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De dekkingen burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid

1. Omvang van de dekkingen 

Wij dekken in het kader van de in de bijzondere voorwaarden omschreven activiteit en tot beloop 
van de verzekerde bedragen 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ■■ verzekerden in het kader van het privé-leven, 
krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en soortgelijke bepalingen 
van buitenlands recht, voor aan derden berokkende schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels 
en/of stoffelijke schade 

de extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de ■■ organisatie kan oplopen voor 
schade toegebracht aan derden door vrijwilligers waarop beroep werd gedaan tijdens de 
uitoefening van hun vrijwilligersactiviteiten luidens de wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers evenals de uitvoeringsbesluiten ervan. De weg van en naar de plaats 
waar deze activiteiten plaatsvinden maken deel uit van de dekking.

De verzekering strekt zich uit tot de aansprakelijkheid van de verzekerden voor aan derden 
berokkende schade voortvloeiend uit voedselvergiftigingen alsmede uit de aanwezigheid van 
vreemde lichamen in de voedingsmiddelen en dranken die tijdens de activiteit worden verdeeld of 
verkocht. 

Evenwel de schade veroorzaakt tijdens het opstellen en het afbreken van de installaties is gedekt 
ten hoogste acht dagen vóór en acht dagen na de datum van de activiteit.

Wij moeten in het bezit worden gesteld van de vereiste reglementaire toelatingen voor 
de organisatie van de verzekerde activiteit. Als de installaties waarin de activiteit wordt 
georganiseerd, onderworpen zijn aan de reglementering van de brandpreventie en de veiligheid 
van de personen, moet de verzekeringnemer van de bevoegde overheden de goedkeuring hebben 
gekregen en ons deze meedelen. 
Alle voorgeschreven maatregelen moeten worden ingevoerd en behouden tijdens de ganse duur 
vermeld in de toelating en/of goedkeuring. 
Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze verplichtingen. Bij verzwijging of onjuiste 
mededeling, naar gelang het geval, zullen wij onze tegemoetkoming beperken of weigeren.

2. Aanvang van de dekkingen

Bij een verzekeringsaanvraag gaan de dekkingen in (enkel voor éénjarige contracten) 
om 0 uur op de dag na die waarop wij het voor ons bestemde exemplaar hebben ontvangen, tenzij 
een latere datum is overeegekomen

Bij een verzekeringsvoorstel gaan de dekkingen in 
op de datum die vermeld is in de bijzondere voorwaarden en voor zover de eerste premie betaald is.
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3. Verzekeringsgebied 

Deze dekkingen hebben  uitwerking op alle landen van geografisch Europa en de landen rondom de 
Middellandse zee, met name
Albanië, Algerije, Andorra, Oostenrijk, (het Europese gedeelte van) Azerbeidzjan, België, Bosnië-
Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk,  
(het Europese gedeelte van) Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië,  
(het Europese gedeelte van) Kazachstan, Kroatië,Letland, Libanon, Libië, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Macedonië (FYROM), Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, 
Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek Belarus, Republiek van Moldavië, Roemenië,  
(het Europese gedeelte van) Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, 
Tsjechische republiek, Tunesië, Turkije, Vaticaanstad,Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
De bijbehorende eilanden zijn eveneens gedekt.
De dekkingen gelden ook op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira.
Mits uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden, kunnen deze dekkingen ook worden
uitgebreid tot andere landen.

4. Uitsluitingen

Zijn altijd uitgesloten, ook voor de vrijwilligers

de schade voortvloeiend uit enige burgerrechtelijke aansprakelijkheid waarvoor wettelijke ■■

verzekeringsplicht bestaat, andere dan deze voortvloeiend uit de wet van 3 juli 2005 betreffende 
de rechten van vrijwilligers evenals de uitvoeringsbesluiten ervan.

Wat landmotorvoertuigen of spoorvoertuigen betreft, waarvoor wettelijke verzekeringsplicht 
bestaat, wordt slechts dekking verleend voor schade die de verzekerden aan derden berokkenen 
wanneer zij zulk voertuig besturen zonder dat zij de daarvoor wettelijk vereiste leeftijd hebben 
en buiten medeweten van hun ouders, van de personen die hen onder hun hoede hebben en 
van de houder van het voertuig. Het gaat hier evenwel niet om dekking overeenkomstig de wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

De stoffelijke schade aan het bestuurde voertuig in deze omstandigheden is eveneens gedekt.

de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook ten gevolge van vuur of ■■

brand die ontstaan is in of overgeslagen uit het gebouw waarvan een verzekerde eigenaar of 
huurder is, met uitzondering evenwel van schade ontstaan bij tijdelijk of toevallig verblijf van een 
verzekerde in een hotel of soortgelijk logement. De schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels 
is altijd gedekt 

de schade aan roerende en onroerende goederen en dieren die een ■■ verzekerde onder zijn 
bewaring heeft, onverminderd de toepassing van hiervoren vermeld punt

de persoonlijke aansprakelijkheid van de■■  verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt 
voor schade die voortvloeit uit één van de hierna vermelde gevallen van grove schuld

staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs,  -
medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet meer beschikt over de 
controle van zijn daden
niet-naleving van de reglementering van toepassing op het gebied van controle van tanks en  -
bodemverontreiniging
de opzettelijke niet-naleving van de ontvangen instructies of van de vereiste normen in de  -
reglementaire toestemming of toelating uitgereikt door de overheden en betreffende de 
veiligheid van personen of van goederen

de schade voortvloeiend uit een opzettelijk veroorzaakt schadegeval door een ■■ verzekerde die de 
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt 

de schade voortvloeiend uit een ■■ kernrisico
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de stoffelijke schade ten gevolge van grondverschuivingen■■

de schade veroorzaakt door liften of goederenliften■■

de schade veroorzaakt door gebouwen in aanbouw, wederopbouw of verbouwing■■

de schade veroorzaakt door het gebruik van zeil■■ boten van meer dan 300 kg of motorboten van 
meer dan 10 DIN PK (ondermeer waterscooters, jetski’s…) die eigendom van een verzekerde 
zijn, of die hij huurt 

de schade veroorzaakt door het gebruik van ■■ luchtvaartuigen die eigendom van een verzekerde 
zijn of die hij huurt. 

Zijn uitgesloten, behalve voor de vrijwilligers

In alle gevallen
de schade voortvloeiend uit■■  terrorisme
de schade voortvloeiend uit■■  collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging of 
arbeidsconflicten.

Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden
de schade veroorzaakt door rijpaarden■■

de schade veroorzaakt door dieren die geen huisdieren zijn, al dan niet ingespannen.■■

Zijn uitgesloten voor de vrijwilligers en de organisatie

de schade veroorzaakt aan de ■■ organisatie 

alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke ■■

eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke 
vorm

de schade die voortvloeit uit verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedragers van ■■

elektronische apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de immateriële schade 
die eruit voortvloeit

de schade veroorzaakt aan ■■ derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de 
atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze schade het rechtstreekse gevolg 
is van een ongeval

de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen ■■

betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder.

5. Gedekte bedragen 

Wij verlenen onze dekking ten bedrage van

18.423.146,74 EUR per ■■ schadegeval voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels

921.157,33 EUR per ■■ schadegeval voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit stoffelijke 
schade.

Gerechtelijke, administratieve, economische boeten, strafrechtelijke dadingen, dwangsommen 
en schadevergoedingen als strafrechtelijke, straf - of afschrikkende maatregelen in bepaalde 
buitenlandse gerechtelijke systemen en de gerechtelijke kosten inzake strafvervolging zijn niet te 
onzen laste.
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De schadegevallen

1. Uw verplichtingen bij een schadegeval

Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze verplichtingen. Indien de niet naleving ervan 
enige nadeel voor ons met zich meebrengt, zullen wij onze prestaties verminderen tot beloop van 
het door ons geleden nadeel. 
Wij zullen onze dekking weigeren indien de verplichting niet uitgevoerd werd met het doel ons te 
misleiden.

Het spreekt voor zich dat u en de andere verzekerden alle nuttige en redelijke maatregelen moeten 
nemen om het optreden van een schadegeval te voorkomen.

Indien er ondanks alles toch een schadegeval optreedt, verbinden u en de anderen verzekerden er 
zich toe

de gevolgen ervan te beperken, dit betekent
alle nuttige maatregelen nemen om de gevolgen van het ■■ schadegeval te beperken 
vermijden om, onnodig de toestand van de beschadigde goederen te wijzigen en onze akkoord ■■

vragen alvorens de herstellingen te verrichten
zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid of van elke belofte van ■■

schadeloosstelling. Het spreekt vanzelf dat de verzekerde het gebeurde mag erkennen, de 
eerste geldelijke steun en de onmiddellijke medische hulp aan een eventueel slachtoffer mag 
verlenen

het schadegeval aan te geven, dit betekent
ons zo spoedig mogelijk en ■■ uiterlijk binnen de acht dagen nauwkeurig inlichten over de 
omstandigheden, de oorzaken, de omvang van de schade, de identiteit van de getuigen en 
slachtoffers

mee te werken aan zijn regeling, dit betekent
ons onverwijld in het bezit stellen van of ons toestemming geven voor het verkrijgen van alle ■■

nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor het goede beheer van het dossier. Daartoe 
dient u zodra het schadegeval gebeurd is, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen, 
daarin begrepen de beschadigde stukken, en ons ze zo spoedig mogelijk te bezorgen 
onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken■■

ons binnen 48 uur na hun afgifte, kennisgeving of betekening, alle gerechtelijke of ■■

buitengerechtelijke stukken bezorgen.

2. Onze verplichtingen bij een schadegeval

Wij verbinden ons ertoe de gevolgen van het schadegeval zo goed mogelijk te beheren

Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen worden verleend en binnen de perken ervan, verbinden wij 
ons ertoe het voor u of voor de verzekerde op te nemen en in uw plaats en indien nodig, vergoeding 
uit te keren aan de schadelijder. 
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3. Ons recht van verhaal

In alle verzekeringen van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, beschikken wij over een recht van 
verhaal tegenover u en, indien daartoe grond bestaat, tegenover de andere verzekerde dan u, in alle 
gevallen waarin wij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst onze prestaties hadden kunnen 
weigeren of verminderen, maar waarbij wij toch de benadeelde moeten vergoeden. 

Het verhaal slaat op de betaling van de vergoedingen waartoe wij gehouden zijn in hoofdsom, alsook 
op de gerechtskosten en de intresten. Hij slaat op onze beperkte netto-uitgaven als het wordt 
uitgeoefend tegenover een verzekerde die minderjarig was op het ogenblik van het evenement dat 
geleid heeft tot de schade.

4. Eigen risico

Een eigen risico van 126, 68 EUR per schadeverwekkend feit is van toepassing voor schade 
voortvloeiend uit stoffelijke schade.

5. Indexering

Het eigen risico en de verzekerde bedragen worden aangepast volgens de evolutie van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij het basisindexcijfer dat van januari 2001 is, zijnde 
177,83 (basis 100 in 1981).

Het indexcijfer van toepassing bij een schadegeval is dat van de maand die aan het schadegeval 
voorafgaat.
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De dekking Rechtsbijstand

Deze dekkingen worden u slechts verleend voor zover in uw bijzondere voorwaarden vermeld wordt 
dat u ze hebt afgesloten.

De rechtsbijstandsschadegevallen worden beheerd door LAR, of De Verenigde Verzekerden, een 
onafhankelijke maatschappij gespecialiseerd in hun behandeling en waaraan wij de opdracht 
geven om deze te beheren.

Onder schadegeval verstaan wij enige betwisting waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt een 
recht te doen gelden of zich tegen een aanspraak te verzetten, tot en met een rechtsgeding; bij 
uitbreiding, alle vervolgingen waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt zich te verdedigen voor een 
straf- of onderzoeksgerecht. 
Als eenzelfde schadegeval geldt, elke opeenvolging van betwistingen die uit eenzelfde 
schadeverwekkend feit, waarin een of meerdere personen, verzekerde of derde, betrokken zijn, 
voortvloeien of met elkaar in verband staan. Onder met elkaar in verband staan verstaat men het 
feit dat een schadegeval nauwe, al dan niet juridische, verbanden vertoont die eventueel bij een 
rechtsvordering het samenvoegen met een andere betwisting of geschil kunnen rechtvaardigen. 

1. Juridische steun – Lar Info : 078 15 15 55

Doel van de juridische steun: preventie en juridische informatie

Wanneer een verzekerde, in het kader van de dekking van dit hoofdstuk en zelfs buiten enig 
schadegeval, informatie wil verkrijgen over zijn rechten, kan hij een beroep doen op onze 
telefonische juridische inlichtingendienst.

Algemene telefonische juridische steun■■

Het gaat om een dienst voor juridische inlichtingen van eerste lijn via de telefoon. Juridische vragen 
krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is.  
De informatie beperkt zich aan deze die binnen het kader van huidige dekking Rechtsbijstand valt.

Contact met een gespecialiseerde deskundige■■

De verzekerde wordt in contact gebracht met een gespecialiseerde deskundige (advocaat of expert) 
voor een juridisch domein dat niet binnen de dekking van de Rechtsbijstandsverzekering valt. 
De interventie bestaat erin op basis van een telefoongesprek een reeks advocaten of experts 
gespecialiseerd in de domeinen die betrekking hebben op de schadegevallen voor te stellen. 
Onze interventie heeft als enige doel aan de verzekerde de gegevens van een of meer 
gespecialiseerde deskundigen mee te delen, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de kwaliteit en de prijs van de interventies gedaan door de dienstverlener met wie de verzekerde 
zelf contact heeft opgenomen. 
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2. Rechtsbijstand

Doel van de rechtsbijstand: minnelijke en/of gerechtelijke verdediging van de juridische belangen

Minnelijke verdediging van de juridische belangen■■

Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, de verzekerde te helpen, 
in geval van een gedekt schadegeval, om minnelijk zijn rechten te laten gelden, of indien nodig, 
via een geschikte procedure, hem diensten te leveren of de kosten die eruit voortvloeien ten laste 
te nemen.

Gerechtelijke verdediging van de belangen■■

Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en in afwezigheid van 
een minnelijke oplossing, de kosten te betalen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging 
van uw belangen.

Wij dekken in het kader van het privé-leven

de strafrechtelijke verdediging van de ■■ verzekerde wanneer hij vervolgd wordt wegens overtreding 
van de wetten en reglementen of onvrijwillige doding of verwondingen in het kader van de in de 
bijzondere voorwaarden omschreven activiteit

het burgerrechtelijk verhaal van de ■■ verzekerde wanneer hij vergoeding eist voor lichamelijke 
of stoffelijke schade opgelopen in het kader van de in de bijzondere voorwaarden beschreven 
activiteit, waarvoor een derde tegenover hem burgerrechtelijk aansprakelijk is, uitsluitend 
krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en soortgelijke bepalingen 
van buitenlands recht of waarvoor de organisatie tegenover hem burgerrechtelijk aansprakelijk 
is krachtens artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en 
de uitvoeringsbesluiten ervan. In geval van extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal zijn 
schadegevallen veroorzaakt door terrorisme niet uitgesloten.

Wij dekken slechts als ze uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden worden vermeld

de schadegevallen veroorzaakt■■

door rijpaarden -
door dieren die geen huisdieren zijn, al dan niet ingespannen. -

Wij dekken niet de

schadegevallen in verband met verplaatsingen  ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen voortvloeiend uit het gebruik

door de  - verzekerde van luchtvaartuigen, behalve als inzittende 
van zeil - boten van meer dan 300 kg of motorboten van meer dan 10 DIN PK (onder meer 
waterscooters, jetski’s…) waarvan een verzekerde eigenaar is 
van een motorrijtuig waarvoor in België verzekeringsplicht bestaat, met uitzondering van  -
het burgerrechtelijk verhaal dat gericht is op de vergoeding van de schade geleden door de 
verzekerde in de hoedanigheid van inzittende van een dergelijk voertuig.

Gedekt zijn evenwel schadegevallen met betrekking tot de schade die de verzekerden leden 
of de schade aan derden veroorzaakt door de verzekerden, wanneer zij een landmotorrijtuig 
of spoorvoertuig besturen waarvoor wettelijke verzekeringsplicht bestaat zonder de hiervoor 
wettelijke vereiste leeftijd te hebben en buiten medeweten van hun ouders, de personen die hen 
onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig.
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schadegevallen voortvloeiend uit schade die door een verplichte verzekering wordt gedekt ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen voortvloeiend uit schade waarvoor de verzekerde 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld en waarvoor wettelijke verzekeringsplicht 
bestaat. Zijn echter gedekt de schadegevallen betreffende de schade die voortvloeit uit de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde krachtens de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers en de uitvoeringsbesluiten ervan.

schadegevallen voortvloeiend uit een opzettelijke daad ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die een opzettelijke daad heeft begaan. 

schadegevallen voortvloeiend uit grove schuld ■■

 
Wij dekken niet het burgerrechtelijk verhaal dat gericht is op de vergoeding van de schade 
geleden door de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, en voortvloeiend, zelfs 
gedeeltelijk, uit één van de volgende gevallen van grove schuld, waarvan de verzekerde de  
dader is

staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs,  -
medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet meer beschikt over de 
controle van zijn daden
vechtpartijen, fysiek of verbaal uitgelokt door de  - verzekerde. 

schadegevallen van contractuele aard ■■

 
Wij dekken niet het burgerrechtelijk verhaal dat gericht is op de vergoeding van schade die 
voortvloeit uit de slechte uitvoering van een contract zelfs als de medecontractant aansprakelijk 
wordt gesteld op om het even welke andere grondslag. Wij dekken echter wel het verhaal met 
het oog op de vergoeding van lichamelijke schade. 
 
Wij dekken geen schadegevallen die hun oorsprong vinden in de contractuele relaties van het 
slachtoffer met een arts, een apotheker, een verplegingsinrichting, een beoefenaar van een 
paramedisch beroep of een dierenarts, zelfs indien zij op om het even welke andere grondslag 
aansprakelijk worden gesteld. 
Wij dekken niet het burgerrechtelijk verhaal dat wordt uitgeoefend op de persoon aan wie de 
verzekerde roerende en onroerende goederen of dieren heeft toevertrouwd. 

schadegevallen met betrekking tot overgedragen rechten ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot rechten die aan de verzekerde overgedragen 
werden nadat de situatie die tot het schadegeval aanleiding heeft gegeven zich heeft 
voorgedaan. 

schadegevallen met betrekking tot rechten van derden ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot rechten van derden die de verzekerde in 
zijn eigen naam laat gelden.

schadegevallen met betrekking tot gebouwen ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot schade aan de gebouwdelen waaraan 
versieringen, reclames of dergelijke, spandoeken, wimpels, borden enz. zijn aangebracht, met 
uitzondering van het burgerrechtelijk verhaal dat gericht is op de vergoeding van de schade 
geleden door de verzekerde. 
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schadegevallen met betrekking tot tentoongestelde goederen ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot schade aan goederen die tentoongesteld 
worden op jaarbeurzen of tentoonstellingen, met uitzondering van het burgerrechtelijk verhaal 
dat gericht is op de vergoeding van de schade geleden door de verzekerde.

schadegevallen met betrekking tot het milieu  ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen in verband met schade die de verzekerde lijdt als gevolg van 

aantasting van het milieu, onder meer de bodem, de lucht en het water -
verontreiniging en hinder, onder meer door lawaai, stof, golven en stralingen, verlies van  -
zicht, lucht of licht
grondverschuivingen of -bewegingen.  -

Wij dekken geen schadegevallen in verband met schade voortvloeiend uit een kernrisico.

schadegevallen in verband met uitzonderlijke feiten ■■

 
Wij dekken geen schadegevallen in verband met 

collectieve gewelddaden - , oproer, sabotage, volksbeweging, arbeidsconflict of terrorisme 
natuurrampen overkomen in België.  -

Specifiek voor de organisatie die met vrijwilligers werkt, in het kader van de verplichte verzekering 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van die organisatie, gelden 
bovendien volgende uitsluitingen

de schade veroorzaakt aan de ■■ organisatie 

alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke ■■

eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke 
vorm 

de schade die voortvloeit uit verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedragers van ■■

elektronische apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de immateriële schade 
die eruit voortvloeit 

de schade veroorzaakt aan ■■ derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de 
atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze schade het rechtstreekse gevolg 
is van een ongeval 

de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen ■■

betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder.

3. Onvermogen van derden

Ingeval het verhaal uitgeoefend wordt tegen een aansprakelijke derde, voor zover deze behoorlijk 
geïdentificeerd werd en onvermogend erkend is, betalen wij aan de verzekerde de vergoeding van 
de lichamelijke schade ten laste van deze derde, tot beloop van 12.500 EUR per schadegeval, 
voor zover geen enkele openbare of particuliere instelling schuldenaar van dat bedrag kan worden 
verklaard. 
Wij komen echter niet tussen wanneer deze lichamelijke schade voortvloeit uit een agressie, 
terrorisme, een zedenfeit of een gewelddaad. Enkel in die gevallen zullen wij het nodige doen om uw 
dossier in te dienen en te verdedigen bij de betrokken openbare of privé-instelling.
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4. Specifieke bepalingen Rechtsbijstand

Duur van onze dekking

Wij komen tegemoet voor schadegevallen ten gevolge van een gebeurtenis die is overkomen tijdens 
de geldigheidsduur van het contract, voor zover echter de verzekerde vóór de sluiting van het 
contract geen kennis had van de situatie die tot het schadegeval aanleiding heeft gegeven, of hij 
bewijst dat hij vóór die datum onmogelijk kennis kon hebben van de bewuste situatie. 
In geval van extra-contractueel burgerrechtelijk verhaal, wordt de gebeurtenis waaruit het 
schadegeval voortvloeit, beschouwd als zich voorgedaan hebbend op het ogenblik waarop zich 
het schadeverwekkende feit voordoet. In alle andere gevallen wordt de gebeurtenis waaruit het 
schadegeval voortvloeit, beschouwd als zich voorgedaan hebbend op het ogenblik waarop de 
verzekerde, zijn tegenstander of een derde een wettelijke of contractuele verplichting of voorschrift 
begonnen is niet na te leven of verondersteld wordt begonnen te zijn ze niet na te leven. 

Het schadegeval moet ons uiterlijk 60 dagen na afloop van het contract zijn aangegeven, tenzij de 
verzekerde bewijst dat hij ons heeft gewaarschuwd zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk was. 

Verzekeringsgebied 

Deze dekking heeft uitwerking op alle landen van geografisch Europa en de landen rondom de  
Middellandse zee, met name 
Albanië, Algerije, Andorra, Oostenrijk, (het Europese gedeelte van) Azerbeidzjan, België, Bosnië-Her-
zegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk,  
(het Europese gedeelte van) Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië,  
(het Europese gedeelte van) Kazachstan, Kroatië,Letland, Libanon, Libië, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Macedonië (FYROM), Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, 
Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek Belarus, Republiek van Moldavië, Roemenië,  
(het Europese gedeelte van) Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechi-
sche republiek, Tunesië, Turkije, Vaticaanstad,Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. 
Behoudens uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden kan deze dekking ook worden uitge-
breid tot andere landen.  
De bijbehorende eilanden zijn eveneens gedekt. 
Deze dekking geldt ook op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira.
Mits uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden, kan deze dekking ook worden uitgebreid 
tot andere landen.

Onze verplichtingen in geval van schadegeval

Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen verworven zijn en binnen de grenzen ervan, verbinden wij 
ons ertoe

het dossier te beheren in het belang van de ■■ verzekerde
de ■■ verzekerde in te lichten over de evolutie van zijn dossier.

Uw verplichtingen in geval van schadegeval

Bij niet-naleving van deze verplichtingen, verminderen of schrappen wij de verschuldigde 
vergoedingen en/of tegemoetkomingen of eisen wij van u de in verband met het schadegeval 
uitgekeerde vergoedingen en/of kosten terug.

Bij een schadegeval verbindt u, of in voorkomend geval, de verzekerde, zich ertoe 
 
het schadegeval aan te geven

ons nauwkeurig inlichten over de omstandigheden, de omvang van de schade en de letsels, de ■■

identiteit van de getuigen en slachtoffers, uiterlijk binnen 8 dagen na het overkomen van het 
schadegeval
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mee te werken aan de afwikkeling van het schadegeval
ons onverwijld in het bezit stellen van en ons toestemming geven voor het verkrijgen van alle ■■

nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor het goede beheer van het dossier; daartoe 
dient u, zodra het schadegeval zich voordoet, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen
onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken■■

ons alle dagvaardingen, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten bezorgen binnen 48 uur ■■

na hun overhandiging of betekening
zich persoonlijk aanmelden op de zitting waarvoor uw aanwezigheid of die van de ■■ verzekerde 
verplicht is
alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.■■

Vrije keuze van advocaat of expert

Wij behouden ons de mogelijkheid alle stappen te ondernemen teneinde het schadegeval in der 
minne te regelen.
Wij delen de verzekerde mee of het aangewezen is om een gerechtelijke of administratieve 
procedure aan te vangen of eraan deel te nemen.
Bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde de vrije keuze van 
advocaat, expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om zijn belangen te verdedigen, te 
vertegenwoordigen of te behartigen. 
Wij staan ter beschikking van de verzekerde om hem bij deze keuze te adviseren.

Belangenconflict

Telkens als er een belangenconflict ontstaat tussen de verzekerde en ons, staat het de verzekerde 
vrij een advocaat of wie dan ook met de vereiste kwalificaties in te schakelen om zijn belangen te 
verdedigen. 

Objectiviteitsclausule

Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsgeding in te stellen, kan de verzekerde een advocaat 
van zijn keuze raadplegen als er met ons een meningsverschil bestaat over de houding die moet 
worden aangenomen om een schadegeval te regelen en nadat wij hem op de hoogte gebracht 
hebben van onze zienswijze of onze weigering zijn stelling te volgen.

Bevestigt de advocaat ons standpunt, dan betalen wij de helft van de kosten en honoraria van de 
raadpleging terug.

Stelt de verzekerde, tegen het advies van die advocaat, op eigen kosten toch een procedure in 
en behaalt hij een beter resultaat dan wat hij zou hebben verkregen indien hij onze zienswijze had 
aangenomen, dan verlenen wij onze dekking en betalen wij het saldo van de kosten en honoraria van 
de raadpleging terug. 

Bevestigt de advocaat de stelling van de verzekerde, dan verlenen wij onze dekking, inclusief de 
kosten en honoraria van de raadpleging, wat ook de afloop van de procedure weze.

Bedrag van onze dekking

Onze dekking is begrensd tot 15.000 EUR per schadegeval.

Wanneer verscheidene verzekerden bij een schadegeval betrokken zijn, deelt u ons de prioriteiten 
mee bij het verbruiken van het door ons gedekte bedrag.
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Indien een verzekerde ander dan uzelf rechten wil laten gelden tegen een andere verzekerde, is de 
dekking niet verworven.

Indien, krachtens huidig contract en uw bijzondere voorwaarden, een schadegeval gedekt is door 
meerdere Rechtsbijstandsdekkingen, zal slechts één van de bedragen van onze dekking beschikbaar 
zijn. 

Wij nemen ten laste 
naargelang de geleverde prestaties met het oog op de oplossing van het gedekte schadegeval, de 
kosten eigen aan dit schadegeval, namelijk 

de kosten voor het door ons aanleggen en behandelen van het dossier■■

de expertisekosten■■

de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de ■■ verzekerde, 
hierin begrepen de gerechtskosten met betrekking tot de strafrechtelijke gedingen 
de gerechtskosten van de tegenpartij, indien de ■■ verzekerde gerechtelijk verplicht is die terug te 
betalen
de kosten en honoraria van deurwaarders■■

de kosten en honoraria van één enkele advocaat ; de dekking wordt niet verleend in geval van ■■

verandering van advocaat, behalve wanneer de verzekerde, om redenen onafhankelijk van zijn 
wil, verplicht is een andere advocaat te raadplegen.  
Wanneer de staat van kosten en honoraria van een advocaat abnormaal hoog is, verbindt 
de verzekerde zich ertoe om te vragen dat de bevoegde overheid of het bevoegde gerecht 
op onze kosten uitspraak doet over die staat. Zo niet, behouden wij ons het recht voor onze 
tegemoetkoming te beperken, in de mate van de geleden schade 
de reis- en verblijfkosten op een redelijke wijze door de ■■ verzekerde gemaakt, wanneer zijn 
persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij een 
gerechtelijke beslissing
de kosten van een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar, zoals ■■

ingesteld door de wet.

Wij nemen niet ten laste

de door de ■■ verzekerde betaalde kosten en honoraria van vóór de aangifte van het schadegeval 
of nadien gemaakt, zonder ons te waarschuwen
de straffen, boetes, opdeciemen, schikkingen met het Openbaar Ministerie ■■

de bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de ■■

registratiekosten 
schadegevallen waarvan de hoofdinzet 126,68 EUR geïndexeerd niet overschrijdt, waarbij het ■■

basisindexcijfer dat is van januari 2001, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981)
de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassatie, als de hoofdinzet kleiner is ■■

dan 1.240 EUR
de kosten en honoraria verbonden aan een procedure voor een internationale of supranationale ■■

rechter of het Grondwettelijk Hof 
de kosten verbonden aan een keuze van een niet-ingeschreven advocaat aan een Belgische ■■

balie wanneer de zaak in België moet worden gepleit.

Subrogatie

Wij treden in de rechten van de verzekerde voor de terugvordering van de sommen die wij ten laste 
hebben genomen en onder meer voor een eventuele rechtsplegingsvergoeding.
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Algemene bepalingen

Uw contract wordt beheerst door de Belgische wet en onder meer door de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst alsook door enige andere geldende of in te voeren 
reglementering. 

 

1. Het leven van het contract 

1 – De partijen bij het verzekeringscontract

U

De verzekeringnemer, met andere woorden degene die het contract afsluit.

Wij

AXA Belgium, N.V. van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven 
te beoefenen (K.B. 04.07.1979, B.S. 14.07.1979) • Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, 1170 
Brussel (België) • Internet: www.axa.be • Tel.: (02) 678 61 11 • Fax: (02) 678 93 40 • KBO nr.: 
BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.

De rechtsbijstandsschadegevallen worden beheerd door LAR, of De Verenigde Verzekerden, een 
onafhankelijke maatschappij gespecialiseerd in hun behandeling en waaraan wij de opdracht geven 
om ze te beheren, conform artikel 4b) van het koninklijk besluit van 12 oktober 1990, betreffende 
de verzekering rechtsbijstand.

LAR Verzekering Rechtsbijstand N.V.; verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 0356 voor 
het uitoefenen van de tak 17 (Rechtsbijstand – K.B. van 4 en 13.07.1979 – B.S. van 14.07.1979) 
– KBO nr.: BTW BE 0403.250.774 RPR Brussel – Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 53, 1040 
Brussel.

2 – Documenten die het verzekeringscontract vormen

Het voorstel of de aanvrag tot verzekering

Het bevat alle kenmerken van het risico die u ons meedeelt opdat wij aan uw wensen kunnen 
voldoen en zodoende uw verzekeringscontract kunnen opmaken.

De bijzondere voorwaarden

Zij zijn de weergave van de gepersonaliseerde en aan uw specifieke toestand aangepaste 
verzekeringsvoorwaarden en vermelden de dekkingen die effectief verleend worden. 
Zij vullen de algemene voorwaarden aan en heffen ze op daar waar zij tegenstrijdig zouden zijn.
Als u wenst dat bepaalde uitsluitingen die vermeld worden in de algemene voorwaarden worden 
opgeheven en wij gevolg zouden geven aan uw aanvraag, zal dit vermeld worden in uw bijzondere 
voorwaarden.

De algemene voorwaarden 
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3 – Onze aanbevelingen 

Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze verplichtingen. Bij verzwijging of onjuiste 
mededeling, naar gelang het geval, zullen wij onze tegemoetkoming beperken of weigeren.

Bij de afsluiting van het contract, wij vragen u om

het voorstel of de aanvraag tot verzekering correct in te vullen■■

ons nauwkeurig alle u bekende omstandigheden mee te delen waarvan u redelijkerwijze moet ■■

aannemen dat zij voor ons van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het risico
ons de door de bevoegde overheden ontvangen reglementaire vereiste toelatingen en/of ■■

goedkeuring laten geworden voor de organisatie van de verzekerde activiteit.

In de loop van het contract

Wij verzoeken u ons op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die een aanmerkelijke en 
blijvende verzwaring van het risico met zich meebrengen.

4 – Uw aangewezen gesprekspartner

Uw tussenpersoon is een specialist die u zal helpen. Zijn rol bestaat erin u in te lichten over uw 
contract en de prestaties die eruit voortvloeien, en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij 
staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet 
deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze Ombudsman (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, 
e-mail: ombudsman.axa@axa.be). 
Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de 
Ombudsdienst Verzekeringen (de  Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel, website: www.ombudsman.as). 
U kunt zich ook altijd tot de rechtbank wenden.

5 – Aanvang van het contract

Hij gaat in op de in de bijzondere voorwaarden vermelde datum.

6 – Duur van het contract

Hij wordt gesloten voor de in de bijzondere voorwaarden vermelde duur. 

Wanneer hij wordt gesloten voor een duur van een jaar, en behalve indien een van de partijen zich 
er tegen verzet bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van 
een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs ten minste drie maanden vóór zijn afloop, wordt dit 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. 
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7 – Einde van het contract

U kunt het contract opzeggen

Om welke redenen? Onder welke voorwaarden?

na een ■■ schadegeval uiterlijk 1 maand na betaling of weigering ■■

tot betaling van de vergoeding

bij wijziging van de algemene voorwaarden ■■

 

bij wijziging van het tarief ■■

tenzij één van deze wijzigingen voortvloeit 
uit een algemene aanpassing die is 
opgelegd door de bevoegde overheden

binnen 30 dagen na toezending van ons ■■

bericht van wijziging

binnen 3 maanden na de kennisgeving van ■■

tariefverandering

bij aanzienlijke en blijvende vermindering ■■

van het risico
als wij het niet eens worden over het ■■

bedrag van de nieuwe premie binnen  
1 maand na uw aanvraag

wanneer de termijn tussen de datum van ■■

het afsluiten en de aanvangsdatum van 
het contract groter is dan 1 jaar

uiterlijk 3 maanden vóór de ■■

aanvangsdatum

wanneer wij het contract of één van de ■■

dekkingen van het contract opzeggen
u kunt het contract in zijn geheel opzeggen■■

Wij kunnen het contract opzeggen

Om welke redenen? Onder welke voorwaarden?

na een■■  schadegeval uiterlijk 1 maand na betaling of weigering ■■

tot betaling van de vergoeding

in de gevallen van aanzienlijke en blijvende ■■

verzwaring van het risico beschreven in 
punt 3 hiervoren (blz.16)

binnen 1 maand vanaf de dag waarop ■■

wij kennis hebben gekregen van de 
verzwaring, als wij bewijzen dat wij in geen 
geval het verzwaarde risico zouden hebben 
verzekerd

binnen 15 dagen, als u niet akkoord gaat ■■

met ons voorstel tot wijziging of als u 
niet binnen een maand op dat voorstel 
reageert

bij wanbetaling van de premie ■■ op de door de wet bepaalde ■■

voorwaarden die voorkomen in de 
ingebrekestellingsbrief die wij u zenden 

wanneer u één van uw verzekeringen ■■

opzegt
wij kunnen het contract in zijn geheel ■■

opzeggen

bij wijziging van het Belgische of ■■

buitenlandse recht, die de omvang of het 
bedrag van de dekking kan aantasten 
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Vormen van de opzegging

De kennisgeving van de opzegging gebeurt
ofwel bij een ter post aangetekende brief■■

ofwel bij deurwaardersexploot■■

ofwel door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.■■

Uitwerking van de opzegging

Wanneer u het contract opzegt, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van 1 maand te 
rekenen van de dag volgend op

de afgifte ter post van de aangetekende brief■■

de betekening van het deurwaardersexploot■■

de datum van het ontvangstbewijs van de afgifte van de opzeggingsbrief.■■

Wanneer u het contract opzegt bij wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief, 
heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van dezelfde termijn, maar ten vroegste op de 
jaarlijkse vervaldag waarop de wijziging in werking had kunnen treden.

Wanneer wij het contract opzeggen, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van dezelfde 
termijn, behalve wanneer de wet een kortere termijn toestaat. Wij melden u deze termijn in een 
aangetekende brief die wij u zenden.

In geval van opzegging door een van de partijen na schadegeval, heeft de opzegging uitwerking na 
afloop van een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de kennisgeving. Deze termijn wordt op  
1 maand gebracht wanneer de verzekerde aan zijn verplichtingen is tekort gekomen met de 
bedoeling ons te misleiden.

Afloop van het contract van rechtswege

Het contract beëindigt van rechtswege bij verdwijning van het verzekerde belang of van het voorwerp 
van de verzekering.

8 – Briefwisseling

Alle voor ons bestemde correspondentie wordt geldig aan één van onze bedrijfszetels in België 
gezonden.

Alle voor u bestemde correspondentie wordt geldig verzonden aan het adres dat is opgegeven in het 
contract of dat ons later zou zijn meegedeeld.

9 – Hoofdelijkheid

De verzekeringnemers die eenzelfde contract ondertekenen, zijn, ieder voor het geheel, ertoe 
gehouden alle verbintenissen die uit het contract voortvloeien, na te leven.

10 – Administratiekosten

Indien wij u niet tijdig een vaststaande, opeisbare en onbetwiste geldsom betalen, en voor zover 
u ons via aangetekende brief een ingebrekestelling hebt gestuurd, betalen wij u uw algemene 
administratieve kosten terug die forfaitair zijn berekend op basis van twee en een halve keer het 
officiële tarief van de aangetekende verzendingen van bpost.

Voor elke aangetekende brief die wij u toezenden wanneer u zou nalaten ons een geldsom te betalen 
met voormelde kenmerken, betaalt u ons dezelfde vergoeding, bijvoorbeeld bij wanbetaling van de 
premie.
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2. De premie 

1 – Betaling van de premie

Bij de afsluiting van het contract, op elke vervaldag of bij de uitgifte van nieuwe bijzondere 
voorwaarden ontvangt u een verzoek om betaling of een vervaldagbericht.

De premie omvat enerzijds het nettobedrag en anderzijds de taksen, de bijdragen en de kosten.

2 – Wanbetaling van de premie

Wanbetaling van de premie kan zware gevolgen hebben voor de verzekerden. 
Ze kan u immers onze dekkingen doen verliezen of leiden tot opzegging van het contract volgens de 
bepalingen van de wet.

Bij wanbetaling van de premie kan u ons administratiekosten verschuldigd zijn zoals hiervoor 
vermeld in de algemene bepalingen onder de titel “Administratievekosten”.
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Woordenlijst

Om de tekst van uw verzekeringen te verlichten, hebben wij in deze « Woordenlijst » de definities 
gegroepeerd van bepaalde termen en uitdrukkingen, die in de algemene voorwaarden in het vet zijn 
gedrukt. Zij begrenzen onze dekking. De woorden zijn alfabetisch gerangschikt.

Activiteiten 
Het risico zoals het wordt beschreven in de bijzondere voorwaarden. 

Behoudens uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden zijn uitgesloten
de schade veroorzaakt door het springen van ballonnetjes en door de opblaasinstallaties ervan■■

de schade veroorzaakt door Thailandese lampionnen■■

de schade opgelopen bij het schieten■■

de schade voortvloeiend uit vuurwerk■■

de schade waarvoor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij personen ligt andere dan de ■■

verzekerden, voor de installaties van voorwerpen die dienst doen als versiering en illuminatie 
van de openbare weg
de schade veroorzaakt door versieringen, reclames of dergelijke, spandoeken, wimples, borden ■■

waarvan de opervlakte meer bedraagt dan 10 m²
de schade veroorzaakt door op de openbare weg geplaatste verwarmingssystemen. ■■

Arbeidsconflict
Elke collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet in het kader van 
arbeidsverhoudingen, met inbegrip van

staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde ■■

stillegging van het werk
lock-out: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een ■■

vergelijk te dwingen in een «arbeidsconflict».

Beperkte netto-uitgaven
Onder netto-uitgaven wordt begrepen de door ons uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, 
evenals de gerechtskosten en interesten, het geheel verminderd met de bedragen die wij hebben 
kunnen recupereren. Onze terugvordering wordt beperkt als volgt 

indien onze netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 EUR, kunnen we ze integraal ■■

terugvorderen
indien onze netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de ■■

helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 EUR overschrijdt. De terugvordering bedraagt 
maximum 31.000 EUR.

Boten
Elk vervoermiddel dat de verplaatsing mogelijk maakt van personen of goederen via het varen in of 
op het water.

Collectieve gewelddaden 
Oorlog, burgeroorlog, militaire gewelddaden met collectieve drijfveer, opeising of bezetting.

Derde
Iedere persoon die niet geniet van de hoedanigheid van verzekerde.

De vrijwilligers blijven evenwel derden onderling, behalve voor de schade die zij aan zichzelf hebben 
berokkend overeenkomstig artikel 5 van de wet van 3 juili 2005.

Kernrisico
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, 
voortbrenging van ioniserende stralingen van alle aard, uiting van de schadelijke eigenschappen van 
kernbrandstoffen of nucleaire substanties of radioactieve producten of afvalstoffen. 
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Luchtvaartuig
Elke vervoermiddel waarmee personen of goederen in de lucht kunnen worden vervoerd.

Oproer
Gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met 
opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, 
alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn zonder 
dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te 
werpen.

Organisatie
Voor de dekking extra-contractuele verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie 
uit hoofde van haar vrijwilligers: elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon 
zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan 
elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg 
een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, 
met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse 
controle uitoefenen op de werking van de vereniging. 

Privé-leven
Alle handelingen en situaties die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsbezigheid, dit 
wil zeggen een activiteit die gewoonlijk en met winstoogmerk wordt uitgeoefend.

Sabotage
Clandestien georganiseerde actie met economische of sociale bedoelingen, individueel of door een 
groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen, of goederen vernield worden om het 
verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen.

Schadegeval
De schadelijke gebeurtenis die leidt tot de aansprakelijkheid van de verzekerde en tot de toepassing 
van onze dekking.

Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of 
religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op 
personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk 
wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen 
of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of 
een onderneming te belemmeren.

Bepalingen betreffende terrorisme
Indien een gebeurtenis erkend wordt als terrorisme, dan worden onze contractuele verbintenissen 
beperkt conform de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt 
door terrorisme, voor zover terrorisme niet werd uitgesloten. Wij zijn hiertoe lid van de vzw Terrorism 
Reinsurance and Insurance Pool.
De wettelijke bepalingen betreffen onder meer de omvang en de uitvoeringstermijn van onze 
prestaties.
Wat betreft de risico’s die een wettelijk verplichte dekking bevatten voor schade veroorzaakt door 
terrorisme, zijn de schadegevallen veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te 
ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern altijd uitgesloten. In alle andere gevallen zijn 
alle vormen van kernrisico veroorzaakt door terrorisme altijd uitgesloten.
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Verzekerden 
Als verzekerden worden beschouwd 

voor de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid ■■ Privé-leven
uzelf, in uw hoedanigheid van verzekeringnemer en uw samenwonende echtgenoot, voor  -
zover u in België uw hoofdverblijf heeft
alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van de studerenden zelfs  -
indien zij om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven, (de 
dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden voor zover respectievelijk de militaire overheid 
dan wel de dienst of de instelling waarvan ze toegewezen zijn) geen verantwoordelijkheid 
voor hun daden draagt
het huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelen in de privé-dienst van een  -
verzekerde
al wie die, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de  -
bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende kinderen en van de aan de 
verzekeringnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren, telkens als zijn 
aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt
de leden van het organiserende Comité -
hun aangestelden, in de uitoefening van hun functies verbonden aan de verzekerde  -
activiteiten
enig andere persoon die is aangewezen in de bijzondere voorwaarden -

voor de dekking extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ■■ organisatie uit 
hoofde van haar vrijwilligers

uzelf, in uw hoedanigheid van verzekeringnemer -
iedere  - organisatie die als verzekerde is aangeduid in de bijzondere voorwaarden, in 
haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de schade veroorzaakt door 
de vrijwilligers op wie hij (of desgevallend de feitelijke verenigingen, afdelingen van de 
verzekeringnemer, aangeduid in de bijzondere voorwaarden van het contract) een beroep 
heeft gedaan bij toepassing van artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 
van de vrijwilligers

voor de dekking Rechtsbijstand:■■  de definities “voor de dekking burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid Privé-leven en voor de dekking extra-contractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers” zijn van toepassing.

Volksbeweging
Gewelddadige beweging, zelfs als zij niet beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er 
opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt 
wordt door ongeregeldheden of onwettige daden.

Vrijwilliger
Elke natuurlijke persoon die als vrijwilliger wordt gekwalificeerd in de zin van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van de vrijwilligers en die een activiteit uitoefent

kosteloos en zonder verplichting■■

ten behoeve van één of meerdere personen andere dan deze die de activiteit■■  uitoefent, die deel 
uitmaakt van een groep of een organisatie of van de vereniging in zijn geheel
die wordt georganiseerd door een ■■ organisatie andere dan in familie- of privéverband van diegene 
die de activiteit uitoefent
en die niet wordt uitgeoefend door dezelfde persoon en voor dezelfde ■■ organisatie in het kader 
van een arbeidscontract, een dienstencontract of een statutaire aanwijzing. 

De bestuurders van de verzekerde organisatie, die beantwoorden aan bovenstaande criteria, worden 
eveneens beschouwd als vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk
Het gedekte vrijwilligerswerk is datgene dat verricht wordt op het Belgisch grondgebied, alsook 
het vrijwilligerswerk dat daarbuiten wordt verricht, maar dat georganiseerd wordt vanuit Belgie, op 
voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België.









AXA Belgium, N.V. van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04.07.1979, B.S. 14.07.1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) • Internet: www.axa.be • Tel.: (02) 678 61 11 • Fax: (02) 678 93 40 • KBO Nr. BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

L.A.R. Verzekering Rechtsbijstand N.V.  ; verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 0356 voor het uitoefenen van de tak ‘Rechtsbijstand’ - tak 17 – K.B. van 4 en 13.07.1979 -  
BS van 14.07.1979 – KBO nr.: BTW BE 0403 250 774 RPR Brussel – Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 53 - B- 1040 Brussel

Het is ons vak u oplossingen voor te stellen die uw familie en omgeving beschermen 

en helpen al uw plannen actief voor te bereiden.  

Dit verstaan wij bij AXA onder Financiële Bescherming
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