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AANBEVELING 31 
DEFINITIES: Takken, Waarborgen, Dekkingen enz.  

 
Teneinde - tenminste voor intern gebruik - duidelijkheid te verschaffen aangaande de betekenis van 
diverse begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden, raadt de Gemengde Opvolg-Commissie 
(voorheen de Gemengde Commissie voor de Productiviteit) de volgende definities aan. 
 
Deze definities worden hier (voor zover mogelijk) opgegeven, als het ware van “laag naar hoog”. 
De lezer die dit liever anders ziet, kan de verschillende onderdelen eventueel in omgekeerde volgorde 
bestuderen. 
 
Een Gevaar (un Péril) is het externe schadeveroorzakend feit dat aanleiding zal geven tot tussenkomst 
van de verzekeraar. 
 
Een Dekking (une Couverture) is de verzekering tegen één enkel Gevaar, of een aantal nauw 
samenhangende Gevaren. 
Als voorbeeld kunnen we citeren: de Dekking ‘aanrijding door voertuigen’ binnen de Waarborg 
“brand” binnen een polis uit de Tak “brand”. 
Het is duidelijk dat er soms verschillen zullen optreden tussen diverse verzekeringsondernemingen: 
wat bij één verzekeringsonderneming een Dekking is binnen een bepaalde Waarborg, is voor een andere 
misschien een aparte Waarborg. Denk bijvoorbeeld aan de Dekking “aardbeving”. 
Gezien de grote verscheidenheid aan mogelijke Dekkingen, en zeker gezien de vaak uiteenlopende 
definities die men enkel in de polisteksten kan terugvinden, zal onze commissie zich slechts zelden met 
Dekkingen moeten inlaten. 
Op polisniveau wordt er over Dekkingen meestal niet gesproken: als voor een bepaalde Dekking een 
specifieke premie in de bijzondere voorwaarden wordt vermeldt, spreken we van een Waarborg. 
 
Een Formule (Formule) is een onderscheid dat door een verzekeringsonderneming wordt gemaakt 
binnen een Waarborg of Onder-waarborg, om aan te geven welke van diverse mogelijkheden binnen 
deze Waarborg door de verzekeringnemer onderschreven wordt.  
Voorbeeld: “Eigen Schade” in aangenomen of in werkelijke waarde; “Blijvende Invaliditeit” met of 
zonder progressieve vergoeding. 
 
Een Onder-waarborg (Sous-Garantie) (of Sub-waarborg) is een verzameling van Dekkingen (minimum 
één). Een vermelding van premies is facultatief op dit niveau. 
 
Een Tak (Branche) - ook: Toelating CDV (Agrément OCA) is één van de Takken waarvoor de 
verzekeringsonderneming afzonderlijk toelating moet verkrijgen van de Controledienst. Voor elke 
Onderwaarborg bestaat er één toelating. 
Ondertussen is de CDV (Controle Dienst der Verzekeringen) / OCA (Office de Controle des 
Assurances) vervangen door de FSMA (Financial Services and Markets Authority). 
(10.07.2014: merk op dat de Telebib2 waardenlijst A500 het label “Tak” draagt, maar qua inhoud 
vandaag niet overeenkomt met de door de Controledienst benoemde Takken.) 
(04.12.2014: de Telebib2 waardenlijst A509 is de “Tak-code FSMA” die wel overeenkomt met de door de 
Controledienst benoemde Takken.)  
 
Een Waarborg (Garantie) is ofwel een samenvoeging van Dekkingen, ofwel een samenvoeging van 
Onderwaarborgen, die onder één benaming worden voorgesteld met het oog op een gezamenlijke 
onderschrijving. 
Voorbeelden: “Omnium Auto” (Eigen Schade+Brand+Diefstal+Glasbreuk …), “Globale Brand”, … 
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Voor elke Waarborg dient verplicht een premie opgegeven te worden. 
(2014.12.04: Merk op dat een Waarborg volgens de gehanteerde definitie geen 
combinatie/samenvoeging van Dekkingen en Onderwaarborgen kan zijn.) 
 
Een Tariefkenmerk (Caractéristique Tarifaire) is een belangrijk element dat, binnen eenzelfde Tak, zeer 
belangrijke invloeden heeft op de premiezetting (en eventueel op de elementen die de premie bepalen) 
en zelfs op de aanvaarding. Doch overigens beïnvloedt dit niet de klassering van de polis binnen een 
Tak, met al wat dit inhoudt. 
Voorbeelden: 

 binnen de Tak “auto” hebben we personenauto’s, lichte vrachtwagens, bromfietsen, enz. 
“Brand ER»: Woning, Handel, Landbouw, … 
Binnen de “BA beroepen” hebben we loodgieters, elektriciens, enz. 

Een Tariefkenmerk is dikwijls onderdeel (een attribuut) van het Risico-Object, maar niet altijd. Het kan 
ook en attribuut van de Waarborg zijn, of van nog wat anders. 
 
Een Risico-Object (Objet de Risque) is de aanduiding, binnen de polis, van een verzekerd voorwerp. 
Binnen één polis kunnen er meerdere Risico-Objecten verzekerd zijn.  
Voorbeelden: een voertuig en een aanhangwagen, gebouw en inhoud, …  
Een persoon kan een risico-object zijn. 
(20141204: Een activiteit uitgeoefend door een persoon kan een risico-object zijn.) 
 
Een Product (Produit) is de benaming van een specifiek soort polis bij een verzekeringsonderneming. 
Een verzekeringsonderneming kan binnen een zelfde Polistype meerdere soorten polissen voorstellen 
aan haar verzekerden. Deze worden dan onderscheiden door de productnaam. Elke polis kan slechts tot 
één Product behoren. 
 
Een Polistype (Type de Police) is een aanduiding die gebruikt wordt om aan te geven tot welke groep 
een polis behoort. 
Het is een hulpmiddel om sneller te weten waarover het gaat, om aan te geven welke soorten 
Waarborgen er kunnen verwacht worden. 
Het kan gebruikt worden om na te gaan welke dienst het dossier zal beheren. 
 
Een Domein (Domaine) is een niveau bovenop de Polistypes. 
Het is een nog meer beperkte reeks en hulpmiddel om sneller te weten waarover het gaat, om aan te 
geven welke soorten Waarborgen er kunnen verwacht worden. 
Het kan gebruikt worden om na te gaan welke dienst het dossier zal beheren.  
(In Telebib2 is dit het hoogste niveau qua opdeling van de Producten.) 
 
  


