  In het vonnis wordt opgemerkt dat de door voormeld artikel 29bis aan de verzekeraar 

opgelegde vergoedingsplicht geldt bij een verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan op een 

van de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de WAM. Volgens het vonnis is het circuit voor 

autowedstrijden een van die plaatsen, nu het gaat over een niet-openbaar terrein dat 

evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen die het recht hebben om er te komen. 

De rechter in hoger beroep leidt daaruit af dat aan een van de voorwaarden voor toepassing 

van artikel 29bis is voldaan. 

-  De rechter is daarentegen van oordeel dat een wedstrijd een risico schept dat verschilt van 

en zelfs verder gaat dan het risico dat wordt veroorzaakt door het gewone verkeer op de 

openbare weg, zoals dit in de wegenverkeerswetgeving is gereglementeerd. Hij leidt daaruit 

af dat er uitsluitsel dient te worden gegeven omtrent de vraag of het rijden met een 

motorrijtuig in het kader van een sportwedstrijd, d.w.z. in omstandigheden die niet dezelfde 

zijn als die welke gewoonlijk in het verkeer gelden, mede begrepen is in het in artikel 29bis 

bedoelde verkeer. 

 

Prejudiciële vraag 

 

3. De rechtbank van eerste aanleg te Hoei meent dat de uitleg van artikel 2 van de 

Gemeenschappelijke Bepalingen noodzakelijk is om vonnis te wijzen. 

 

Zij heeft bij vonnis van 15 juni 2011 de uitspraak aangehouden tot het Benelux-Gerechtshof uitspraak 

zal hebben gedaan over de volgende vraag: « Kan deelname aan een snelheidswedstrijd worden 

beschouwd als deelname aan het wegverkeer in de zin van artikel 2 van de Gemeenschappelijke 

Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen? ». 

 

Ten aanzien van het verloop van het geding 

 

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend 

afschrift van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei gezonden aan de partijen en aan 

de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg. 

 

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de door de 

rechtbank gestelde vraag. Voor LCM heeft mr. Vincent Delfosse, advocaat bij de balie te Luik, een 
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memorie ingediend. Voor BBAV hebben mr. Alexandre Wilmotte en mr. David Lefevre, advocaten bij 

de balie te Hoei, een memorie van antwoord ingediend. 

 

De Belgische minister van Justitie heeft op 15 september 2011 een advies ingediend. LCM heeft op 3 

november 2011 gerepliceerd. 

 

Plaatsvervangend Advocaat-Generaal André Henkes heeft op 11 april 2012 schriftelijk conclusie 

genomen, waarop de partijen niet hebben gereageerd. 

 

 

Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof 

 

5. LCM betoogt dat het Hof onbevoegd is tot beantwoording van de vraag omdat in de 

gemeenschappelijke rechtsregel om de uitleg waarvan het Hof wordt verzocht het verkeersongeval 

niet wordt omschreven en er niet naar wordt verwezen. 

 

6. Artikel 2, § 1, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Bepalingen bepaalt dat tot het verkeer op 

de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een beperkt 

aantal personen die het recht hebben om er te komen, motorrijtuigen slechts worden toegelaten, 

indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door 

een verzekering welke aan de bepalingen van deze wet beantwoordt. 

 

De strekking van de Benelux-Overeenkomst is op het grondgebied van de drie Verdragsluitende 

Partijen door middel van een verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid een 

overeenstemmende bescherming te geven aan de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer. 

 

Uit de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen blijkt dat de verzekering de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door een motorrijtuig veroorzaakte schade moet dekken 

wanneer dit zich in het verkeer (als bedoeld in voornoemd artikel 2, § 1, eerste lid) bevindt. 

 

De deelname aan het verkeer is derhalve bepalend voor de dekking door de verzekering. 

 

Nu het ongeval het schadeveroorzakende feit is, wordt met het begrip verkeersongeval het aan het 

gebruik van een motorrijtuig verbonden risico omschreven waarvoor voornoemd artikel 2, § 1 de 
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gebruikers wil behoeden door middel van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering waartoe dat 

gebruik aanleiding kan geven. 

 

Aangezien de vraag derhalve op het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke rechtsregel ziet, 

behoort de behandeling van de vraag tot de bevoegdheid van het Hof. 

 

Ten aanzien van het tegen de vraag ingeroepen middel van niet-ontvankelijkheid  

 

7. In het advies van de Belgische minister van Justitie wordt geconcludeerd dat de vraag niet 

relevant is op grond dat de bijzondere verzekering als bedoeld in artikel 3 van de Benelux-

Overeenkomst hoe dan ook dekking moet bieden bij een ongeval naar aanleiding van een 

snelheidswedstrijd, zelfs al wordt geoordeeld dat een dergelijk ongeval niet toe te schrijven is aan 

het gewone wegverkeer zoals dit in de wegenverkeerswetgeving is gereglementeerd. 

 

Het is echter niet juist te stellen dat de dekking door de bijzondere verzekeraar in ieder geval geldt. 

Zo kan de rechtsvordering die strekt tot het verkrijgen van die dekking verjaard worden verklaard, 

hetgeen in het vonnis a quo te dezen is beslist. Voorts kan ieder der Verdragsluitende Partijen 

krachtens artikel 3.2 van de Benelux-Overeenkomst de schade toegebracht aan bestuurders en 

andere inzittenden van motorrijtuigen die aan de wedstrijd deelnemen, van de bijzondere 

verzekering uitsluiten.  

 

Aangezien het middel van niet-ontvankelijkheid op een verkeerd uitgangspunt steunt, kan het niet 

worden aangenomen. 

 

 

Ten aanzien van het recht 

 

8. Luidens artikel 4, § 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen kan van de verzekering worden 

uitgesloten de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, 

regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is 

verleend. 
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9. Indien het de bedoeling van artikel 2, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen was geweest 

om van de verzekering de schade uit te sluiten die voortvloeit uit een ongeval dat tijdens een 

wedstrijd door een motorrijtuig wordt veroorzaakt, was het niet nodig geweest in artikel 4, § 2, van 

die Gemeenschappelijke Bepalingen te voorzien in de mogelijkheid van een dergelijke uitsluiting. 

 

10. Daaruit volgt dat een ongeval dat tijdens een wedstrijd door een motorrijtuig wordt veroorzaakt 

behoort tot de verkeersongevallen voor de aansprakelijkheid waarvoor artikel 2, § 1, van de 

Gemeenschappelijke Bepalingen een verzekeringsplicht oplegt. 

 

De prejudiciële vraag dient derhalve bevestigend te worden beantwoord. 

 

Ten aanzien van de kosten 

 

11. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de 

behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van 

partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het 

bodemgeschil aanhangig is. 

De kosten worden vastgesteld op 1500 euro. 

 

Het Benelux-Gerechtshof 

 

Uitspraak doende op de door de rechtbank van eerste aanleg te Hoei bij vonnis van 15 juni 2011 

gestelde vraag, 

 

Verklaart voor recht 

 

12. Deelname van een motorrijtuig aan een snelheidswedstrijd dient te worden beschouwd als 

deelname aan het wegverkeer in de zin van artikel 2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen 

behorende bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 

 

Aldus gewezen op 24 september 2012 door J. de Codt, tweede vice-president, S. Velu, E. Dirix,  

G. Santer, C.A. Streefkerk, rechters, E. Conzémius, I. Folscheid, H.A.G. Splinter-van Kan,  

A.H.T. Heisterkamp, plaatsvervangende rechters,  
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en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 9 oktober 2012 door de ridder J. de Codt, 

voornoemd, in aanwezigheid van de heren A. Henkes, plaatsvervangend advocaat-generaal en  

A. van der Niet, hoofdgriffier. 
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