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Afdeling 1 - verzekerden 

 
Art. 1 Verzekerd zijn : 
   
 1.1 de verzekeringnemer, zijn vennoten; 
   
 1.2 de zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functie; 
   
 1.3 de stagiairs en de medewerkers in de uitoefening van hun functie in dienst van de 

verzekeringnemer; 
   
 1.4 bij uitbreiding kan iedere andere persoon (of vennootschap) worden verzekerd waarvan de naam 

vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden 
 
 

Afdeling 2 – rechtsgronden en gedekte bezigheden 
  
Art. 2 Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 
   
 2.1. De maatschappij dekt bij toepassing van de Belgische rechtsnormen, de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden, daarin begrepen hun 
klanten, en voortvloeiend uit aansprakelijkheid verwekkende feiten overkomen in de uitoefening 
van het beroep van bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voortspruitend uit 
de Belgische wetgeving en/of hun beroepsactiviteiten door het IBR aanvaard als zijnde 
verenigbaar met de titel en de functie van bedrijfsrevisor, hetzij door hun eigen daad, hetzij door 
de daad van hun medewerkers – vaste of tijdelijke, al dan niet in de hoedanigheid van vennoot -, 
van hun stagiairs, van hun personeelsleden of, in het algemeen, van alle personen waarvoor zij 
burgerlijk aansprakelijk zijn.  

   
 2.2. Aanleiding tot dekking geven de volgende aansprakelijkheid verwekkende feiten : 
    
  a) een verzuim, een vergetelheid, een laattijdigheid, een onjuistheid, een indiscretie, een niet 

naleving van termijnen, een nalatigheid in rechte of in feite, een vergissing naar aanleiding 
van overdrachten van informatie, van documenten of van fondsen, en in het algemeen, uit 
gelijk welke fout begaan tijdens de uitoefening van de beoogde beroepsbezigheid; 

    
  b) verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, ter oorzake van wat dan ook, van minuten, 

stukken of documenten met uitsluiting van alle roerende waarden, geldwaarden, niet-
geprotesteerde effecten al dan niet toevertrouwd, die toebehoren aan derden en waarvan de 
verzekerden houder zijn, zelfs wanneer de gebeurtenissen gebeurd zijn in de 
omstandigheden opgesomd in artikel 7.9. 

    
 De maatschappij kan in geen geval gehouden worden tot een ruimere vergoeding die zou voortvloeien 

uit de toepassing van normen van buitenlands recht die het aansprakelijkheidsstelsel regelen. 
   
Art. 3 Kosten van wedersamenstelling van dossiers 
  
 Onderhavig artikel waarborgt de terugbetaling van de kosten noodzakelijk voor de wedersamenstelling  

van de individuele dossiers van de klanten van verzekerden in geval van diefstal, vernietiging of verlies, 
ongeacht of de verzekerden hiervoor aansprakelijk zijn of niet en voor zover deze wedersamenstelling 
enig nut heeft  met  betrekking tot  de mogelijke fiscale controles ten aanzien van de klant van de 
verzekerde en/of in verband met andere wettelijke verplichtingen van de verzekerde en of de klant. 
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 Onder dossier verstaat men : 
 1. het geheel van documenten (permanente, boekhoudkundige en stavingstukken) die betrekking 

hebben op het geheel van de verhouding tussen de verzekerde en zijn klant, zonder onderscheid 
noch tussen de boekhoudkundige en/of fiscale materies en aspecten behandeld in het raam van deze 
contractuele verhouding, noch tussen de fiscale aanslagjaren ; deze documenten moeten 
beroepsmatig in het bezit zijn van de verzekerde. 

  
 2. de informatica-data voortvloeiend uit de input en de boekhoudkundige verwerking door de 

verzekerde uitgevoerd, op uitdrukkelijke voorwaarde dat er een back-up systeem bestaat dat door de 
verzekerde minstens één maal per acht kalenderdagen gebruikt wordt. De schadevergoeding zal 
slechts betrekking hebben op de data die via informatica verwerkt worden tussen de datum van de 
laatste back-up en de datum van het voorval waarvoor onderhavige waarborg aangesproken wordt, 
met een maximum van acht kalenderdagen. Deze beperking is niet van toepassing wanneer het back-
up systeem zelf getroffen wordt door de schadeverwekkende gebeurtenis. 

 
Onder klant verstaat men elke natuurlijke of rechtspersoon. 

  
 Het verzekerd kapitaal voor deze waarborg bedraagt maximum 500.000 EUR per gebeurtenis waarvoor 

onderhavige waarborg aangesproken wordt. 
 
Er wordt verduidelijkt dat voor de toepassing van deze waarborg : 
 

 1. de verzekeraar de kosten van wedersamenstelling van de dossiers zal terugbetalen tot beloop van  
maximum 5.000 EUR per dossier; 

 
2. enkel de door de verzekeraar voorafgaandelijk goedgekeurde wedersamenstellingskosten zullen 

vergoed worden; 
 
3. de schadevergoeding zal uitgekeerd worden naarmate de wedersamenstelling vordert en na 

voorlegging van bewijsstukken van de gemaakte kosten; 
 
4. de schadevergoeding overeenkomstig punt 3 zal uitgekeerd worden gedurende maximum twee jaar 

te rekenen vanaf de datum van het schadegeval. 
  
Art. 4 Kosten voor het overdoen 
  
 Voorzover nodig wordt bepaald dat deze verzekering, die tot doel heeft de vergoedingen te dekken die 

verschuldigd zijn aan derden en niet de persoonlijk door de verzekerden geleden schade, niet voorziet in 
dekking van de verkeerde handelingen die herbegonnen en verbeterd kunnen worden, zonder andere 
schade dan de kosten gemaakt om ze te herbeginnen of te verbeteren. 
 
Als de voor die doeleinden uit te voeren werken slechts kunnen worden uitgevoerd door een andere 
persoon dan de verzekerde, zijn vennoten, medewerkers, stagiairs of personeelsleden, dekt de 
maatschappij de terugbetaling van de nodige kosten die de verzekerde verschuldigd is aan de benadeelde 
derde hetzij in gemeen recht hetzij bij gerechtelijke beslissing. 

  
Art. 5 Uitbreiding "verduistering" 
  
In afwijking van artikel 7.1 voorziet dit contract, voor rekening van wie het aanbelangt, in dekking van diefstal, 
malversatie, verduistering, oplichting of misbruik van vertrouwen ten nadele van het cliënteel van de verzekerde 
bedrijfsrevisor(en), bedreven door ieder persoon waarvoor de verzekerde(n) aansprakelijk zullen verklaard worden, 
met inbegrip van de stagiairs of medewerkers maar met uitsluiting van de bedrijfsrevisoren medevennoten. 
 
De maatschappij komt slechts tegemoet op voorwaarde dat er een klacht werd ingediend door de derde of de klant 
en na verkrijging en op basis van het strafdossier. 
 

 
Afdeling 3 -  begrip derden   
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Art. 6 Als derde wordt beschouwd elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan : 

 
  de verzekerden; 
  de echtgenoot of de gewoonlijk met de aansprakelijke verzekerde samenwonende persoon en, 

op voorwaarde dat zij bij hem inwonen en door hem worden onderhouden, de bloed- en 
aanverwanten in rechte linie van de aansprakelijke verzekerde.  

 
Afdeling 4 -  uitsluitingen 

 
Art. 7 Van dekking uitgesloten zijn : 
   
 7.1. schade opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde; 
   
 7.2. schade veroorzaakt door een grove schuld van een verzekerde, die als volgt wordt omschreven : 

 
  1. een zulkdanige opzettelijke en ernstige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of 

veiligheidsnormen, aan de wetten, regels of gebruiken eigen aan de verzekerde 
activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming - volgens de mening van 
ieder die ter zake normaal bevoegd is - bijna onvermijdelijk waren; 

    
  2. dronkenschap of iedere analoge toestand veroorzaakt door het gebruik van andere 

producten dan alcoholische dranken. 
    
 Indien in de gevallen bedoeld in punten 6.1 en 6.2. de aansprakelijke veroorzaker van de schade een 

stagiair, een medewerker of een niet leidinggevende aangestelde is en de verzekeringnemer, zijn 
vennoten, zaakvoerders en bestuurders voor hem aansprakelijk worden gesteld zonder dat er bij hen 
sprake was van medeplichtigheid of medeweten, zal de maatschappij de benadeelde derde schadeloos 
stellen, onder voorbehoud van het verhaal dat zij mag uitoefenen op de aansprakelijke veroorzaker van 
de schade, zoals bepaald in art.  31 (Indeplaatsstelling) van titel III –Gemeenschappelijke voorwaarden 
voor alle dekkingen. 

  
 Deze bepaling geldt niet voor de andere uitsluitingen. 
  
  7.3. aansprakelijkheid ten gevolge van verrichtingen die vreemd zijn aan de gedekte beroeps-

bezigheid, en onder meer ten gevolge van alle handelingen als oprichter, bestuurder, 
zaakvoerder, borg, faillissementscurator, gerechtelijk sekwester, testamentuitvoerder, 
minnelijke of gerechtelijk vereffenaar, commissaris inzake opschorting; 

    
 7.4. vorderingen die strekken tot betwisting van erelonen en kosten; 
    
 7.5 gerechtelijke, transactionele, fiscale, administratieve, disciplinaire of economische boeten, 

schadevergoeding die als strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegepast (zoals "punitive 
damages" of "exemplary damages" in sommige buitenlandse rechtsstelsels), alsmede de 
gerechtskosten van strafvervolging wanneer ze ten laste van de verzekerden persoonlijk worden 
verhaald; 

   
 7.6 de schade voortvloeiend uit verlies aan klanten; 
   
 7.7 de gevolgen van de onvermogendheid van de verzekerden ; 
   
 7.8 de schade veroorzaakt door het gebruik van een motorrijtuig als bestuurder of passagier ; 
   
 7.9 de schade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing, rook; 
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 7.10 schade ten gevolge van oorlog, staking, lock-out, oproer, terrorisme of sabotage, gewelddaden 

met collectieve drijfveer al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag; 
   
 7.11 de schade van elke aard ook die volgens zijn oorsprong of omvang voortspruit uit de gevolgen 

van een informatica virus, behalve indien: 
   • het een onbekende virus betreft voor dewelke op het ogenblik van zijn verspreiding 

er geen gepaste anti-virus bescherming bestond, of 
   • de verzekerde alle veiligheidsmaatregelen toepasselijk op dit gebied genomen heeft, 

maar de verspreiding mogelijk gemaakt werd ingevolge een onvoldoende werking 
van de veiligheidssystemen ; 

    
 7.12 de schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of 

producten die asbest bevatten, voorzover deze schade voortvloeit uit de schadelijke 
eigenschappen van asbest; 

 
Afdeling 5 -  verzekeringsgebied 

 
Art. 8 8.1. De dekking geldt over de hele wereld met uitzondering van : 

- elke eis ingesteld in of onder recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada of 
op elk grondgebied dat zich onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten van 
Amerika of van Canada bevindt; 

- elke eis ingesteld in uitvoering van een vonnis geveld door elke rechtbank van de 
Verenigde Staten van Amerika of van Canada of op elk grondgebied dat zich onder het 
rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika of van Canada bevindt; 

- elke eis voortvloeiend uit de beroepsactiviteit van kantoren van de verzekeringnemer 
gelegen in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada of op elk grondgebied dat 
zich onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika of van Canada 
bevindt. 

   
 8.2. Anderzijds, ingeval van een rechtsgeding, wordt de dekking echter maar toegekend indien de 

verzekerden voor een gerecht gedaagd worden dat zich bevindt op het grondgebied van de 
Europese Unie of Zwitserland. 

 
Afdeling 6 -  dekkingstermijn 

 
Art. 9 9.1. De dekking geldt voor de geschreven eisen die tegen de verzekerde of de maatschappij worden 

ingediend tijdens de geldigheidsduur van de waarborg met uitsluiting : 
   • van alle feiten of omstandigheden waarvoor er een gerechtelijke, scheidsrechtelijke of 

administratieve procedure is geweest of aan de gang is op de aanvangsdatum van dit 
contract; 

• van alle feiten of omstandigheden die in het kader van een ander verzekeringscontract 
al zijn aangegeven voor de aanvangsdatum van dit contract; 

• van alle feiten of omstandigheden waarvan de verzekerden voor de aanvangsdatum 
van dit contract al op de hoogte waren en die zij bij de ondertekening ervan hebben 
verzwegen. 

   
 9.2. Zij geldt eveneens voor geschreven eisen die tegenover de verzekerden of de maatschappij 

worden ingediend binnen een periode van 36 maanden na de datum waarop de verbreking of de 
verstrijking van het contract is ingegaan, voorzover de eisen berusten op een schade die gebeurd 
is tijdens de geldigheidsduur van het contract en dat bij het einde ervan het risico niet werd 
gedekt door een andere verzekeraar, welke ook de modaliteiten, voorwaarden en waarborgen 
zouden zijn door de nieuwe verzekeraar toegekend. 

   
 9.3. In geval van twijfel, wordt het overkomen van de schade bepaald op het moment van het 

aansprakelijkheid verwekkende feit. 
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 9.4. Bij uitbreiding, geldt de dekking eveneens voor een periode van 60 maanden vanaf de datum 

van de opzegging of de verstrijking van het contract, voor de eisen ingediend tijdens deze 
periode en die betrekking hebben op een schade overkomen tijdens dezelfde perionde voor 
zover aan volgende voorwaarden is voldaan: 

  
  
  

• het aansprakelijkheid  verwekkend feit dat aan de oorsprong ligt van de schade is 
overkomen tijdens de geldigheidsduur van het contract; 

• alle vervallen premies zijn betaald; 
• het contract nam een einde ingevolge het overlijden van de verzekerde of ingevolge 

stopzetting van zijn beroepsactiviteiten om andere redenen dan die van disciplinaire of 
strafrechtelijke aard. 

 
Afdeling 7 -  verzekerde bedragen 

 
Art. 10 10.1. De maatschappij verleent haar dekking per schadegeval en per verzekeringsjaar zowel voor de 

hoofdsom als voor de kosten en intrest boven de door de verzekeringnemer gedragen eigen 
risico's. 

   
 10.2. Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding kent de maatschappij haar dekking toe tot de in 

de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen. 
   
 10.3. Onder schadegeval moet worden verstaan enige geschreven vordering die terecht of ten 

onrechte gesteld wordt tegen de verzekerden of de maatschappij en die gefundeerd is op een 
aansprakelijkheid verwekkend feit of op een opeenvolging van aansprakelijkheid verwekkende 
feiten overkomen tijdens de uitoefening van de in de bijzondere voorwaarden beschreven 
beroepsbezigheid. 

  Alle vorderingen die hun oorsprong vinden in eenzelfde aansprakelijkheid verwekkend feit of 
in een opeenvolging van aansprakelijkheid verwekkende feiten van dezelfde aard ongeacht het 
aantal schadelijders en het aantal eventueel aansprakelijke verzekerden, vormen een en 
hetzelfde schadegeval. 

   
 10.4. De jaarlijkse dekkingsgrens geldt voor het totaal van de vorderingen die gesteld worden in de 

loop van eenzelfde verzekeringsjaar. 
  Voor de bepaling van die jaarlijkse grens moet elke vordering die aan de maatschappij, de 

verzekerden of aan een van hen is betekend in aanmerking worden genomen. 
  Vorderingen die toe te schrijven zijn aan hetzelfde aansprakelijkheid verwekkend feit worden 

geacht te zijn gesteld in de loop van het verzekeringsjaar waarin de eerste van die vorderingen 
gesteld werd. 

  Onder verzekeringsjaar verstaat men de periode tussen twee jaarlijkse vervaldagen van het 
contract. 

   
 10.5. Voor het totaal van de vorderingen die worden ingediend na verstrijking van het contract, is het 

tegemoetkomingsmaximum van de maatschappij gelijk aan eenmaal de per schadegeval 
verzekerde som. 

   
Art. 11 De reddingskosten, de intresten betreffende de in hoofdsom verschuldigde vergoeding en de kosten 

betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen alsook het honorarium en de kosten van advocaten en 
experts zijn integraal ten laste van de maatschappij, voorzover 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 enerzijds en de intresten, kosten en honoraria 

anderzijds begrensd tot : 
 - 572.877 EUR wanneer de totale verzekerde som ten hoogste 2.864.383 EUR bedraagt; 
 - 572.877 EUR + 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen 2.864.383  en  14.321.914 

EUR; 
 - 2.864.383 EUR + 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven 14.321.914 EUR, met een 

maximum van 11.457.532 EUR. 
   
 Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als 

basisindexcijfer dat van januari 2001, zijnde 131,46 (basis 1988 = 100). 
 



AXA Belgium          

 
 
F\448\Wording\Néérlandais\conditions générales\RC Réviseurs entreprises_09.2006  

7

  
 De kosten en intresten hiervoor bedoeld zijn ten laste van de maatschappij voorzover zij uitsluitend 

betrekking hebben op prestaties die door dit contract worden verzekerd. De maatschappij is bijgevolg 
niet gehouden tot kosten en intresten die betrekking hebben op niet verzekerde prestaties. 

  
 Ze zijn door de maatschappij slechts verschuldigd naar verhouding van haar verbintenis. De verhouding 

van de respectieve verbintenissen van de maatschappij en de verzekerde in verband met een schadegeval 
dat aanleiding kan geven tot toepassing van dit contract, wordt bepaald door het percentage van ieders 
aandeel in het geraamde totale bedrag dat op het spel staat. 

  
 Wat de reddingskosten betreft, verbindt de verzekerde zich ertoe de maatschappij zo spoedig mogelijk 

op de hoogte te brengen van de door hem genomen maatregelen. 
  
 Voorzover als nodig wordt aangestipt dat wel ten laste van de verzekerde blijven, de kosten die 

voortvloeien uit maatregelen om een schadegeval te voorkomen zonder dat er nakend gevaar is of 
wanneer het nakend gevaar is afgewend. 
Als de vereiste spoed en het nakende gevaar te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde nagelaten heeft 
om op tijd de normale voorkomingsmaatregelen te nemen, zullen de aldus gemaakte kosten niet worden 
beschouwd als reddingskosten ten laste van de maatschappij. 

  
Art. 12 De verzekeringnemer draagt in ieder schadegeval het eigen risico dat bepaald wordt in de bijzondere 

voorwaarden en dat toegepast wordt op het bedrag van de verschuldigde vergoedingen en op alle kosten, 
intresten, uitgaven en honoraria hoe ook genaamd. De vrijstelling zal niet worden toegepast op de kosten 
en erelonen indien blijkt dat de verzekerde geen enkele fout heeft begaan en de eis van de derde tenslotte 
wordt afgewezen. 
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