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STUDIEAVOND

Fraus omnia corrumpit
in het privaat- en 
verzekeringsrecht
in kaart gebracht
Kortrijk, maandag 18 mei 2015

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 18 mei 2015 van 18.30 tot 21.15 uur
Ontvangst vanaf 18.15 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving 

Schrijf in vóór 11 mei 2015 via  
http://puc.kuleuven-kulak.be

Wilt u de studieavond via livestream volgen?
Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 100 euro voor afgestudeerden vóór 
2012 en 75 euro voor afgestudeerden in 2012, 2013 of 
2014. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



       

Fraus omnia corrumpit
in het privaat- en verzekeringsrecht

in kaart gebracht

Programma

18.15 Onthaal 

18.30 Inleiding
 Mr. Antoon Lust, voorzitter van de stuurgroep Recht      

18.35 Fraus omnia corrumpit in hetprivaatrecht
	 Dr. Annekatrien Lenaerts, Referendaris bij het Hof 

van Cassatie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker 
Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven 

 Volgens het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia 
corrumpit kan men zich nooit op zijn bedrog beroepen 
om de toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel 
te rechtvaardigen. Dit beginsel kent eeuwenoude en 
vertrouwde toepassingen in het privaatrecht. Daarnaast 
zijn er meer recente toepassingen die voor verrassingen 
zorgen, zoals de afwijking van de verdelingsregeling 
inzake aansprakelijkheid bij combinatie van een 
opzettelijke en een onopzettelijke fout van mededaders 
of dader en slachtoffer. De contouren van dit algemeen 
rechtsbeginsel zullen nauwkeurig worden vastgelegd in 
het privaatrecht, om het beginsel zijn volle meerwaarde 
te verlenen en te vermijden dat het te pas en te onpas 
wordt ingeroepen. 

 We klaren het begrip Fraus, de voorwaarden, de gevolgen, 
de functies en de afbakening ten opzichte van aanverwante 
beginselen, zoals het verbod op rechtsmisbruik uit en 
illustreren dit aan de hand van talrijke voorbeelden uit de 
cassatierechtspraak.

19.30  Pauze
	 								
19.50 Fraus omnia corrumpit in het verzekeringsrecht 
	 Dr. Daily Wuyts, Gastprofessor UA / Coördinator 

Antwerp Liability Law and Insurance Chair

 Verzekeringsfraude is een ernstig maatschappelijk 
probleem met een grote impact. De kost van fraude is 
immens en ondermijnt zowel vanuit moreel-juridisch 
als vanuit economisch-actuarieel oogpunt het correct 
functioneren van de verzekeringen. Daarom is een 
doorgedreven burgerrechtelijke neutralisatie van 
verzekeringsfraude noodzakelijk. 

•	 We	gaan	dieper	in	op	de	burgerrechtelijke	gevolgen	
van	de	verschillende	verschijningsvormen	van	
verzekeringsfraude:	de	precontractuele	en	de	
contractuele	vormen.	

•	 Op	chronologische	wijze	onderzoeken	we	wat	
de	exacte	draagwijdte	is	van	de	verschillende	
verplichtingen	die	de	Wet	op	de	verzekeringen	
oplegt	aan	de	verschillende	verzekeringsactoren.

•	 Centraal	staan	de	vragen:
o	 Welke	rechtsgevolgen	verbindt	het	recht	aan	

verschillende	vormen	van	verzekeringsfraude?	
o	 Zijn	deze	gevolgen	adequaat	om	de	beoogde	

neutralisatie	te	realiseren?
o	 Kunnen	we	naar	buitenlands	voorbeeld	

verbeteringen	aanbrengen?	(de	bedrieglijke	
risico-opgave,	het	verzekeren	van	een	
onbestaand	risico,	de	frauduleuze	
oververzekering	door	overwaardering	en	
samenloop,	de	bedrieglijke	verzwijging	van	
een	risicoverzwaring	en	de	frauduleuze	
schadeaangifte	komen	aan	bod)	

21.00 Vraagstelling	

Deze studieavond richt zich tot 
• Advocaten
• Magistraten
• Notarissen
• Andere geïnteresseerden 

Erkenning 
Aangevraagd voor:

• Magistraten bij de FOD Justitie
• Advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies
• Notarissen bij de Nationale Kamer 

Livestream
U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u vragen 
kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een computer met 
internet nodig.

Organisatie
Stuurgroep Recht: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Jean-
Philippe Bonte, Frank Detremmerie, Rik Devloo, Eric Dursin, 
Wim Goossens, Hilde Laga, Emmanuel Leroux, Antoon Lust, 
Evelyne Terryn, Bernard Tilleman en Pieter Vanherpe


