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TITEL 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

OVEREENKOMST VAN DE ORGANISATIE UIT HOOFDE 

VAN HAAR VRIJWILLIGERS 

Artikel 1 Voorwerp van de dekking 

Wij verzekeren, binnen de limieten van de activiteiten beschreven in de bijzondere voorwaarden en overeenkomstig de 
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst: 

 die de verzekerde oploopt wegens schade die aan derden wordt toegebracht door de vrijwilligers op wie hij een 

beroep doet, bij de uitoefening van hun activiteiten van vrijwilligerswerk, uitgevoerd in hun privéleven, en 

 die zich niet uitstrekt tot de gevallen van bedrog, zware fout of de eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende 

lichte fout van de vrijwilliger, noch tot de schade die hij zichzelf toebrengt, en  

 die de verzekerde oploopt als organisatie, die ofwel een feitelijke vereniging is die één of meer personen tewerkstelt 

die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor werklieden of bedienden, ofwel een feitelijke vereniging die 
op grond van haar specifieke verbondenheid hetzij met de voormelde feitelijke vereniging, hetzij met de voormelde 

rechtspersoon beschouwd kan worden als een afdeling daarvan. 

De weg naar de plaats waar deze activiteiten worden uitgeoefend maakt deel uit van de dekking, evenals de terugweg. 

Artikel 2 Bedragen van de dekking 

Wij verlenen onze dekking tot: 

 26.609.600,40 EUR per schadegeval voor de letselschade 

 1.330.480,02 EUR per schadegeval voor de zaakschade. 

Deze bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex de 

index is van januari 2021, met name 256,85 (basis 1981=100). 

De toepasselijke index in geval van een schadegeval is deze van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het 
schadegeval zich heeft voorgedaan. 

De gerechtelijke, minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen en de schadevergoedingen als 

strafmaatregel of afschrikmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de gerechtskosten inzake 

strafvervolgingen zijn niet ten onze laste. 

Artikel 3 Eigen risico 

A. Bij ieder schadegeval is het in de bijzondere voorwaarden vermeld eigen risico van toepassing. 

B. De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen ingeval de schade kleiner is dan 

het eigen risico. Is zij groter dan het eigen risico, dan wordt het artikel “Kosten en interesten” van de titel “Bedingen 

eigen aan de Burgerlijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers” 

toegepast. 
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Artikel 4 Verzekeringsgebied 

De dekking strekt zich uit tot alle landen van geografisch Europa en de landen die aan de Middellandse Zee grenzen, met 

name in Albanië, Algerije, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, 

Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Libanon, Libië, Liechtenstein, 
Litouwen, Luxemburg, Macedonië (FYROM), Malta, Marokko, Moldavië, Republiek van Montenegro, Nederland, 

Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovakije, Slovenië, Spanje, 

Syrië, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland, in de 

vorstendommen Andorra en Monaco en in de Staat Vaticaanstad. 

Artikel 5 Dekkingsperiode 

De dekking van de verzekeringsovereenkomst heeft uitwerking voor de schade overkomen tijdens de periode waarin ze 

van kracht is. 

Artikel 6 Uitsluitingen 

Zijn van de dekking uitgesloten: 

 de schade voortvloeiend uit opzet van de verzekerde  

 de schade veroorzaakt aan de organisatie van de verzekerde  

 de zaakschade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand 

die ontstaan is in of overgeslagen uit het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of huurder is, met uitzondering 

evenwel van schade veroorzaakt in een hotel of gelijkaardig logement door de verzekerden betrokken tijdens een 

tijdelijk verblijf of toevallig verblijf 

 de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de verbouwing ervan 

 de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan de verzekerde 

toebehoren of door hem gehuurd worden 

 de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd 
worden 

 de schade veroorzaakt door personen- en goederenliften 

 de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht, alsmede de schade door wild 

 de schade die het gevolg is van een kernrisico 

 alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke eigenschappen, alsmede 

uit ieder ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm 

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

apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke 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 rechtstreeks gevolg is van een ongeval  

 de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen 

 de schade die voortvloeit uit een oorlog of gelijkaardige feiten of uit een burgeroorlog 

 de schade die voortvloeit uit terrorisme 

 de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen betreffende fouten begaan in 

hun hoedanigheid van bestuurder. 
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Artikel 7 Recht van de benadeelde derden 

Onverminderd ons opzeggingsrecht kunnen wij geen enkele exceptie, eigen risico, nietigheid of verval van recht 

voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich vóór of na het schadegeval 

heeft voorgedaan, opwerpen aan de benadeelde derde. 

Kunnen echter wel aan de benadeelde derde tegengeworpen worden, de nietigverklaring, de opzegging, de beëindiging 

of de schorsing van de overeenkomst, die zich hebben voorgedaan voordat het schadegeval is voorgevallen. 

Artikel 8 Verhaal 

Wij behouden ons een recht van verhaal voor tegen de verzekerde voor alle gevallen van exceptie, eigen risico, 

nietigheid of verval van recht. 

Wij verbinden ons ertoe de verzekerde in kennis te stellen van ons voornemen om een verhaal uit te oefenen, zodra wij 

op de hoogte zijn van de feiten waarop deze beslissing gegrond is. 

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

bedrag van de dekking waartoe wij krachtens de verzekering zijn gehouden ten overstaan van de verzekerde. 

Ons verhaal betreft de schadevergoedingen, met inbegrip van de intresten en gerechtskosten. 
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TITEL 2 RECHTSBIJSTAND 

Indien het in de bijzondere voorwaarden staat vermeld, verlenen wij een dekking Rechtsbijstand. 

De schadegevallen in rechtsbijstand worden beheerd door Legal Village, maatschappij gespecialiseerd in de 

afhandeling van schadegevallen met betrekking tot rechtsbijstand en waaraan wij het beheer ervan toevertrouwen, 

conform de bepalingen van artikel 4 b) van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende de 
rechtsbijstandverzekering. 

Bijgevolg, moeten de schadeaangiften in rechtsbijstand gericht worden aan Legal Village, Boomkwekerijstraat 25, B-

1000 Brussel of op het e-mailadres: aangifte@legalvillage.be 

LEGAL VILLAGE INFO 

Doel van de juridische steun : preventie en juridische informatie 

Ter voorkoming of ter informatie van ieder schadegeval of betwisting, informeert Legal Village de verzekerde over zijn 

rechten en over de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van zijn belangen. 

Algemene telefonische juridische steun 

Het gaat om een dienst voor juridische inlichtingen van eerste lijn via de telefoon. De juridische vragen krijgen een 

beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is. Het juridisch karakter van de vragen 

die kunnen worden gesteld aan de algemene telefonische juridische steun wordt bepaald door de omvang van de 

dekkingen afgesloten in het kader van deze van kracht zijnde polis.  

Organisatie van de juridische steun 

De diverse diensten van de juridische steun zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen of 

uitzonderlijke omstandigheden, via het telefoonnummer: 078 15 15 55. 

Artikel 1 Voorwerp van de dekking 

Het voorwerp van de dekking is: 

MINNELIJKE VERDEDIGING 

Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, de verzekerde te helpen om minnelijk zijn 

rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, hem diensten te leveren en de kosten die eruit 

voortvloeien ten laste te nemen. 

GERECHTELIJKE VERDEDIGING 

Wij verbinden ons, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, tot 

de terugbetaling van de kosten voor het onderzoek, de expertise, de advocaat, de deurwaarder en de procedures voor 

de Belgische en buitenlandse rechtsmachten die door de verzekerde verschuldigd zijn en die voortvloeien uit de 

gerechtelijke verdediging van zijn belangen. 
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A. Strafrechtelijke verdediging 

De dekking wordt verleend in geval van: 

 schadegeval met betrekking tot de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde wanneer deze vervolgd wordt 

wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of reglementen, gepleegd in het kader van zijn activiteit, met 

inbegrip van het professionele gebouw van de belangrijkste exploitatiezetel. 

In de zin van deze dekking wordt de belangrijkste exploitatiezetel contractueel beschouwd als diegene die 
gevestigd is op uw adres, vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

 kosten die gemaakt werden voor de verdediging van de mandataris die speciaal aangeduid werd in het kader van 

artikel 2bis van de inleidende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de kosten inherent aan deze 

aanstelling 

 gratieverzoek voor zover het schadegeval dat de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich 

meebrengt, zelf gedekt is. De verzekerde geniet één gratieverzoek per schadegeval wanneer hij van zijn vrijheid 

beroofd is. 

Daarentegen, de dekking wordt niet verleend in geval van: 

 misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden 

 schadegevallen veroorzaakt door terrorisme 

 tenlasteleggingen betreffende andere opzettelijke inbreuken 

 Bij als opzettelijk beschouwde inbreuken andere dan misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden wordt de 
dekking toch verleend als de uitspraak in kracht van gewijsde van de rechtbank heeft geleid tot vrijspraak van de 

verzekerde. 

 fiscale fraude of sociale fraude. 

Onverminderd de bovenstaande bepalingen van dit artikel betreffende de strafrechtelijke verdediging, wordt voor 
de inschatting van de dekking uitdrukkelijk verwezen naar de vordering van het Parket of de dagvaarding. 

B. Extracontractueel burgerlijk verhaal 

Wij oefenen eveneens, in der minne of in het kader van een gerechtelijke procedure, verhaal uit op een derde die 

extracontractueel aansprakelijk wordt gesteld, hierin begrepen: 

 het verhaal betreffende de diefstal van identiteit van een verzekerde door een derde in het kader van zijn 

beroepsactiviteit 

 het burgerlijk verhaal gebaseerd op de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke 

en morele schade ingevolge een technologisch ongeval. Het verhaal betreft deze schade die de verzekerde 
geleden heeft in het kader van zijn beroepsactiviteit 

 de burgerlijke partijstelling en verklaring van benadeelde persoon voor het strafgerecht  

 het verhaal op basis van de objectieve burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de wet van 30 juli 1979 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 

 het schadegeval veroorzaakt door burenhinder in de zin van artikel 544 Oud Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde 

dat dit schadegeval voortvloeit uit een voor de verzekerde plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis. 

Het verhaal dient om de vergoeding te verkrijgen van: 

 letselschade geleden door een verzekerde tijdens zijn beroepsbezigheden in het verzekerde bedrijf 

 zaakschade veroorzaakt aan de goederen bestemd voor de verzekerde activiteit van de onderneming, alsook 

onstoffelijke gevolgschade. 
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Wij oefenen eveneens het verhaal uit om de letselschade en zaakschade geleden tijdens het uitoefenen van de 

beroepsactiviteit in de hoedanigheid van zwakke weggebruiker in het kader van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De passagiers zijn echter niet 

verzekerd. 

Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten. Echter, wij dekken nooit de schadegevallen die 

voortvloeien uit een kernrisico. 

Echter, wat betreft: 

1. Schadegevallen in verband met verplaatsingen 

Wij verlenen geen dekking aan de verdediging van uw belangen of de belangen van andere verzekerden in de 

hoedanigheid van eigenaar, bewaker of bestuurder van voertuigen ter land, ter zee of in de lucht en met een 
motorrijtuig, caravan, motorfiets, bromfiets en ieder ander voertuig dat onderworpen is aan de wet van 21 

november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 

Gedekt zijn evenwel schadegevallen met betrekking tot het rijden in de onderneming of op de bouwplaatsen en 

de onmiddellijke omgeving ervan en het gebruiken op diezelfde plaatsen van vaste of mobiele bouwplaats- of 
hijstoestellen, meer bepaald kranen, bulldozers, graafmachines en heftrucks. 

Wij dekken niet de schadegevallen met betrekking tot overtredingen van de Belgische en buitenlandse 

wetgevingen en reglementeringen betreffende het vervoer van koopwaar over de weg, over het water, per spoor 

en via luchtvervoer. 

2. Schadegevallen met betrekking tot de overgedragen rechten 

Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot de rechten die aan de verzekerde werden overgedragen 

nadat de situatie die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval zich heeft voorgedaan. 

3. Schadegevallen met betrekking tot de rechten van derden 

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

zou laten gelden. 

4. Schadegevallen betreffende recidivisme inzake de welzijnswet 

Wij dekken geen schadegevallen wanneer de verzekerde reeds een strafrechtelijke dading heeft gesloten of het 
voorwerp is geweest van een klacht, een onderzoek, een gerechtelijk onderzoek, een politieonderzoek of 

vervolgingen voor gelijkaardige schadeverwekkende feiten met betrekking tot de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk, tenzij de datum van de 

klachtneerlegging, van de dading of van het begin van het onderzoek, van het gerechtelijk onderzoek, van het 
politieonderzoek of van de vervolgingen meer dan 5 jaar geleden is of de procedure het voorwerp geweest is van 

een vrijspraak. 

5. Schadegevallen betreffende stedenbouw 

Wij dekken geen schadegevallen die voortvloeien uit een overtreding of het niet naleven van de 
stedenbouwkundige normen. 

6. Schadegevallen betreffende exploitatievergunningen 

Wij dekken geen schadegevallen betreffende de wettelijk of reglementair vereiste vergunningen voor de 

exploitatie van de onderneming. 

C. Onze dekking zal niet toegekend worden: 

 bij zaakschade aan persoonlijke goederen 

 bij schade veroorzaakt door diefstal 

 bij schade geleden door personen die bij gelegenheid ter beschikking van de verzekerde worden gesteld 
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 bij schadegevallen met betrekking tot de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor 

producten met gebreken 

 wanneer een andere verzekerde dan uzelf deze rechten laat gelden tegen een andere verzekerde 

 bij schade, geleden door de aangestelden, die aanleiding kan geven tot een schadevordering in het kader van de 

arbeidsongevallenwetgeving of bij schade door een ongeval op de weg naar of van het werk 

 bij een burgerlijk verhaal die gebaseerd is op een contractuele aansprakelijkheid 

 bij betwistingen met betrekking tot deze Rechtsbijstandverzekering waarbij de verzekerde een recht laat gelden 

of zich tegen een aanspraak verzet, tot en met een rechtsgeding, tegen ons of tegenover Legal Village. 

D. Onvermogen van derden 

Deze uitbreiding van de dekking is verworven voorzover het in de bijzondere voorwaarden is vermeld. 

Wanneer ten gevolge van de toepassing van de dekking “Extracontractueel burgerlijk verhaal” een verzekerde door 

een behoorlijk geïdentificeerde aansprakelijke derde die onvermogend verklaard wordt, lichamelijke schade 

oploopt, betalen wij de schade aan de verzekerde. Indien hij de omvang of de schatting van deze schade betwist, is 

onze tussenkomst slechts gehouden ten belope van het bedrag vastgesteld in een definitieve gerechtelijke beslissing 
die aan de verzekerde de uit dat schadegeval voortspruitende vergoeding toekent. 

Indien meerdere verzekerden recht hebben op de tussenkomst en als de totale schade groter is dan het 

maximumbedrag voorzien per schadegeval in de bijzondere voorwaarden, wordt de vergoeding bij voorrang aan u 

betaald, aan uw rechthebbenden en vervolgens a rato aan de andere verzekerden. 

In geval van diefstal, poging tot diefstal, vandalisme, geweldpleging, inbreuk op de openbare trouw en morele schade 

wordt de dekking niet verleend. Wij staan de verzekerde echter bij om een dossier in te dienen bij het Fonds voor 

financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Artikel 2 Verzekeringsgebied 

De dekking van de verzekeringsovereenkomst dekt de schade overkomen in de hele wereld als gevolg van de activiteit 

van de bedrijfszetels van de onderneming in België. 

Behoudens andersluidende overeenkomst is schade die voortvloeit uit werken uitgevoerd buiten Europa, uitgesloten. 

Artikel 3 Dekkingsperiode 

De dekking van de verzekeringsovereenkomst heeft uitwerking wanneer het schadegeval overkomt tijdens de periode 

waarin de dekking van kracht is. 

Artikel 4 Duur 

De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van een jaar. 

Artikel 5 Gedekte bedragen 

Wij verlenen onze dekking, per schadegeval, ten belope van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen. 

Echter, indien de verzekerde de intentie heeft om het schadegeval te regelen door een bemiddelingsprocedure en via 
een bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, zoals ingevoerd door de wet, worden de in de 



BA BUITEN OVEREENKOMST VAN DE ORGANISATIE UIT HOOFDE VAN HAAR VRIJWILLIGERS 

Specifieke bepalingen 

10 

bijzondere voorwaarden vermelde bedragen vermeerderd met 10 % ongeacht of de bemiddeling tot een goed einde 

komt. 

De bevoegdheid van hoven en rechtbanken wordt geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en de Verordening (EU) Nr. 

1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 

A. Wij nemen ten laste: 

De kosten met betrekking tot de geleverde prestaties met het oog op het oplossen van het gedekte schadegeval, 

namelijk: 

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

 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 kosten voortvloeiende uit een 

uitvoeringsprocedure en de kosten voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord 

 de gerechtskosten van de tegenpartij, indien de verzekerde gerechtelijk verplicht is deze terug te betalen 

 de kosten en honoraria van deurwaarders 

 de kosten en honoraria van bemiddelaars 

 de kosten en honoraria van één enkele advocaat, want de dekking wordt niet verleend bij verandering van 

advocaat, behalve indien de verzekerde om redenen onafhankelijk van zijn wil, genoodzaakt is een andere 
advocaat te nemen. 

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 het geleden 
nadeel. 

 de reis- en verblijfkosten die redelijkerwijs door de verzekerde gemaakt worden, wanneer zijn persoonlijke 

verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij een gerechtelijke beslissing. 

Onze tussenkomst omvat de btw die de verzekerde niet kan terugvorderen in functie van zijn btw-statuut. 

B. Wij nemen niet ten laste: 

 de kosten en honoraria die de verzekerde vóór de aangifte van het schadegeval of later heeft gemaakt zonder 

ons te waarschuwen 

 de opsporingskosten van de aansprakelijke derde, de schikkingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke, 
transactionele, administratieve of economische boeten, alsook de gerechtskosten voor strafzaken 

 de bijdrage aan het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de 

registratiekosten 

 de schadegevallen waarvan de hoofdinzet minder dan 250 EUR bedraagt 

 de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassatie, als de hoofdinzet kleiner is dan 1.250 EUR 

 de kosten en honoraria verbonden aan een procedure voor een internationale, supranationale rechtbank of het 

Grondwettelijk Hof. 

Artikel 6 Verplichtingen van de partijen 

A. Onze verplichtingen bij een schadegeval 
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Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen van toepassing zijn en binnen de perken ervan, verbinden wij ons ertoe: 

 het dossier te beheren in het belang van de verzekerde 

 de verzekerde op de hoogte te houden van de evolutie van zijn dossier. 

B. 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 terugbetaling van de in verband met het schadegeval betaalde vergoedingen 
en/of kosten. 

Bij een schadegeval verbindt u of, in voorkomend geval, de verzekerde zich ertoe: 

 het schadegeval aan te geven: 

ons nauwkeurig in te lichten 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. 

 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 gebeurd is, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen 

- onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken 

- ons alle dagvaardingen, oproepingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke akten bezorgen binnen 48 uur na 

hun afgifte of betekening 

- persoonlijk verschijnen op de terechtzittingen waarvoor de aanwezigheid van de verzekerde vereist is 

- alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. 

Artikel 7 Vrije keuze van advocaat of van expert 

Wij hebben de mogelijkheid om alle stappen te ondernemen om het schadegeval in der minne te regelen. 

De verzekerde heeft de vrije keuze om een advocaat of iedere andere persoon aan te stellen die de vereiste kwalificaties 

heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet, om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te 
behartigen, wanneer men een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure dient te starten. In het geval van een 

arbitrage, een bemiddeling of een andere erkende buitengerechtelijke geschillenbeslechting, heeft de verzekerde de 

vrije keuze om een persoon aan te stellen die de vereiste kwalificaties heeft en om die reden is aangesteld 

Indien, voor een zaak die in België gepleit moet worden, de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is bij 
een Belgische balie, dan zal hij zelf instaan voor de bijkomende kosten, die uit deze keuze voortvloeien. Hetzelfde geldt 

voor een zaak die in het buitenland gepleit moet worden en waarbij de verzekerde een advocaat kiest die niet 

ingeschreven is bij de balie van het desbetreffende land. 

Wanneer een expert dient aangesteld te worden, heeft de verzekerde een vrije keuze. Wanneer de verzekerde echter 
een expert kiest die werkzaam is in een land dat niet overeenstemt met het land waar de missie dient uitgevoerd te 

worden, dan zal hij zelf instaan voor de bijkomende kosten en erelonen die uit deze keuze voortvloeien. 

Indien meerdere verzekerden gelijklopende belangen hebben, stellen ze zich akkoord om een enkele advocaat of expert 

aan te stellen. Zoniet oefent u de vrije keuze in deze raadsman uit. De verzekerde die een raadsman kiest, moet te 
gelegener tijd diens naam en adres meedelen opdat wij ons met hem in verbinding kunnen stellen en hem het dossier 

overmaken dat wij hebben voorbereid. 
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De verzekerde houdt ons op de hoogte van het verloop van zijn dossier, gebeurlijk via zijn raadsman. Zoniet zijn wij, na 

de advocaat van de verzekerde te hebben herinnerd aan deze verbintenis, ontheven van onze verplichtingen in de mate 
dat wij bewijzen nadeel te hebben opgelopen door dat gebrek aan informatie. 

Wij nemen de kosten en erelonen ten laste voor de tussenkomst van één advocaat of expert. Deze beperking is echter 

niet van toepassing indien de tussenkomst van een andere advocaat of expert gerechtvaardigd is door omstandigheden 

die onafhankelijk zijn van de wil van de verzekerde. 

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het optreden van de externe dienstverleners (advocaat, expert,...) die voor 

verzekerde tussenkomen. 

Artikel 8 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. 

Artikel 9 Objectiviteitsclausule 

Onverminderd de mogelijkheid een rechtsgeding in te stellen, kan de verzekerde een advocaat van zijn keuze 
raadplegen wanneer 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. 

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

2. 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. 

3. 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. 

Artikel 10 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. 

Artikel 11 Verjaring 

De verjaringstermijn voor iedere rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst, bedraagt 3 jaar. 

De termijn loopt vanaf de dag van de gebeurtenis die de rechtsvordering opent. 

Niettemin, als degene die het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen, bewijst dat hij pas later van deze 
gebeurtenis kennis heeft gekregen, begint de termijn pas op deze datum te lopen zonder evenwel 5 jaar te rekenen vanaf 

de gebeurtenis te mogen overschrijden, uitgezonderd in geval van fraude. 
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Artikel 12 Administratieve bepalingen 

Behalve uitdrukkelijke afwijking zijn de administratieve bepalingen en de bedingen eigen aan de Burgerlijke 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers op deze verzekering van 

toepassing. 
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TITEL 3 BEDINGEN EIGEN AAN DE BURGERLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST VAN DE 

ORGANISATIE UIT HOOFDE VAN HAAR VRIJWILLIGERS 

De bedingen eigen aan de Burgerlijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar 

vrijwilligers vullen de administratieve bepalingen, gemeenschappelijk aan alle producten AXA Ondernemingen BOAR, 

aan en heffen deze enkel op voor zover ze hiermee strijdig zijn. 

Hoofdstuk 1 Premie 

Artikel 1 Betaling 

De premies zijn een haalschuld. Zij zijn betaalbaar tegen aanbieding van de premiestaat of bij ontvangst van een 

vervaldagbericht. 

Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze gedaan wordt 

aan de verzekeringstussenpersoon die houder is van de door ons opgestelde premiestaat of die bij het sluiten of bij de 
uitvoering van de overeenkomst bemiddeld heeft. 

De jaarpremie kan niet kleiner zijn dan de som van de in de bijzondere voorwaarden vermelde minima. 

Alle huidige en toekomstige kosten, lasten en heffingen uit hoofde van de overeenkomst zijn te uwen laste. 

Artikel 2 Berekeningswijze 

A. Op het einde van iedere overeengekomen periode: 

 bezorgt u of uw lasthebber ons de noodzakelijke elementen voor het berekenen van de premie door het 
aangifteformulier dat wij u daartoe opsturen, in te vullen en ons binnen de 15 dagen terug te sturen 

 maken wij de afrekening, onder aftrek van het bedrag van de eventuele ontvangen voorschotten 

 leidt het niet terugzenden van het voor de premieberekening vereiste aangifteformulier binnen de 15 dagen na 

het verzenden van onze aangetekende herinnering tot het opmaken van een afrekening van ambtswege op basis 
van de cijfers van de vorige aangifte of, als het om een eerste afrekening gaat, op basis van de cijfers die werden 

meegedeeld bij de sluiting van de overeenkomst, in beide gevallen verhoogd met 50 %. 

Deze ambtshalve afrekening zal gebeuren onverminderd ons recht op het opvragen van de aangifte of van de betaling 

op basis van de werkelijke lonen ten einde uw rekening in orde te brengen. 

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen in geval van het niet-bezorgen van de gegevens, nodig voor de berekening 

van de premie. 

B. Wordt de premie of een deel ervan op de bezoldigingen berekend, dan bestaat het aan te geven bedrag van de bruto-

bezoldigingen die u aan de in de onderneming tewerkgestelde personen toekent en bovendien, ingeval derden 
personeel aan u hebben geleend, uit het bedrag van de aan dit personeel toegekende bruto-bezoldigingen. 

Het totale bedrag van de facturen van de onderaannemers in verband met het arbeidsloon wordt aan de 

bezoldigingen toegevoegd. 
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Onder bezoldiging moet worden verstaan de som van alle voordelen in geld en natura die in de onderneming 

tewerkgestelde personen genieten krachtens contracten die hen met u of eventueel met derden binden: lonen, 
wedden, vakantiegeld, gratificaties, winstaandelen, commissies, fooien, kost, inwoning, verwarming, verlichting, 

betaalde feestdagen, enz. 

De bezoldiging mag in geen geval lager zijn dan het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon of dan het 

loon vastgesteld door de in de onderneming gesloten collectieve overeenkomst of door een in de Nationale 
Arbeidsraad, in het paritair comité of sub-comité, of in enig ander paritair orgaan gesloten collectieve overeenkomst, 

die al dan niet door een Koninklijk Besluit algemeen verbindend is verklaard. 

De bedragen die als vakantiegeld of aanvullende vakantietoelage aan de arbeiders worden toegekend, alsook alle 

sommen die loon vormen maar niet rechtstreeks door de werkgever worden betaald moeten evenwel niet op het 
aangifteformulier worden vermeld: wij vervangen ze door een op basis van de aangegeven lonen bepaald bedrag dat 

overeenstemt met deze sommen of een deel ervan. 

C. Voor ondernemingen met maximum het equivalent van 10 voltijdse werknemers, wordt het bedrag van de 

aangegeven bezoldigingen vermeerderd met eenmaal het jaarlijks grensbedrag bepaald door de wetgeving inzake 
arbeidsongevallen voor de beoogde verzekeringsperiode. 

D. Indien de premie of een deel ervan berekend wordt op basis van de omzet, bestaan de aan te geven cijfers, behoudens 

andersluidende overeenkomst, uit het totaal bedrag van de facturen, exclusief btw, betreffende de verkoop van 

producten en van werken of diensten tijdens de beschouwde verzekeringsperiode. 

E. Voor ondernemingen die beroep doen op interim-personeel, dient ook het bedrag van de werkelijke of 

overeengekomen bezoldigingen die betrekking hebben op de uitgevoerde werken in geval van aanwezigheid van 

interim-personeel (lenen van personeel) aangegeven te worden. 

Artikel 3 Procedure van gerechtelijke reorganisatie en wanbetaling van de premie  

De aanvraag tot procedure van gerechtelijke reorganisatie in het kader van het boek XX “Insolventie van 

ondernemingen” van het Wetboek van Economisch Recht, heeft niet het einde van de overeenkomst tot gevolg. De 
modaliteiten van de uitvoering van de overeenkomst blijven tevens ongewijzigd. 

Wij behouden dus de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen wegens premiewanbetaling. 

Het vonnis dat de procedure van de gerechtelijke reorganisatie voor geopend verklaart, doet geen afbreuk aan de 

bepalingen van de voorgaande paragrafen, behoudens wanneer wij ons akkoord verklaren met het voorgestelde 
reorganisatieplan en de modaliteiten ervan. 

Artikel 4 Controle 

Wij behouden ons het recht voor uw verklaringen na te gaan. Daartoe moeten de boekhouding of andere bewijsstukken 

die tot het nagaan van deze verklaringen kunnen dienen, te onzer beschikking of ter beschikking van onze 

afgevaardigden worden gesteld. 
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Hoofdstuk 2 Duur en opzegging van de overeenkomst 

Artikel 5 Afstand of inbreng 

In geval van afstand of inbreng, om niet of onder bezwarende titel, in geval van overgang van activiteiten, volledig of 
gedeeltelijk, in geval van opslorping, omwerking, fusie, ontbinding of vereffening, verbindt u zich ertoe de 

overeenkomst door zijn opvolgers te doen voortzetten. 

Bij niet-naleving van deze verplichting, kunnen wij van u, naast de vervallen premies, ook een vergoeding eisen die 

gelijk is aan de jaarpremie voor het laatste boekjaar. Niettemin kunnen wij de opvolger weigeren en de overeenkomst 
opzeggen. In dat geval is de voornoemde vergoeding niet verschuldigd. 

Hoofdstuk 3 Schadegevallen 

Artikel 6 Verplichtingen van de verzekerde 

A. De verzekerde mag slechts overgaan tot herstelling mits wij daartoe ons akkoord gegeven hebben. 

B. De verzekerde moet verschijnen op de terechtzittingen en zich onderwerpen aan de door de rechtbank bevolen 
onderzoeksmaatregelen. 

Als de verzekerde uit nalatigheid niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de rechtbank bevolen 

onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die wij daardoor geleden hebben, vergoeden. 

C. De verzekerde moet zich onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid, van iedere dading, van iedere 
betaling of belofte van betaling. 

Het erkennen van een feit of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen geen 

grond opleveren tot weigering van de dekking. 

Wanneer de verzekerde de benadeelde heeft vergoed of hem een vergoeding heeft toegezegd, zonder onze 
toestemming, kan zulks tegen ons niet worden ingeroepen. 

Artikel 7 Leiding van het geschil 

Vanaf het ogenblik waarop de dekking verschuldigd is en voor zover er een beroep op wordt gedaan, zijn wij verplicht 

het voor de verzekerde op te nemen binnen de perken van de dekking. 

Wat betreft de burgerlijke belangen en voor zover onze belangen en de belangen van de verzekerde samenvallen, 

hebben wij het recht om in de plaats van de verzekerde de eis van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste 
schadeloos stellen indien nodig. 

Onze tussenkomsten houden geen erkenning van aansprakelijkheid van de verzekerde in en mogen hem geen nadeel 

berokkenen. 
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Artikel 8 Preventie 

U bent ertoe gehouden de deskundigen en inspecteurs die als opdracht hebben om een onderzoek te voeren naar de 

maatregelen ter preventie van schadegevallen en naar de oorzaken en omstandigheden ervan, tot uw onderneming toe 

te laten. 

Op straffe van verval van rechten, moet u alle maatregelen die wij u opleggen ter preventie van schadegevallen, nemen. 

Hoofdstuk 4 Algemeenheden 

Artikel 9 Kosten en interesten 

De reddingskosten, de interest 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 te onzen 
laste, voor zover het totaal ervan en dat van de vergoeding in hoofdsom per schadegeval de totale verzekerde som niet 

overschrijden. 

Boven de totale verzekerde som zijn de reddingskosten enerzijds en de interest, kosten en honoraria anderzijds 

begrensd tot: 

 827.372,15 EUR wanneer de totale verzekerde som ten hoogste 4.136.860,74 EUR bedraagt 

 827.372,15 EUR + 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen 4.136.860,74 EUR en 20.684.303,69 EUR 

 4.136.860,74 EUR + 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven 20.684.303,69 EUR met een maximum van 

16.547.442,95 EUR. 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat 

van januari 2021, zijnde 189,86 (basis 1988 = 100). 

De in het eerste lid bedoelde kosten en interest zijn te onzen laste voor zover zij uitsluitend betrekking hebben op 

prestaties die door de overeenkomst worden verzekerd. Wij zijn bijgevolg niet gehouden tot kosten en interest die 
betrekking hebben op niet verzekerde prestaties. 

Ze zijn door ons slechts verschuldigd naar verhouding van onze verbintenis. De verhouding van onze verbintenissen en 

de verbintenissen van de verzekerde in verband met een schadegeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van de 

overeenkomst, 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 ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van 

de door hem genomen maatregelen. 

Voor zover 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 nakende 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 te onzen laste. 
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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. 

AXA geeft u een antwoord op: 
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