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HOOFDSTUK 1 - VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND 

OF ONTPLOFFING 

Artikel 1 - DEKKING 

Wij verzekeren de objectieve aansprakelijkheid van de verzekerde, in geval van brand of ontploffing, op basis 

van de wet van 30 juli 1979, die voortvloeit uit de uitbating van een inrichting omschreven in de bijzondere 

voorwaarden. 

Artikel 2 - VERZEKERDE BEDRAGEN 

A. De verzekerde bedragen zijn, per schadegeval: 

• voor letselschade : 23.507.500 EUR 

• voor zaakschade : 1.175.400 EUR 

B. De bovengenoemde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van juli 2015, d.w.z. 174,39 (basis 1988). 

De aanpassing gebeurt jaarlijks op 30 augustus. 

C. Het vermelde verzekerde bedrag voor zaakschade is tegelijk van toepassing op de zaakschade als op 

de onstoffelijke schade. 

D. De reddingskosten  zijn integraal te onzen laste, voor zover het totaal ervan en dat van de vergoeding 

in hoofdsom, per verzekeringnemer en per schadegeval, de totale verzekerde som niet overschrijden. 

Boven de totale verzekerde som zijn de reddingskosten begrensd tot: 

• 764.358,34 EUR wanneer de totale verzekerde som ten hoogste 3.821.791,71 EUR bedraagt; 

• 764.358,34 EUR plus 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen 3.821.791,71 EUR 

en 19.108.958,53 EUR; 

• 3.821.791,71 EUR plus 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven 19.108.958,53 

EUR, met een maximum van 15.287.166,83 EUR. 

De hierboven bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van  

de consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van januari 2016, zijnde 175,40 (basis 1988 = 

100). 

U verbindt zich ertoe ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door u genomen 

maatregelen in verband met deze kosten. 

Voor zover als nodig, wordt aangestipt dat wel te uwen laste blijven, de kosten die voortvloeien uit 

maatregelen om een schadegeval te voorkomen zonder dat er nakend gevaar is of wanneer het 

nakende gevaar is afgewend. 

Als de vereiste spoed en het nakende gevaar te wijten zijn aan het feit dat u nagelaten heeft om op 

tijd de normale voorkomingsmaatregelen te nemen, zullen de aldus gemaakte kosten niet worden 

beschouwd als reddingskosten te onzen laste. 

Deze reddingskosten zijn te onzen laste voor zover zij uitsluitend betrekking hebben op prestaties die 

door de verzekeringsovereenkomst verzekerd zijn. Wij zijn bijgevolg niet gehouden tot kosten die 

betrekking hebben op niet-verzekerde prestaties. 
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E. Interesten en kosten 

De interesten die betrekking hebben op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten 

met betrekking tot de burgerlijke vorderingen, evenals de honoraria en de kosten van de advocaten 

en de deskundigen zijn te onzen laste, overeenkomstig punt D hierboven. 

Artikel 3 - UITSLUITINGEN 

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 7 en 8 zijn van de verzekering uitgesloten: 

A. de uitkeringen ten voordele van de dader, die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. 

B. de schadegevallen veroorzaakt door: 

• de exploitatiemodaliteiten van de onderneming, aanvaard door de verzekerden of door een 

zodanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde 

activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten – 

volgens de mening van ieder die ter zake bevoegd is – voorzienbaar waren 

• staat van dronkenschap van de verzekerde of soortgelijke toestand veroorzaakt door het innemen 

van andere producten dan alcoholische dranken. 

C. de zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die 

verzekerbaar is in het kader van een dekking huurdersaansprakelijkheid, (of 

gebruikersaansprakelijkheid) of een dekking verhaal van derden. 

Is steeds uitgesloten, in geval van terrorisme, de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn 

om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern. 

  

file://///S01FS100/D01V2/311CG/TALENSIA/Produits%20Isolés/Responsabilité%20Objective/nieuwe%20nummering%20(11-2006)/4183807.htm%23ZAAKSCHADE
file://///S01FS100/D01V2/311CG/TALENSIA/Produits%20Isolés/Responsabilité%20Objective/nieuwe%20nummering%20(11-2006)/4183807.htm%23VERZEKERDE
file://///S01FS100/D01V2/311CG/TALENSIA/Produits%20Isolés/Responsabilité%20Objective/nieuwe%20nummering%20(11-2006)/4183807.htm%23HUURDERS_OF_GEBRUIKERSAANSPRAKELIJKHEID
file://///S01FS100/D01V2/311CG/TALENSIA/Produits%20Isolés/Responsabilité%20Objective/nieuwe%20nummering%20(11-2006)/4183807.htm%23GEBRUIKERSAANSPRAKELIJKHEID
file://///S01FS100/D01V2/311CG/TALENSIA/Produits%20Isolés/Responsabilité%20Objective/nieuwe%20nummering%20(11-2006)/4183807.htm%23DERDEN


Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid 

in geval van Brand of Ontploffing 

4185489 - 10.2019 5 

HOOFDSTUK 2 - BEDINGEN EIGEN AAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL 

VAN BRAND OF ONTPLOFFING 

De bedingen eigen aan de Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing vullen de 

administratieve bepalingen, gemeenschappelijk aan alle producten AXA Ondernemingen BOAR, aan en 

heffen deze op voor zover ze hiermee strijdig zijn. 

Artikel 4 - DEKKINGSPERIODE  

De dekking van de verzekering heeft uitwerking wanneer de schade optreedt tijdens de periode waarin de 

dekking van kracht is. 

Onverminderd de toepassing van artikel 5.D, breidt onze dekking zich uit tot de klachten ingediend na afloop 

van deze verzekeringsovereenkomsten wanneer de schade optreedt in de loop van de 

verzekeringsovereenkomst. 

Artikel 5 - BIJZONDERHEDEN BIJ OVERDRACHT, HERSTRUCTURERING, VERDWIJNING, 

STOPZETTING OF WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGSPLICHT  

A. Bij afstand of inbreng, kosteloos of onder bezwarende titel, bij volledige of gedeeltelijke overdracht 

van activiteiten, bij opslorping, omwerking, fusie, ontbinding of vereffening van de onderneming, 

verbindt u zich ertoe de verzekering door uw rechtsopvolgers te laten voortzetten. 

Bij niet-naleving van deze verplichting, kunnen wij van u, benevens de vervallen premies, een 

vergoeding eisen die gelijk is aan de jaarpremie die voor het laatste verzekeringsjaar verschuldigd is.  

Wij kunnen evenwel de opvolger weigeren en de verzekering opzeggen. In dat geval is de 

bovenvermelde vergoeding niet verschuldigd. 

B. Bij het verdwijnen van de verzekerde uitbating of de definitieve stopzetting van de verzekerde 

activiteit, moet u ons dit schriftelijk meedelen en eindigt de verzekering van rechtswege op de datum 

van deze aangifte. 

C. Indien u om welke reden dan ook de in artikel 1 bedoelde aansprakelijkheid niet meer draagt, moet u 

ons daarvan binnen 8 dagen op de hoogte brengen. Indien u deze verplichting niet nakomt en wij 

aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze tekortkoming en het schadegeval, 

hebben wij het recht onze dekking tegenover u te verminderen tot het bedrag van het geleden nadeel.  

D. Wij kunnen de benadeelde derden slechts de beëindiging, de annulering, de opzegging, de ontbinding, 

de schorsing van de verzekering of de dekking tegenwerpen voor schadegevallen overkomen na het 

verstrijken van een termijn van 30 dagen na kennisgeving ervan, per aangetekende brief, aan de 

burgemeester van de gemeente waar zich de in de bijzondere voorwaarden vermelde inrichting 

bevindt. De termijn gaat in daags na het afgeven van de aangetekende brief. 

De schadegevallen overkomen terwijl de beëindiging, de annulering, de opzegging, de ontbinding, de 

schorsing van de verzekering of de dekking al uitwerking heeft tussen de partijen maar voor het 

verstrijken van de bovengenoemde termijn van 30 dagen, geven aanleiding tot het uitoefenen van 

verhaal door ons tegen u overeenkomstig artikel 7. 
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Artikel 6 - VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL 

Bij schadegeval zijn de verplichtingen van de verzekerde, naast de verplichtingen zoals vermeld in de 

administratieve bepalingen, de volgende: 

1. ons onmiddellijk en in ieder geval zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte brengen van het 

schadegeval, de juiste omstandigheden en de bekende of vermoedelijke oorzaken ervan alsook elke 

andere verzekering met hetzelfde voorwerp. 

De termijn bedraagt echter maximum vierentwintig uur in geval van terrorisme.  

2. ons in het bezit stellen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten betreffende een 

schadegeval vanaf de kennisgeving, betekening of afgifte ervan, op de terechtzittingen verschijnen en 

zich onderwerpen aan door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregelen. 

Wij behouden ons de leiding voor van de onderhandelingen met derden en het burgerlijk proces enkel 

indien er geen uiteenlopende belangen bestaan tussen de verzekerde en onszelf. In het andere geval 

behoudt hij alleen het initiatief voor de onderhandelingen met de derden en voor de procesvoering, in 

zoverre zijn belangen, verschillend van de onze, op het spel staan. Wij behouden ons de mogelijkheid 

voor het strafgeding te volgen; 

3. het is volkomen normaal dat de verzekerde bijdraagt tot de eerste geldelijke hulp en medische zorgen 

aan een eventuele getroffene, en dat hij de eigenlijke feiten erkent, maar hij moet zich wel onthouden 

van iedere erkenning van aansprakelijkheid, van iedere dading, vaststelling van schade, betaling of 

belofte van schadeloosstelling. 

Artikel 7 - HET STELSEL VAN HET VERHAAL 

Wij behouden ons een recht van verhaal voor tegen u voor alle gevallen van nietigheid, exceptie of verval. 

Wij zijn verplicht u kennis te geven van ons voornemen om verhaal uit te oefenen zodra wij op de hoogte zijn 

van de feiten waarop dat besluit gegrond is. 

Bij gedeeltelijk verval blijft het verhaal beperkt tot het verschil tussen de sommen die wij hebben betaald en 

het bedrag van de dekking waartoe wij tegenover u gehouden zijn krachtens de verzekering. 

Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen, inclusief intresten en gerechtskosten. 

Wij zien af van elk verhaal dat wij zouden kunnen uitoefenen op: 

1. de bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in 

rechte lijn van de verzekerde en de bij hem inwonende personen; 

2. de gasten van de verzekerde; 

3. de personeelsleden en maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde en de bij hen inwonende 

personen; 

Wij oefenen ons verhaal echter wel uit op die personen: 

1. in geval van kwaadwilligheid; 

2. wanneer hun aansprakelijkheid gedekt wordt door een andere verzekeringsovereenkomst, ten belope 

van de sommen die door die verzekeringsovereenkomst zijn gedekt. 
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Artikel 8 - RECHT VAN DE BENADEELDE DERDEN 

Onverminderd artikel 5.D, kunnen wij geen nietigheid, exceptie of verval voortvloeiend uit de wet of de 

verzekering aan de benadeelde derden tegenwerpen. 

Artikel 9 - VERZEKERINGSATTEST 

Wij bezorgen u bij het afsluiten van de verzekering een verzekeringsattest, overeenkomstig artikel 7 van het 

Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991. Een duplicaat van dat attest wordt toegezonden aan de 

burgemeester van de gemeente, waar zich de in de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting bevindt. 
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AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen 

(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)  Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België) 

www.axa.be  Tel. : 02 678 61 11  KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere 

personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af. 

Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten 

van de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het 

uitvoeren van uw preventiepolitiek. 

Wij helpen u bij : 

• het anticiperen op de risico's 

• het beschermen en motiveren van uw personeel 

• het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar 

• het beschermen van uw resultaten 

• het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden. 

www.axa.be 


