
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Inhoudsopgave  

 

 

 

 

 

Auto’s van meer dan 10 jaar 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

  

Auto’s van meer dan 10 jaar – toch pechverhelping.  
 

We komen in de maanden dat vriesweer wordt 

aangekondigd en  waarbij motorpech realiteit is. 

 Dit is zeker het geval met wagens die al enkele 

jaren oud zijn.  Bij veel bijstandsverleners ben je 

niet meer welkom als je wagen meer dan 10 jaar 

 geleden werd ingeschreven. 

Wij raden aan om na te gaan in welke mate de 

autodealer nog dekking verstrekt; ook al gaat u 

steeds voor onderhoud naar een erkend hersteller. 

   

 

 

We komen in de maanden dat vriesweer wordt 

waarbij motorpech realiteit is. 

Dit is zeker het geval met wagens die al enkele 
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e wagen meer dan 10 jaar 

Wij raden aan om na te gaan in welke mate de 

autodealer nog dekking verstrekt; ook al gaat u 

steeds voor onderhoud naar een erkend hersteller. 



 
 

 
 

Hoe ben je beschermd als “zwakke weggebruiker”?

 

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in het 

verkeer. Motorvoertuigen zijn groter, zwaarder en 

overheersend. Als het tot een aanrijding komt met 

een motorvoertuig zijn de lichamelijke gevolgen 

dikwijls zwaar.  

 

Daarom word je als fietser of voetgange

“zwakke weggebruiker” aanzien. Ook als passagier 

val je in deze categorie.  

 

 
 

 

 

 

 

Ik heb een rechtsbijstand en ook een Volkswagen…

 

Hoe ben je beschermd als “zwakke weggebruiker”?   

 

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in het 

verkeer. Motorvoertuigen zijn groter, zwaarder en 

overheersend. Als het tot een aanrijding komt met 

een motorvoertuig zijn de lichamelijke gevolgen 

Daarom word je als fietser of voetganger als 

“zwakke weggebruiker” aanzien. Ook als passagier 

 

Ik heb een rechtsbijstand en ook een Volkswagen…   

U hebt het alvast gehoord dat Volkswagen 

wereldwijd heel wat wagens moet terug roepen 

omwille van “sjoemelsoftware”.   De kans is groot 

dat u van D’Ieteren al een brief ontving als u via 

een Volkswagen garage dit merk gekocht hebt. 

 Ook werd een heuse website opgezet: 

 

Wij vroegen advies aan de onafhankelijke 

rechtsbijstandsverzekeraar DAS: net zoals 

Euromex komen zij ook tussen voor contractuele 

geschillen indien u de polis rechtsbijstand voor uw 

wagen lopen hebt. 

 

U hebt het alvast gehoord dat Volkswagen 

wereldwijd heel wat wagens moet terug roepen 

De kans is groot 

dat u van D’Ieteren al een brief ontving als u via 

een Volkswagen garage dit merk gekocht hebt. 

Ook werd een heuse website opgezet: link 

Wij vroegen advies aan de onafhankelijke 

rechtsbijstandsverzekeraar DAS: net zoals 

Euromex komen zij ook tussen voor contractuele 

geschillen indien u de polis rechtsbijstand voor uw 



 

 

 

 

 

 

Regelmatig gestelde vragen: FAQ

 

 

Wij selecteren voor u de 2 meest gestelde vragen van de afgelopen 2 maand. Het 

antwoord hierop vindt u terug op onze website. 

• Mijn geld brengt niets meer op, 

vastgoed?   

• Hoe zit dit nu met mijn pensioenspaarplan, welke afhoudingen worden 

aangekondigd?           

De antwoorden hierop vindt u terug onder
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Wij raden aan om na te gaan in welke mate de autodealer nog dekking 
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De antwoorden hierop vindt u terug onder de rubriek FAQ via deze link

Auto’s van meer dan 10 jaar – toch pechverhelping.

 

We komen in de maanden dat vriesweer wordt 

aangekondigd en  waarbij motorpech realiteit 

is.  Dit is zeker het geval met wagens die al 

enkele jaren oud zijn.  Bij veel 

bijstandsverleners ben je niet meer welkom als 

je wagen meer dan 10 jaar  geleden werd 

ingeschreven. 
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verstrekt; ook al gaat u steeds

 

Weet dat Europ Assistance met DRIVE u helpt bij pechverhelping in België al 

voor 105 €/jaar: deze verzekeraar helpt u bij alle vormen van pech en het 

aantal tussenkomsten is onbeperkt.

Wenst u eveneens over e

voor 135 €/jaar. 

 

Wilt u gemoedsrust de komende wintermaanden, neem contact met ons op 

om de waarborgen van uw wagen uit te breiden met wegenhulp.

  

 

 
 

 

Hoe ben je beschermd als “zwakke weggebruiker”?

 

 
 

passagier val je in deze categorie.

 

Artikel 29bis van de wet van 21/11/1989 biedt deze zwakke weggebruiker 

extra bescherming. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het voertuig de 
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Hoe ben je beschermd als “zwakke weggebruiker”? 

 

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in 

het verkeer. Motorvoertuigen zijn groter, 

zwaarder en overheersend. Als het tot een 

aanrijding komt met een motorvoertuig zijn de 

lichamelijke gevolgen dikwijls zwaar.
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passagier val je in deze categorie. 
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fietser of voetganger ben je kwetsbaar in 

het verkeer. Motorvoertuigen zijn groter, 

zwaarder en overheersend. Als het tot een 

aanrijding komt met een motorvoertuig zijn de 

lichamelijke gevolgen dikwijls zwaar. 

Daarom word je als fietser of voetganger als 

“zwakke weggebruiker” aanzien. Ook als 

Artikel 29bis van de wet van 21/11/1989 biedt deze zwakke weggebruiker 

extra bescherming. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het voertuig de 

e zwakke weggebruiker betalen en dat 



staat los van aansprakelijkheid. 

 

Het maakt dus niet uit wie er een fout maakt waardoor het ongeval gebeurt ; 

als fietser, voetganger of passagier word je sowieso vergoed. Er is dus ook 

vergoeding als je “in fout” bent, bijv. als je geen voorrang hebt gegeven. 

Daarop is er één uitzondering: als je het ongeval bewust hebt veroorzaakt. 

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet het wel gaan om een 

verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is. Dat mag heel ruim 

geïnterpreteerd worden: het volstaat dat het motorvoertuig een rol heeft 

gespeeld in het ontstaan van het ongeval, op welke manier ook. Dat kan dus 

ook een geparkeerd voertuig zijn of een voertuig waarvoor je moet uitwijken 

om een aanrijding te vermijden. 

Een aanrijding tussen een voetganger en een fietser of tussen fietsers 

voldoet niet aan de voorwaarde. 

 

De schade die wordt vergoed, is  

1. de lichamelijke schade (fysiek en moreel) inclusief de medische 

kosten;  

2. de kledijschade inclusief zgn. functionele prothesen zoals bril, 

hoorapparaat of gebit. 

 

Andere materiële schade zoals de schade aan de fiets wordt alleen vergoed 

als kan aangetoond worden dat de bestuurder van het voertuig aansprakelijk 

is. Om die schade vergoed te krijgen, is de aansprakelijkheidskwestie dus 

van belang. 

 

De wettelijke bescherming als zwakke weggebruiker sluit niet uit dat je 

aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade van de bestuurder of 

eigenaar van het motorvoertuig. 

Als je in fout bent, zal je aangesproken worden om de schade van de 



 

tegenpartij te vergoeden. Als je familiaal verzekerd bent, moet je enkel de 

contractuele vrijstelling of franchise dragen, momenteel ongeveer 244 

De automatische vergoeding door de BA

betrokken in het ongeval is geen vrijgeleide om een roekeloze weggebruiker 

te zijn. 

 

De wettelijke bescherming is een bescherming na de feiten. 

 

OPGELET  DE AUTOBESTUURDER IS NIET VERZEKERD:

Bent u  als bestuurder van een bromfiets of moto of auto volledig

aansprakelijk  voor het ongeval en zelf zwaar gewond dan val je NIET onder 

de regeling van de zwakke weggebruiker en is het nodig om

verzekeren met een “ongevallenverzekering in het verkeer” of “polis 

bestuurder”. 

   

 

 
 

 

Ik heb een rechtsbijstand en ook een Volkswagen…
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u de polis rechtsbijstand voor uw wagen lopen hebt. 

Dit is hun mening:   

Zoals je weet dekt de formule ALL RISK voertuig de verzekerde voor alle 

juridische geschillen met betrekking tot het verzekerd voertuig, dus tevens 

voor schade die hij of zij zou lijden door de "sjoemelsoftware".  

Wat de juridische consequenties betreft  zijn wij momenteel van oordeel dat 

we moeten afwachten tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn om na 

te gaan welk impact de installatie van software-update zou hebben op de 

betrokken voertuigen (om exact vast te stellen wie welk soort schade lijdt). 

 

Momenteel zijn de door ons geconsulteerde auto-experts van oordeel dat de 

eventuele aanwezige software-update geen impact zou hebben op de 

technische kenmerken van het voertuig: dus geen vermogensverlies en dus 

ook geen gefundeerde claim voor het meerverbruik van diesel. De software 

strekte er immers toe om bij een controle een lagere uitstoot weer te geven, 

meer niet.  

Het is echter te vroeg om hierover al een standpunt in te kunnen nemen.  

 

Wij houden u verder op de hoogte mochten hierover nieuwigheden de kop 

opsteken. 

 

Onze raad is meer dan ooit:  onderschrijf een rechtsbijstand voor uw wagen 

bij een totaal onafhankelijke verzekeraar die niet afhankelijk is van de BA 

autoverzekeraar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 

Hoe ons contacteren  

 

 

 
 

Fidelis nv Marktplein 15, 8460 

Oudenburg  

Tel. 059 26 73 69 

Fax. 059 26 55 70 

e-mail: info@fidelisteam.be 

FSMA 11230 

 

Fidelis cvba Gistelsteenweg 341a, 

8490 Jabbeke  

Tel. 050 81 12 60 

Fax 050 81 59 28 

e-mail: info@fidelisteam.be 

FSMA 20312 

 

   

OPENINGSUREN 

MA 09 - 12U – namiddag op afspraak 

DI 09 - 12U – namiddag op afspraak 

WOE 09 - 12U – namiddag op afspraak 

DO 09 - 12U – namiddag op afspraak 

VR 09 - 12U – namiddag op afspraak 

ZA Op afspraak 
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