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Beste makelaar, 

 

de parlementaire commissie Seksueel Misbruik vroeg zes jaar geleden om de verjaringstermijn 

voor misbruik van minderjarigen op te trekken van tien naar vijftien jaar, beginnend op de dag 

dat het slachtoffer 18 jaar wordt. Dit verzoek kwam er naar aanleiding van het misbruik in de 

kerk. Het verzoek bleef helaas onbeantwoord. Door recente gebeurtenissen - denk maar aan 

#metoo - laait de discussie weer op.  

 

Euromex wil slachtoffers van seksueel misbruik niet in de kou laten staan en past daarom 

haar algemene voorwaarden aan. 

 

De gemeenrechtelijke verjaringstermijn kan Euromex helaas niet veranderen. Hiervoor moet 

de overheid het nodige initiatief nemen.  

Aan de verzekeringstechnische verjaringstermijn kan wel een mouw worden gepast.  

Artikel 88 van de Verzekeringswet bepaalt dat een aangifte van een schadegeval binnen de 

drie jaar moet gebeuren. Voor minderjarigen begint deze termijn te lopen vanaf de leeftijd van 

18 jaar. Dit betekent concreet dat een minderjarige tijd heeft tot de leeftijd van 21 jaar.  

De praktijk leert ons echter dat het voor slachtoffers zeer moeilijk is om naar buiten te komen 

met de feiten en dat dit niet altijd voor de leeftijd van 21 jaar gebeurt. Wij stellen vast dat de 

verzekeringswet hier te kort schiet. 
    

 
    

Wat doet Euromex?  

Om deze slachtoffers niet in de steek te laten, verlengen wij de termijn om bij ons aangifte te 

doen tot de gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor het verhaal van schade van een 

minderjarig slachtoffer ten gevolge van verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid.  

 

Bovendien hebben we de tijdstippen waarop er een geldige polis moet zijn, uitgebreid. 

Om onze dekking te verwerven, moet het slachtoffer verzekerde zijn in een polis bij onze 

maatschappij op één van de volgende tijdstippen: het moment waarop de feiten zich 

voordeden, het moment waarop de vertrouwenspersoon door het slachtoffer in kennis werd 

gesteld van de feiten of als niemand in kennis werd gesteld van de feiten, de datum waarop 



het slachtoffer 18 jaar werd. 

Dat betekent dat het slachtoffer niet noodzakelijk afhangt van een polis van de ouders, maar 

de mogelijkheid heeft om op een eigen polis beroep te doen.  

 

Samengevat: het slachtoffer heeft enerzijds meer kans en anderzijds langer kans om op 

Euromex beroep te doen om gerechtigheid te krijgen.  
 

   

 
    

Je vindt de aangepaste polisvoorwaarden op onze website.  

Ze zijn van toepassing op schadegevallen aangegeven vanaf 1 juni 2019. 
    

 

  

 

Op deze manier trachten wij binnen de wettelijke ruimte 

optimaal tegemoet te komen aan de juridische noden van 

minderjarige slachtoffers. 
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