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SECTIE EEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN
1.1.

Onderschrijver
VC-CS
Louizalaan 216 bus 292
B-1050 Brussel

1.2.

Verzekeraars
Ethias NV – Leidende maatschappij (50%)
Rue des Croisiers 24
4000 Liège
Amlin Corporate Insurance – Medeverzekeraar (50%)
Koning AlbertII laan 37
B-1030 Brussel

1.3.

Makelaar
Marsh NV
Herrmann-Debrouxlaan 2
B-1160 Brussel

1.4.

Verzekerden


De VC-CS, haar collectieve organen en hun verantwoordelijken in de uitoefening van
hun mandaat.



Iedere natuurlijke persoon, lid van de VC-CS, die het beroep van veiligheids- en
gezondheidscoördinator uitoefent, die huidige polis onderschrijft en in orde is met de
premiebetaling.

De waarborgen van huidige polis worden uitgebreid tot:


De werkgever van het lid van de VC-CS gedekt door huidige polis en die zijn
activiteiten uitoefent als werknemer onderworpen aan de RSZ. De dekking is enkel
verworven voor daden gesteld door de leden van de VC-CS in het kader van de
Verzekerde Activiteiten.
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1.5.

De vennootschappen of verenigingen waarvan het maatschappelijke doel ondermeer
bestaat uit de activiteit van veiligheids- en gezondheidscoördinator en waarvan de
mandatarissen, belast met het dagelijks beheer veiligheids- en VC-CS - Polis BA - 45
270 834 def.doc - 30/11/2011 2 gezondheidscoördinatoren, die lid zijn van de VC-CS
die huidige polis hebben onderschreven en in orde zijn met de premiebetaling. De
dekking is enkel verworven voor de daden uitgevoerd door deze of het lid/de leden van
de VC-CS in het kader van de Verzekerde Activiteiten.

Verzekerde activiteiten
De activiteiten van de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen, zoals bepaald door de hiernavolgende bepalingen evenals door alle wetten,
besluiten en reglementen van een latere datum (behoudens uitdrukkelijke weigering van de
Verzekeraar) en die betrekking hebben op de uitoefening van dit beroep:


de Europese richtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992 betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen;



het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 19
januari 2005 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;



de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten

De activiteit van de coördinator van de bouwplaats bestaat in het bijzonder uit:
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de evaluatie van de risico’s;



het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan voor de duur van het uit te
voeren werk (ontwerp- en/of verwezelijkingsfase);



het bijhouden van een coördinatiedagboek en het opstellen van de rapporten die
hieruit voortvloeien;



het opstellen van een postinterventiedossier;



het analyseren van de veiligheidsmaatregelen;



het organiseren van coördinatievergaderingen inzake de veiligheid en gezondheid
tijdens de verwezenlijksfase van het werk;



het bezoeken van de bouwplaats;



het aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan, het postinterventiedossier en
de bestudering van de bijzondere veiligheids- en gezondheidsplannen van de
ondernemingen en de verschillende betrokken;



De expertiseopdrachten, zelfs gerechtelijke, als veiligheid- en gezondheidscoördinator.
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Volgende activiteiten worden eveneens gedekt:


Rioleringskeurder (Certificatie dat de riolering wordt opgesplitst in een vuilwater- en
hemelwaterriolering voor nieuwbouw, grondige verbouwing of renovatie, aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel of indien de rioolbeheerder dit vraagt);



Ventilatie verslaggeving ( ventilatie studie en rapportering voor residentiële
gebouwen);



Preventie adviezen wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk.

1.6.

Waarborglimieten

1.6.1

Verzekerde bedragen
A.

Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid
1.

De waarborg is verworven voor een maximum bedrag van 2.500.000 € per
Schadegeval alle schade vermengd (lichamelijk letsel, materiële en immateriële
gevolgschade en zuivere immateriële schade).
Nochtans, in geval van meerdere schadevorderingen voortvloeiend uit éénzelfde
aansprakelijkheid verwekkend feit, wordt dit plafond voor de lichamelijk letsels
verhoogd tot 6.250.000 € voor het geheel van de schadevorderingen, en dit
ongeacht hun aantal.

2.

B.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating



C.

De waarborg waartoe de Verzekeraar gehouden is zal nooit hoger zijn dan de
hiervoor vermelde plafonds, en dit ongeacht het aantal Verzekerden die
verantwoordelijk zouden zijn voor hetzelfde Schadegeval.

Lichamelijk Letsel: 5.000.000 € per Schadegeval;
Materiële en Immateriële gevolgschade: 1.250.00 € per Schadegeval.

Bijzondere waarborgen


Kosten voor de wedersamenstelling van dossiers: 250.000 € per Schadegeval



Brand, vuur, ontploffing, rook: 1.250.000 € per Schadegeval



Milieuaantastingen: 1.250.000 € per Schadegeval



Burenhinder: 1.250.000 € per Schadegeval



Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid: (indien nodig) : 125.000 € per
Schadegeval, per jaar, alle schade vermengd



Rechtsbijstand:



Strafrechtelijke verdediging: 25.000 € per Schadegeval



Extra-contractuele burgerlijke verhaal: 25.000 € per Schadegeval
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1.6.2 Verdedigingskosten – Interesten – Reddingskosten
A. Verdedigingskosten
Vanaf het ogenblik dat de waarborg “Burgerlijke aansprakelijkheid” verschuldigd is en voor
zover dat er beroep op wordt gedaan, heeft Verzekeraar de verplichting zich achter zijn
verzekerden te scharen. In dit opzicht betaalt Verzekeraar, zelfs boven de
dekkingsgrenzen, de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen evenals de
kosten en honoraria van de advocaten en experts, overeenkomstig artikel 146, alinea 3 van
de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

B. Interesten
Verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de interesten op de in hoofdsom
verschuldigde schadevergoeding.

C. Reddingskosten
Verzekeraar neemt ten laste, zelfs boven de verzekerde som, de reddingskosten die
betrekking hebben op de gedekte schade. De dekking wordt verleend rekening houdend
met zowel de definitie als het bedrag van elke betrokken waarborg.
Zijn alleen gedekt:


de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die Verzekeraar heeft gevraagd om de
gevolgen van de gedekte schadegevallen te voorkomen of te beperken;



de kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen
beweging en als een goed huisvader heeft genomen overeenkomstig de regels van de
zaakwaarneming, ofwel om een gedekt schadegeval te voorkomen, ofwel om de
gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor zover dat:
− deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze
onmiddellijk te nemen, zonder mogelijkheid om Verzekeraar te verwittigen en
voorafgaand haar akkoord te verkrijgen, op gevaar af de belangen van deze te
schaden;
− indien het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen, er
nakend gevaar is, dat wil zeggen dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt
schadegeval zou volgen indien deze maatregelen niet werden genomen.
De verzekerde verbindt er zich toe Verzekeraar onmiddellijk op de hoogte te
brengen van elke reddingsmaatregel die genomen is.

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat ten laste van de verzekerde blijven:


de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen
bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;



de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om
preventiemaatregelen te nemen die hij eerder had moeten nemen.

D. Beperking van de tussenkomst van Verzekeraar inzake de reddingskosten
enerzijds en de interesten en kosten anderzijds, boven het in hoofdsom
verzekerde bedrag
Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten enerzijds en de interesten en
kosten anderzijds, overeenkomstig met de wettelijke bepalingen, beperkt tot:
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495.787,05 € wanneer het verzekerd totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan
2.478.935,25 €



495.787,05 € plus 20% van het deel van het verzekerd totaalbedrag gelegen tussen
2.478.935,25 € en 12.394.676,24 €



2.478.935,25 € plus 10% van het deel van het verzekerd totaalbedrag gelegen boven
12.394.676,24 €, met een maximumbedrag van 9.915.740,99 €

Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als
basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).

1.7. Vrijstellingen (per schadegeval)



Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid: 372 € per Schadegeval, voor Materiële en
Immateriële Schade



Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating: 185 € per Schadegeval, voor Materiële en
Immateriële Schade



Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid: 10% van de schade met een minimum van 250 €
en een maximum van 1.250 €

Er wordt verduidelijkt dat de Vrijstellingen worden toegepast op het geheel van schadevergoedingen, kosten en intresten, uitgaven, honoraria van alle aard, uitgekeerd door de
Verzekeraar voor verdediging van de belangen van de Verzekerden.
Indien de Verzekerden en de Verzekeraar niet akkoord gaan over de aansprakelijkheid van de
Verzekerden of de vergoedingen, wordt de Vrijstelling niet toegepast op de kosten, intresten,
uitgaven en honoraria.
Bij Schadegeval zal de Verzekeraar aan de benadeelde Derde het totale bedrag van de
schadevergoeding die hem toekomt uitbetalen en de Vrijstelling verhalen bij de Verzekerde.
Nochtans :


is er geen enkele Vrijstelling door de Verzekerde verschuldigd indien er, gerechtelijk of
anders, erkend wordt dat hij of de perso(o)n(en) voor wie hij verantwoordelijk is, geen fout
hebben begaan en dat daardoor geen schadevergoeding verschuldigd is;



wordt de Vrijstelling toegepast op het bedrag van de schadevergoeding in hoofdsom
verschuldigd aan de benadeelde Derden indien, tegen het standpunt van de Verzekerde in,
de Verzekeraar de aansprakelijkheid betwist en dat daardoor het Schadegeval slechts kan
geregeld worden na gerechtelijke of andere procedure.

1.8. Aanvang – Duur van het contract - Vervaldatum

Huidige polis zal hernieuwd worden op 31 december 2017 op 00h00 en is onderschreven voor
een periode van 3 jaar welke vervalt op 30 december 2020 op 24h00, onder voorbehoud van de
bepalingen voorzien in artikel 3.4.
Na de periode van 3 jaar, wordt de polis voor dezelfde periode stilzwijgend hernieuwd,
behoudens opzegging door aangetekend schrijven door één van de partijen, met een
opzegperiode van 3 maanden voor het einde van de lopende verzekeringsperiode.
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SECTIE TWEE

ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1.

Definities

Schade
Lichamelijk Letsel:
De geldelijke of morele gevolgen van elke aantasting van de fysieke integriteit van een persoon zoals
o.m. inkomenverlies, herstelkosten, vervoerkosten, begrafeniskosten en andere gelijkaardige Schade.
Materiële Schade:
Elke vernieling, beschadiging, verlies van goederen, bestanddelen of energie of elke Schade aan een
dier.
Immateriële Schade:
Elk financieel nadeel dat voortvloeit uit het ontberen van voordelen verbonden aan de uitoefening van een
recht, het genot van een goed of diensten van een persoon zoals o.m. gebruiksderving van een roerend
en/of onroerend goed, een toename van de algemene onkosten, een productievermindering, een
activiteitenstilstand, een winst-, klanten- of marktverlies en andere gelijkaardige Schade.
Immateriële gevolgschade:
De Immateriële Schade die het gevolg is van Lichamelijke of Materiële Schade gedekt door huidige polis.
Zuivere Immateriële Schade:
Iedere Immateriële Schade die niet het gevolg is van Lichamelijke of Materiële Schade.

Fout
Elke feitelijke of rechtsdwaling, elke fout of nalatigheid, elk verzuim of vergissing, elke vertraging, elke
onjuistheid, of in het algemeen elke daad die de burgerlijke aansprakelijkheid van een Verzekerde in het
gedrang kan brengen.

Vrijstelling
Gedeelte van de schadevergoeding en/of uitgaven dat bij de regelring van het Schadegeval ten laste blijft
van de Verzekerde.

Verzekerde Bedrag
Het Verzekerd bedrag is de verzekerde som per Schadegeval. Dit bedrag is voorzien per Schadegeval en
niet volgens het aantal Verzekerden dat eventueel bij een Schadegeval betrokken is.

Verontreiniging
De aantasting van een bepaald milieu (bodem, water, lucht):


door emissie, dispersie, lozing of neerslag van vaste, vloeibare of gasachtige bestanddelen;



door geluid, trillingen, golven, stralingen, temperatuurswijziging, vochtigheid, geur en rook.
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Aangestelde
Elke natuurlijke persoon handelend onder de leiding, het gezag en het toezicht van de Verzekerde met
inbegrip van het personeel van derde maatschappijen die opdrachten vervullen in de lokalen van de
Verzekerde vanaf het moment dat zij onderworpen zijn aan dezelfde procedures en controles als elke
Aangestelde.

Schadegeval
De vordering tot vergoeding door een Derde schriftelijk gericht aan de Verzekeraar of aan een
Verzekerde, of de aangifte door de Verzekerde, aan de Verzekeraar en/of aan de Makelaar van daden of
feiten die kunnen leiden tot een vordering tot vergoeding vanwege een Derde.
Wordt als één en hetzelfde Schadegeval beschouwd het geheel van schadevorderingen toegeschreven
aan éénzelfde aansprakelijkheid verwekkend feit ongeacht het aantal benadeelde personen of
beschadigde goederen.
De Schadedatum is enkel het moment waarop:


Hetzij een eerste schriftelijke aanvraag wordt geformuleerd tot vergoeding door een Derde tegen de
Verzekerde of de Verzekeraar;



Hetzij een Verzekerde die voor de eerste keer een feit of daad aangeeft die aanleiding kan geven tot
een aanvraag tot vergoeding.

De oudste van de hierboven vermelde data is bepalend voor de toepassing van de waarborg.

Derde
Iedere natuurlijke of rechtspersoon ander dan:
1.

2.

In de zin van de waarborg Burgerlijk Beroepsaansprakelijkkheid:
−

De medewerkers of stagiaires van een Verzekerde, daders van
verantwoordelijken van deze, die betrokken zijn in hetzelfde Schadegeval;

−

De Aangestelden van de Verzekerden in de uitoefening van hun functie;

−

De ascendenten, descendenten en echtgenoten van de Verzekerden, evenals alle andere
familieleden die onder hetzelfde dak verblijven;

de

Schade

of

In de zin van de waarborg BA Uitbating:
De Aangestelden van de Verzekerden, wanneer en voor zover zij genieten van de wetgeving op de
arbeidsongevallen voor de geleden Schade. De waarborg blijft nochtans behouden voor de
Verzekerden in het kader van een verhaalrecht van de Verzekeraar arbeidsongevallen van de
Aangestelden in alle gevallen waar het verhaalrecht mogelijk is.

Voor alle duidelijkheid, wordt er nader bepaald dat de klanten van de Verzekerden beschouwd worden als
“Derden”, behalve in gevallen van de punten 1 en 2 hiervoor vermeld.
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2.2.

Voorwerp van de verzekering

2.2.1

Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid
De Verzekeraar waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als
extracontractueel, van de Verzekerden, voor de Lichamelijke, Materiële of Immateriële
Schade toegebracht aan Derden, waaronder begrepen hun klanten, in de uitoefening van
hun Verzekerde Activiteiten en/of voor opdrachten die de Verzekerden uitoefenen in de
uitvoering van de coördinatieopdrachten als veiligheids- en gezondheidscoördinator, hetzij
door hun persoonlijke fout, hetzij door een fout van hun medewerkers, vaste of tijdelijke, al
dan niet in de hoedanigheid van vennoot, van hun stagiairs, van hun personeelsleden of in
het algemeen van alle personen waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk zijn en voortspruitende
uit met name:

2.2.2



Fouten;



Verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, om welke oorzaak ook, van plannen,
processen-verbaal, veiligheids- en gezondheidsplannen, stukken en welke documenten
ook, hun al dan niet toevertrouwd, toebehorend aan Derden, en waarvan de
Verzekerden houders zijn, zelfs indien deze verliezen veroorzaakt worden in de gevallen
opgesomd onder art. 2.6, punten 7 en 12, maar met uitsluiting van alle waarden, niet
geprotesteerde wissels of roerende waarden;



Diefstal, malversatie, verduistering, oplichting of misbruik van vertrouwen, ten nadele
van Derden of van de klanten van de Verzekerden, bedreven door iedere persoon
waarvoor de Verzekerden aansprakelijk zullen verklaard worden, met inbegrip van de
stagiairs of de medewerkers, maar met uitsluiting van de veiligheids- en
gezondheidscoördinatoren – vennoten;



De verdediging van de Verzekerde in alle gerechtelijke of arbitraire procedures die
tegen hem zijn ingesteld op basis van de verantwoordelijkheden die hij oploopt, tot aan
de verzekerde bedragen voorzien in artikel 1.6.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating


De Verzekeraar waarborgt de extracontractuele aansprakelijkheid die kan worden ten
laste gelegd van de Verzekerden in hoofde van een Lichamelijk Letsel, Materiële of
Immateriële gevolgschade veroorzaakt aan Derden of aan klanten, hetzij door hun eigen
daad, hetzij door de daad van personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, hetzij door
toedoen van hun goederen in de loop van of ter gelegenheid van de uitoefening van de
Verzekerde activiteiten.



De waarborg is ondermeer verworven voor de Schade toegeschreven:
− aan de roerende en onroerende goederen bestemd voor de uitbating, met inbegrip

van de toegangswegen, binnenplaatsen en stoepen alsook de uithangborden
geplaatst in de uitbatingzetels;
− aan de Verzekerde door hun deelname aan manifestaties, diverse evenementen of

door hun organisatie;
− aan onderhoud- of herstellingswerkzaamheden van alles wat het patrimonium van de

Verzekerde uitmaakt en bestemd is voor de Verzekerde activiteiten.
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Bij uitbreiding is eveneens gedekt:



− de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid indien deze voortvloeit uit een feit dat

aanleiding kan geven tot een extracontractuele Bugerlijke Aansprakelijkheid.
Niettemin is de dekking beperkt tot de vergoedingen die zouden dienen betaald te
worden indien een extracontractuele grond aan de basis van de
aansprakelijkheidsvordering had gelegen;
− de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de stagiairs, medewerkers en

Aangestelden van de Verzekerden in de uitoefening van hun taken in dienst van de
Verzekerden.

2.2.3

Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid
De waarborg van de polis strekt zich uit, voor zover als nodig, tot de tienjarige burgerlijke
aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van de verzekerden op basis van de
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en voortspruitend uit de verzekerde
activiteiten. Er wordt nader bepaald dat de termijn van tien jaar ingaat vanaf de voorlopige
oplevering.

2.3.

Bijzondere waarborgen

2.3.1.

Kosten voor wedersamenstelling van dossiers
De waarborg van dit contract wordt uitgebreid tot de terugbetaling van de kosten
noodzakelijk voor de wedersamenstelling van individuele dossiers, archieven en documenten
van cliënten van de Verzekerden, verzekerd in geval van diefstal, vernietiging of verlies,
ongeacht of de Verzekerden hiervoor aansprakelijk zijn en voor zover de klanten Schade
geleden hebben en de noodzaak tot wedersamenstelling aantonen.
Er wordt verduidelijkt dat voor de toepassing van deze waarborg:
A.

de uitsluitingen voorzien in artikel 2.6, punten 7 en 12, niet van toepassing zijn;

B.

de schadevergoeding zal uitgekeerd worden aan de Verzekerde naarmate de
wedersamenstelling vordert en na voorlegging van bewijsstukken van de gemaakte
kosten;

C.

de Verzekeraar is gehouden de wedersamenstellingskosten te vergoeden voor zover
deze beëindigd zijn binnen de twee jaar na datum van het Schadegeval;

D. worden uitsluitend vergoed, deze wedersamenstellingskosten waarvan de Verzekerde
heeft aangetoond dat zij noodzakelijk zijn en die voorafgaandelijk door de Verzekeraar
werden goedgekeurd.
Er wordt verduidelijkt dat geen tussenkomst is voorzien voor deze gevallen waar
onregelmatige documenten (onvolledig, niet gedateerd, onvoldoende ingevuld, bevuild, enz.)
volwaardig kunnen worden herbegonnen zonder dat de vastgestelde onregelmatigheid
nadeel heeft berokkend aan de cliënt of aan een Derde.
In elk geval omvat de waarborg terugbetaling van de kosten om deze documenten herop te
maken, indien deze heropmaak slechts door een Derde kan worden uitgevoerd
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2.3.2.

Milieuaantasting
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt door Pollutie.
Deze waarborg zal slechts uitwerking hebben indien gelijktijdig:

2.3.3.

−

de schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval;

−

de onderschrijver zich voorafgaandelijk in orde gesteld heeft met de wetten en
reglementen die de bescherming van het milieu regelen.

Burenhinder
De waarborg strekt zich eveneens uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan
gelegd worden van de Verzekerde wegens Schade ingevolge de Verzekerde activiteiten
toegebracht aan personen en goederen, waarvoor de aansprakelijkheid gebaseerd kan
worden op grond van artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek inzake burenhinder, of
op grond van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht.
Deze waarborg komt niet tussen wanneer de aansprakelijkheid van de Verzekerde uit hoofde
van burenhinder uitsluitend voortkomt uit een contractuele verbintenis welke hij aanvaard
heeft en die zijn aansprakelijkheid verzwaart zoals zij voortvloeit uit wetteksten of de normale
gebruiken.

2.3.4.

Aansprakelijkheid van feiten van onderaannemers
De Verzekeraar waarborgt eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste gelegd
kan worden van de verzekerden uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden door hun
onderaannemers.
Deze waarborg is verworven voor zover de uitgevoerde werken zijn opgenomen in de
omschrijving van de verzekerde activiteiten.
Blijven evenwel uitgesloten van dekking:

2.3.5.

−

de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers;

−

de schade voortvloeiend uit de niet, slechte uitvoering van contractuele verbintenissen,
zoals de vertraging bij het uitvoeren van een werk of dienst of de kosten gemaakt om
een slecht uitgevoerd werk te herbeginnen of te verbeteren;

−

De niet gedekte schades indien de onderaannemer de status van verzekerde had.

Brand, vuur, ontploffing, rook en water
Zijn begrepen in de waarborg, de Lichamelijke en Materiële schade – met inbegrip van de
Immateriële schade – veroorzaakt aan Derden door brand, vuur, ontploffing, rook ingevolge
deze gebeurtenissen en water, behoudens wat bepaald is op punt 2.3.1.
Is niet gewaarborgd in het kader van deze uitbreiding, wat gewoonlijk verzekerbaar is door
de Verzekerde in het kader van de waarborg “BA Huur” of “Verhaal van Derden” van een
brandverzekeringscontract.
Nochtans blijft de Immateriële schade die het gevolg is van een verzekerbare Schade in het
kader van de waarborg “Verhaal van Derden” van een brandverzekeringscontract
gewaarborgd.
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De waarborg wordt uitgebreid, binnen de grenzen van de voorafgaande alinea’s 1 en 2,
tot de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de Verzekerden,
wegens Schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing of water aan lokalen, met
inbegrip van hun inhoud, die toebehoren aan Derden en tijdelijk in gebruik of in huur
genomen zijn door de Verzekerde voor de organisatie van commerciële, sociale
manifestaties.

2.3.6.

Motorrijtuigen: aansprakelijkheid van de opdrachtgever
De waarborg strekt zich uit tot de aansprakelijkheid welke ten laste kan vallen van de
Verzekerde in hoedanigheid van opdrachtgever voor Schade veroorzaakt door zijn
Aangestelden ingevolge het gebruik van een motorrijtuig toebehorend aan, gehuurd of
geleasd door elke andere persoon dan de Verzekerde, wanneer dit motorrijtuig niet
verzekerd is door een verzekeringsovereenkomst betreffende de verplichte verzekering van
de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
De Verzekeraar heeft een recht van verhaal tegenover de Aangestelde verantwoordelijk voor
de niet-verzekering.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder Aangestelde en de Schade aan het
door de Aangestelde gebruikte motorrijtuig zijn evenwel niet gedekt.

2.3.7.

Veroordeling in solidum
Er wordt verduidelijkt dat huidige polis dekking geeft voor de gevallen waar een Verzekerde
solidair en/of in solidum wordt veroordeeld met een andere partij die tussenkomt in een
tijdelijke of mobiele werf waar hij zijn functie uitoefent.
De Verzekeraar die de schadevergoeding heeft uitbetaald treedt tot beloop van dat bedrag in
de rechten en vorderingen van de Verzekerde of de begunstigde tegen de Derde die
aansprakelijk is voor de Schade.
De Verzekeraar is eveneens gerechtigd het gedeelte van de schadevergoeding, kosten,
interesten of eender welke uitgaven die zij zou betaald hebben voor rekening van een andere
tussenkomende partij met dewelke, hetzij zij hoofdelijk is veroordeeld, hetzij solidair is
gehouden, terug te vorderen.

2.3.8.

Associatie
Er wordt overeengekomen dat het contract eveneens de Schadegevallen dekt waarvoor de
Verzekerde aansprakelijk wordt, als vennoot met andere Verzekerden.
In dat geval is de waarborg die hij geniet deze van het Verzekerde bedrag bepaald in artikel
1.6. en wordt deze toegepast per Schadegeval en niet volgens het aantal Verzekerden die
eventueel gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Schade.
Bovendien zal de associatie ongeacht het aandeel van de Verzekerde hierin, het geheel van
de Vrijstelling met betrekking tot het Schadegeval waarvoor hij aansprakelijk is dragen.
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2.4.

Uitgestrektheid van de waarborg in de tijd

2.4.1.

Basisprincipe
De waarborg van onderhevige polis heeft betrekking op schriftelijke schadevorderingen
ingesteld tegen de Verzekerde of de Verzekeraar tijdens de geldigheidsduur van de polis.
Bij uitbreiding zijn eveneens de vorderingen tot vergoeding gedekt die schriftelijk tegen de
Verzekerde of de Verzekeraar worden ingesteld binnen de 60 maanden te rekenen vanaf het
einde van deze polis en die betrekking hebben op:

2.4.2.

−

schade die zich tijdens de geldigheidsduur van deze polis heeft voorgedaan indien bij
het einde van deze polis het risico niet door een andere Verzekeraar is gedekt;

−

daden, verzuimen of feiten die aanleiding kunnen geven tot Schade en die tijdens de
geldigheidsduur van deze polis zijn voorgevallen en aan de Verzekeraar zijn
aangegeven tijdens de geldigheidsduur van de polis.

Overlijden of definitieve stopzetting van de activiteiten van een
Verzekerde
In geval van overlijden of definitieve stopzetting van de activiteiten van een Verzekerde blijft
de waarborg aan de Verzekerde alsook aan zijn rechthebbenden verworven voor de
vorderingen met betrekking tot Schade die schriftelijk tegen de Verzekerde of de Verzekeraar
worden ingesteld en dit binnen een termijn van wettelijk voorschrift.
Om de Verzekeraar in staat te stellen de periode van posterioriteit te bepalen moet de
Verzekerde of zijn rechthebbenden de oorzaak van de opzegging (overlijden of definitieve
stopzetting van de activiteiten) in de opzeggingsaanvraag vermelden.

2.5.

Territoriale uitgestrektheid
De waarborg van huidige polis is van toepassing op de Schadegevallen overkomen in de
hele wereld voor de activiteiten die de Verzekerden gewoonlijk uitoefenen vanuit een in
België gevestigde zetel.

2.6.

Uitsluitingen
Zijn slechts van de waarborg van deze polis uitgesloten :


Schade die voortvloeit uit activiteiten vreemd aan het beroep van veiligheids- en
gezondheidscoördinator.



De kosten die de Verzekerde heeft gemaakt om een slecht uitgevoerd werk te
herbeginnen en/of te verbeteren.



De Schade die de Verzekerde moest herstellen in toepassing van de artikels 1792 en
2270 van het Burgerlijke Wetboek, betreffende de decennale aansprakelijkheid van
oprichters van gebouwen.



Betwistingen betreffende honoraria, kosten of betalingen en in het algemeen.
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Schade ten gevolge van:
−

een vrijwillige delictuele daad;

−

een opzettelijke schade;

−

zware fout, hierna uitdrukkelijk beperkend opgesomd, nl.:
− dronkenschap, alcoholische intoxicatie of iedere analoge toestand veroorzaakt

door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, voor zover
deze zware fouten een oorzakelijk verband hebben met de Schade;
− de burgerlijke aansprakelijkheid ten laste gelegd van een

coördinatorverwezenlijking (in de zin van artikel 3 van het KB van 25 januari
2001) uit hoofde van schade voorgevallen binnen de bouwplaats waarbij
aangetoond wordt dat hij geen enkel bezoek heeft gebracht noch een handeling
betreffende zijn coördinatietaak heeft uitgevoerd.
De waarborg blijft nochtans in deze gevallen aan de Verzekerden verworven, in de
mate dat zij burgerlijk aansprakelijk zijn voor de dader van de Schade, hetzij op het
quasi delictuele vlak, hetzij op grond van de extracontractuele aansprakelijkheid
voor andermans daad. De Verzekeraar kan tegen de auteur van de delictuele of
opzettelijke daad, of van een zware fout het verhaal uitoefenen dat voorzien is in
artikel 2.7. van huidige polis.
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Schade veroorzaakt bij het gebruik als bestuurder of passagier van een ingeschreven
motorvoertuig.



Schade die het gevolg is van oproer, volksbeweging, burgeroorlogen en andere
oorlogen, natuurrampen.



Schade die het gevolg is van een feit of opeenvolgende feiten met een zelfde oorzaak,
zodra deze feit of deze opeenvolgende feiten voortkomen uit of een gevolg zijn van
radioactieve, toxische, explosieve of andere gevaarlijke goederen of nucleaire
brandstoffen of producten of radioactief afval evenals de Schade die een gevolg is van
eender welke bron van ioniserende stralingen.



Schade veroorzaakt door luchtvaartuigen, schepen, of door andere drijvende toestellen
evenals door goederen die zij vervoeren.



Vergoedingen op basis van privatieve overeenkomsten of beloftes in de mate waarin
zijn het verschuldigde overtreffen of bij afwezigheid van contractuele verbintenissen.



Materiële en Immateriële gevolgschade veroorzaakt door water, vuur, brand,
ontploffingen of rook, wanneer de aansprakelijkheid van de Verzekerden als eigenaars,
huurders of gebruikers van gebouwen normaliter kan verzekerd worden voor deze
Schade door een brandverzekering.



Schade voortvloeiend uit het verlies van klanten van een andere veiligheids- en
gezondheidscoördinator, bij gelegenheid van een vervanging of een onderaanneming.



Schade ten gevolge van een Milieuaantasting, behalve indien deze het gevolg is van
een gebeurtenis die zich plots, onvoorzien en onafhankelijk van de wil van de
Verzekerden voordoet.



Schadevergoedingen met een bestraffend karakter zoals boeteclausules,
voorbeeldsancties en dergelijke.



Schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van asbest of de verstrooiing van asbest,
asbestvezels of van producten die asbest bevatten voor zover deze Schade het
resultaat zijn van de giftige eigenschappen van asbest.
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2.7.



Schade voortvloeiend uit directe of indirecte elektromagnetische stralingen of velden.



Schade veroorzaakt door terrorismedaden.



Schade veroorzaakt door overdraagbare sponsachtige encefalografie.



Schade veroorzaakt door genetisch gemanipuleerde organismen.



De burgerlijke aansprakelijkheid van de sociale lasthebbers wanneer deze is ingeroepen
krachtens de wet op de handelsvennootschappen of gelijkaardige wetten voor de in hun
hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder gemaakte beheersfouten.



De gerechtelijke, minnelijke, administratieve of economische boeten, evenals de
gerechtskosten inzake strafvorderingen;



De burgerlijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit eisen m.b.t. financiële verrichtingen,
malversaties of verduistering (onder voorbehoud van de bepalingen voorzien in artikel
2.2.1, §2, pt 3) of met betrekking tot het toepassingsgebied van de fiscale, sociale en
arbeidsongevallenwetgeving of de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten.



De burgerlijke aansprakelijkheid uitbating voortspruitend uit schade ingevolge een door
de onderschrijver of de andere verzekerden vrijwillig gedragen risico om de kosten te
drukken of de werken te versnellen, daar waar ze vermeden of verminderd konden
worden door redelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen gematigd door criteria van
hoogdringendheid.



De eisen gebaseerd op een contractuele aansprakelijkheid uit hoofde van schade
veroorzaakt door een vertraging of een niet-uitvoering van werken of prestaties, behalve
indien deze vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan een in hoofde van de
verzekerde abnormale, onvoorziene en ongewilde gebeurtenis.



De vorderingen ingesteld voor de rechtbanken van Canada en de Verenigde Staten.



De immateriële gevolgschade van niet-gedekte schade.



Daden of feiten die aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding waarvan
de Verzekerde op de hoogte was voorafgaand aan de effectieve datum van de
toetreding tot het contract.

Verhaal en afstand van verhaal
De Verzekeraar verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te
oefenen tegen alle personen waarvoor de Verzekerden burgerlijk aansprakelijk zouden
kunnen verklaard worden, zowel op contractuele als op extracontractuele basis, tenzij en in
de mate dat de aansprakelijkheid van deze personen daadwerkelijk gedekt is door een
verzekering, of tenzij de Schade voortvloeit uit een delictuele daad, een opzettelijke daad of
een zware fout zoals bepaald in artikel 2.6, punt 6 hierboven, van deze personen

2.8.

Evaluatiecomité


De Evaluatiecomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie entiteiten:

de Onderschrijver

de Verzekeraar

de makelaar



Elke entiteit wordt door drie leden vertegenwoordigd.
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De Evaluatiecomité vergadert normaal één maal per jaar, volgens een door de leden, op
initiatief van de makelaar, vast te leggen kalender.



Bijkomende vergaderingen kunnen steeds, in geval van hoogdringendheid, op initiatief
van één der entiteiten, bijeengeroepen worden binnen een zeer korte termijn.



De Evaluatiecomité geeft een advies betreffende:



2.9.

−

de ontvankelijkheid van de Schadegevallen;

−

de ingewikkelde gevallen van aansprakelijkheid;

−

evaluatie van schadevergoeding;

−

in het algemeen alle vragen die zij nuttig acht voor het beheer van de
Schadegevallen.

Alle Schadegevallen die voor de Comité worden gebracht, worden strikt vertrouwelijk
behandeld op basis van anonieme fiches.

Toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op huidig contract.
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SECTIE DRIE

RECHTSBIJSTAND
3.1.

Strafrechtelijke verdediging
Vanaf het ogenblik dat de waarborg van deze polis krachtens de voorgaande bepalingen
verworven is, strekt zij zich uit tot de kosten van de strafrechtelijke verdediging van de
verzekerden, voor feiten begaan in de uitoefening van hun mandaat of hun functies voor
rekening van de verzekeringsnemer, zelfs indien de burgerlijke belangen reeds geregeld zijn.
Onder strafrechtelijke verdedigingskosten verstaat men de honoraria en kosten (gerechtelijke
en buitengerechtelijke) voor onderzoek, expertise, advocaat en procedure met het oog op het
vertegenwoordigen van de verzekerde in zijn hoedanigheid van verweerder in elke
strafrechtelijke procedure voor elke Belgische of buitenlandse rechtsmacht.
De Verzekeraar neemt, na voorlegging van de stavingsstukken, eveneens de terugbetaling
van de reiskosten per openbaar vervoer en de verblijfskosten ten laste wanneer de
verzekerde wettig bevolen wordt te verschijnen voor elke buitenlandse rechtsmacht, wanneer
deze verschijning voorgeschreven is door de op de procedure toepasselijke wet.

3.2.

Burgerlijk verhaal
Deze waarborg bestaat in het ten laste nemen, binnen de grenzen vermeld in de speciale
voorwaarden, van de honoraria en kosten (gerechtelijke en buitengerechtelijke) van
onderzoek, expertise, advocaat en procedure met het oog op het uitoefenen van een verhaal
tegen een derde (met uitzondering van de verzekerden) waarvan de burgerlijke
extracontractuele aansprakelijkheid betrokken is teneinde vergoeding te bekomen van
lichamelijke en materiële schade en immateriële gevolgschade geleden door de verzekerden
in de uitoefening van hun beroepsactiviteiten, zelfs wanneer deze schade voortvloeit uit een
opzettelijk feit of een zware fout in hoofde van de derde.
De huidige waarborg zal slechts uitwerking hebben indien, op het ogenblik van het
schadegeval, de verzekerden slachtoffer van voornoemde schade zich bevinden in de
voorwaarden vereist om te genieten van het hoofdstuk « burgerlijke aansprakelijkheid
uitbating » indien zij zelf aan de oorsprong zijn van dergelijke schade veroorzaakt aan
derden. In afwijking met het voorgaande, blijft gewaarborgd het verhaal uitgeoefend tegen
een derde, aansprakelijk voor schade die valt binnen het toepassingsgebied van de wet op
de verplichte verzekering motorrijtuigen.
Blijven uitgesloten van deze waarborg:


de vordering van belastingen, bijdragen, taksen, heffingen, sancties of rechten van
eender welke aard evenals de heffingen van een distributiedienst van gas, water,
elektriciteit of teledistributie;



het verhaal ingesteld voor internationale of supranationale rechtbanken.
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3.3.

Vrije keuze en belangenconflicten
De verzekerde beschikt over de vrije keuze van expert, advocaat of iedere andere persoon
die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet, alsook
elke keer dat er een belangenconflict ontstaat tussen de Verzekeraar en genoemde
verzekerde.
Onder belangenconflict moet verstaan worden, het feit dat, in eenzelfde geschil, de
Verzekeraar eveneens rechtsbijstand verleent aan de tegenpartij of de Verzekeraar, aan de
verzekerde zowel de waarborg rechtsbijstand verleent als een andere waarborg, ondermeer
de burgerlijke aansprakelijkheid, hetzij krachtens eenzelfde verzekeringsovereenkomst hetzij
krachtens een afzonderlijke overeenkomst.
Wanneer in de loop van de procedure en behoudens overmacht, de verzekerde verandert
van expert en/of advocaat, is de Verzekeraar slechts gehouden tot betaling van de honoraria
en kosten waartoe ze verplicht zou zijn geweest indien de aanvankelijk aangestelde expert
en/of advocaat de zaak had afgerond.

3.4.

Objectiviteitsclausule
De Verzekeraar behoudt zich het recht voor haar tussenkomst te weigeren of te onderbreken
wanneer:
a.

zij de stelling van een verzekerde onhoudbaar of het geding nutteloos acht;

b.

zij oordeelt dat een voorstel tot dading door de derde billijk en voldoende is;

c.

volgens haar een verhaal tegen een gerechtelijke beslissing geen ernstige kansen op
slagen biedt;

d.

uit de inlichtingen die zij ingewonnen heeft, blijkt dat de als aansprakelijk beschouwde
derde onvermogend is.

Indien nochtans de verzekerden de mening van de Verzekeraar niet delen, hebben zij het
recht, ter staving van hun stelling, een schriftelijk en gemotiveerd advies van een advocaat
naar keuze voor te leggen, onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van een
gerechtelijke procedure.
Indien de advocaat daarentegen de stelling van de verzekerden bevestigt, verleent de
Verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, haar waarborg en draagt alle kosten en
honoraria van voornoemde raadpleging.
Indien de advocaat de stelling van de Verzekeraar bevestigt, betaalt deze laatste 50% van
de kosten en honoraria voor het voornoemde advies en beëindigt haar tussenkomst.
Wanneer de verzekerden, ondanks het negatief advies van hun advocaat, een
rechtsvordering instellen en een beter resultaat behalen dan hetgeen zij zou verkregen
hebben indien zij het standpunt van de Verzekeraar zouden aanvaard hebben, verleent deze
laatste haar waarborg en neemt het saldo van de kosten en honoraria van voornoemd advies
ten laste.
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SECTIE VIER

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
4.1.

Aanvangsdatum van de polis
De overeenkomst komt tot stand bij de ondertekening van de polis door de partijen. Zij treedt
in werking op de in de bijzondere bepalingen vermelde datum.

4.2.

Verplichtingen van de Onderschrijver

4.2.1.

Bij de ondertekening van de overeenkomst verbindt de Onderschrijver zich ertoe alle hem
gekende omstandigheden, die hij redelijkerwijze moet beschouwen als elementen van
beoordeling van het risico door de Verzekeraar, correct mee te delen.
Indien niet volledig op bepaalde geschreven vragen van de Verzekeraar werd geantwoord en
deze de overeenkomst toch heeft afgesloten, kan hij zich, buiten het geval van fraude, niet
beroepen op deze vergetelheid.
Wanneer de vergetelheid of de opzettelijke onjuistheid de Verzekeraar op een dwaalspoor
brengen omtrent de beoordelingselementen van het risico, is de overeenkomst niet
rechtsgeldig. De vervallen premies op het ogenblik dat de Verzekeraar kennis krijgt van de
vergetelheid of de opzettelijke onjuistheid zijn hem verworven.
Wanneer de vergetelheid of de onjuistheid in de verklaring niet opzettelijk zijn, stelt de
Verzekeraar, binnen een termijn van één maand te rekenen van de dag waarop hij kennis
heeft van de vergetelheid of de onjuistheid, en met ingang van de dag van de kennisname
van de vergetelheid of de onjuistheid, de wijziging van de overeenkomst voor. Indien het
voorstel tot wijziging wordt geweigerd door de Onderschrijver of indien, binnen een termijn
van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, deze laatste niet wordt
aanvaard, kan de Verzekeraar de overeenkomst binnen de 15 dagen opzeggen.
Niettemin kan de Verzekeraar, indien hij het bewijs levert dat hij in geen geval het risico zou
verzekerd hebben, de overeenkomst binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf
de dag waarop hij kennis heeft van de vergetelheid of de onjuistheid, opzeggen.

4.2.2.

Gedurende de overeenkomst heeft de Onderschrijver de verplichting alle nieuwe
omstandigheden of wijzigingen van omstandigheden, die van aard zijn het risico gevoelig en
bestendig te verzwaren, mee te delen.
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich zal voordoen zodanig is toegenomen en
de verzwaring reeds zou bestaan hebben op het ogenblik van de ondertekening, zodat de
Verzekeraar de verzekeringsovereenkomst enkel met andere voorwaarden zou hebben
toegestaan, moet hij binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop hij
van de verzwaring kennis heeft genomen, en met terugwerkende kracht tot op de datum van
de verzwaring, een wijziging van de overeenkomst voorstellen.
Wordt het voorstel tot wijziging van de overeenkomst geweigerd door de Onderschrijver, dan
kan de Verzekeraar de overeenkomst binnen de 15 dagen opzeggen. Indien de Verzekeraar
het bewijs levert dat hij in geen geval het verzwaard risico zou verzekerd hebben, dan kan hij
de overeenkomst binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij
kennis kreeg van de verzwaring, opzeggen.
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Wanneer in de loop van de uitvoering van de overeenkomst het risico, dat het verzekerde
voorval zich zou voordoen, op een zodanig gevoelige en bestendige manier vermindert, en
die vermindering reeds bestond op het ogenblik van de ondertekening, zodat de Verzekeraar
de verzekering tegen andere voorwaarden zou hebben toegestaan, kent deze, vanaf de dag
waarop hij kennis heeft van de vermindering van het risico, een vermindering van de premie
toe.
Indien de contracterende partijen geen akkoord bereiken over de nieuwe premie binnen een
termijn van één maand te rekenen vanaf de vraag tot vermindering vanwege de
Onderschrijver, kan deze de overeenkomst opzeggen

4.3.

Verplichtingen van de Verzekeraar
Vanaf het ogenblik dat de waarborg van de Verzekeraar verschuldigd is en voor zover er
beroep op wordt gedaan, wordt deze voor de Verzekerde van kracht binnen de
waarborglimieten.
Wat de burgerlijke belangen betreft, en in de mate waarin deze belangen van de Verzekeraar
en de Verzekerde samenvallen, heeft de Verzekeraar het recht om, in de plaats van de
Verzekerde, de vordering van de benadeelde aan te vechten. De Verzekeraar kan, indien
nodig, deze laatste vergoeden.
Deze tussenkomsten van de Verzekeraar houden geen enkele erkenning van
aansprakelijkheid in hoofde van de Verzekerde in en kunnen hem geen nadeel berokkenen.

4.4.

Opzegging
De Onderschrijver kan het contract opzeggen:


Op het einde van de verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 1.8.



Na een Schadegeval, ten laatste 1 maand na betaling van vergoeding of de weigering
van tussenkomst;



In geval van risicovermindering, indien één maand na zijn vraag tot herziening van de
premie geen akkoord is bereikt conform artikel 3.2.2;



in geval van faillissement, gerechtelijke hervorming of intrekking van goedkeuring van
de Verzekeraar.

De Verzekeraar kan het contract opzeggen:


Op het einde van de verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 1.8.



Na een Schadegeval, ten laatste 1 maand na betaling van vergoeding of de weigering
van tussenkomst.



In geval van verduistering of opzettelijke of niet opzettelijke onjuistheid in de
omschrijving van het risico bij het afsluiten van de overeenkomst en in geval van
risicoverzwaring conform de artikelen 3.2.1 et 3.2.2.

De opzegging van de polis gebeurt bij ter post afgegeven aangetekende brief, bij
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.
Behalve in geval van niet-betaling van de premie heeft de opzeg slechts gevolg na het
verstrijken van een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van
de ondertekening, van de datum van ontvangst of van de afgifte ter post van een
aangetekende brief.
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4.5.

Schadegevallen en gerechtelijke acties

4.5.1.

In geval van Schadegeval, verbinden de Verzekerden zich ertoe:
1.

Een “Verklaring van Schade” in te vullen en deze, ten laatste 30 dagen na kennisname
toe te sturen, behoudens indien de verklaring zo vroeg als redelijk mogelijk gedaan
wordt, aan:
MARSH NV
Herrmann Debrouxlaan 2
B-1160 Brussel
In de mate van het mogelijke, dient de verklaring de oorzaken, de omstandigheden en
de vermoedelijke gevolgen van het Schadegeval te vermelden, alsook de naam,
voornamen en woonplaats van de getuigen en de benadeelde personen.

2.

In geval van diefstal, ontrouw, verduistering, oplichting of misbruik van vertrouwen,
onmiddellijk klacht neer te leggen, hetzij tegen de dader van de Schade, hetzij tegen
onbekenden, behoudens in geval van bijzondere omstandigheden en het akkoord van
de Verzekeraar.

3.

Niet op eigen initiatief de vaststelling van de oorzaken van het Schadegeval of de
begroting van de Schade, te bemoeilijken of onmogelijk te maken indien dit niet nodig
is.
Nochtans moeten de Verzekerden, indien de omstandigheden het vereisen, alle
redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een Schadegeval te voorkomen of
te beperken (namelijk de verval- en reddingsmaatregelen). In dit geval en in de mate
van het mogelijke is het noodzakelijk de bewijzen van de werkelijkheid van het
Schadegeval (foto’s, stukken, enz.) te bewaren.

4.

Aan de Verzekeraar, zodra mogelijk, alle nuttige inlichtingen (rechtvaardigingsstukken
van Schade, documenten met betrekking tot Schadegeval, enz.) over te maken en te
antwoorden op vragen die hen gesteld worden om de omstandigheden te bepalen en
de uitgestrektheid van het Schadegeval te bepalen zonder dat er schending is van het
beroepsgeheim.
De oproepingen, dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke of
buitengerechtelijke akten moeten aan de Verzekeraar binnen de kortst mogelijke
termijn overgemaakt worden.

5.

a) De richtlijnen te volgen en de door de Verzekeraar voorgeschreven acties te
vervullen.
b)

In geval van procedure, de door de Verzekeraar gevraagde procedurehandelingen te vervullen. Bij afwezigheid van tegengestelde belangen tussen de
Verzekerden en Verzekeraar betreffende de burgerlijke belangen, leidt deze
laatste alle onderhandelingen met de slachtoffers of hun rechthebbenden, alsook
het eventueel rechtsgeding.
In geval van belangenconflict tussen de Verzekeraar en de Verzekerden,
betreffende een probleem van dekking, bekostigen de Verzekerden hun eigen
advocaat, en als de Verzekerden hun gelijk halen, zal de Verzekeraar al hun
kosten terugbetalen.
Indien een gedekt Schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolging
tegen de Verzekerde en voor zover de burgerlijke belangen niet geregeld zijn,
neemt de Verzekeraar zijn verdediging ten laste door een door hem gekozen
advocaat en de verdachte kan op zijn kosten een advocaat van zijn keuze
toevoegen.
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c)

4.5.2.

Iedere erkenning van aansprakelijkheid, dading, iedere vaststelling van Schade,
iedere betalingsbelofte, iedere betaling door de Verzekerde gedaan zonder
schriftelijke toelating van de Verzekeraar is niet aan deze laatste tegenstelbaar.
De loutere erkenning van de gebeurde feiten of het verstrekken van eerste
geldelijke of medische hulp door de Verzekerde kunnen geen verval van dekking
veroorzaken.

Indien de Verzekerden hun verplichtingen niet naleven, kan de Verzekeraar de
Schadevergoeding verminderen tot beloop van het nadeel dat hij heeft geleden.
Deze sanctie is slechts van toepassing indien de Verzekeraar het bewijs levert van het
oorzakelijke verband tussen de nalatigheid in de verbintenis en het ontstaan of de
verergering van het Schadegeval.
Indien de nalatigheid voortvloeit uit een frauduleuze intentie van de Verzekerde, kan de
Verzekeraar steeds zijn waarborg weigeren.

4.5.3.

De definitieve schadevergoeding of de weigering tot uitbetaling wordt binnen de kortst
mogelijke termijn aan de Verzekerde meegedeeld.

4.6.

Premie

4.6.1.

Betaling van de premie
De polis kan worden opgezegd door middel van een ter post aangetekend schrijven, een
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

4.6.2.

Wanbetaling van de premie
Bij niet betaling van de premie op de vervaldag, kan de Verzekeraar de waarborg schorsen
of de polis opzeggen, op voorwaarde dat de Onderschrijver in gebreke werd gesteld.
De ingebrekestelling gebeurt ofwel bij deurwaardersexploot, ofwel bij een ter post
aangetekende brief. Zij bevat een aanmaning tot premiebetaling binnen een termijn die zij
bepaalt. Deze termijn mag niet minder zijn dan 15 dagen te rekenen vanaf de dag na de
betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
De ingebrekestelling herinnert de vervaldatum van de premie evenals de gevolgen van de
niet betaling binnen de termijn.
Indien de waarborg geschorst is maakt de betaling door de Onderschrijver van de vervallen
premies, desgevallend verhoogd met de intresten, een einde aan deze schorsing.
Indien de betaling niet binnen de termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op
de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief is uitgevoerd, kan de
Verzekeraar die de waarborgen geschorst heeft de polis opzeggen indien hij deze
mogelijkheid in zijn ingebrekestelling heeft voorzien. In dit geval heeft de opzegging
uitwerking op het einde van een termijn die niet kleiner kan zijn dan 15 dagen te rekenen
vanaf de eerste dag van de schorsing.
Indien de Verzekeraar de opzeggingsmogelijkheid niet heeft voorzien
ingebrekestelling, kan de opzegging slechts gebeuren na een nieuwe aanmaning.

in

zijn

Bij schorsing van de dekking behoudt de Verzekeraar het recht de later of te vervallen
premies op te vragen, op voorwaarde vat de Onderschrijver in gebreke werd gesteld. In dit
geval wordt in de ingebrekestelling herinnerd aan de schorsing van de waarborg.
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Het recht van de Verzekeraar wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee
opeenvolgende jaren.
4.6.3.

Terugbetaling van de premies door de Verzekeraar
Wanneer de huidige polis om welke reden ook is opgezegd worden de betaalde premies
voor de verzekeringsperiode na de datum waarop de opzegging van kracht is, terugbetaald
binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de aanvang van de opzegging.
In geval van een gedeeltelijke opzegging of iedere andere vermindering van de
verzekeringsprestaties slaat alinea 1 enkel op het gedeelte van de premies dat betrekking
heeft op en in verhouding staat tot die vermindering.

4.7.

Medeverzekering
De door deze overeenkomst verzekerde risico’s en de premies worden tussen de
medeverzekeraars verdeeld op basis van de hierna vermelde tabel van medeverzekering.
Deze overeenkomst schept geen enkele solidariteit tussen de Verzekeraars, waarbij elk van
hen geacht wordt individueel te contracteren voor haar aandeel, alsof ze een afzonderlijke
polis had onderschreven, behalve voor wat hierna volgt:

4.8.

1.

de leidende Verzekeraar maakt het contract op dat wordt ondertekend door alle
betrokken partijen;

2.

iedere medeverzekeraar int haar premiegedeelte;

3.

de leidende Verzekeraar ontvangt volmacht van de medeverzekeraars om ieder
bijvoegsel te ondertekenen. De eventuele verhoging van de verzekerde bedragen wordt
evenwel slechts aanvaard na akkoord van de medeverzekeraars;

4.

Met betrekking tot Schadegevallen verklaart iedere medeverzekeraar de beslissingen
van de leidende Verzekeraar te zullen volgen, zowel wat de toepassing en de
interpretatie van de beschikkingen van het contract betreft als wat de vaststelling van de
schadebedragen betreft.

Interpretatie
Indien een verschil wordt vastgesteld tussen de Nederlands- en de Franstalige versie van
deze polis zal de voor de Verzekerde meest gunstige versie van toepassing zijn.

4.9.

Diverse bepalingen
De Onderschrijver kiest rechtens zijn woonst op het adres dat in de bijzondere voorwaarden
wordt aangeduid of op zijn laatste door de Verzekeraar gekende woonplaats.
Iedere mededeling van de Verzekeraar wordt geldig gericht aan het laatste adres dat hij kent
van de Verzekerde, de begunstigde of van de Onderschrijver.
Alle eventuele betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken.
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SECTIE VIJF

UITBREIDING AAN DE ACTIVITEITEN VAN EPBCERTIFICATEUR
EPB-VERANTWOORDELIJKE/EPB-ADVISEUR/EPBVERSLAGGEVER EN EAP-ADVISEUR
De verzekerden hebben de mogelijkheid om de uitbreiding aan de activiteiten van EPBcertificateur, EPBverantwoordelijke/EPB-adviseur/EPB-verslaggever en EAP-adviseur te onderschrijven.
Voor deze verzekerden, worden de volgende wijzigingen van toepassing :

5.1.

Verzekerde activiteiten
De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en tienjarige aansprakelijkheid (voor de activiteiten
waarvoor de wetgeving het oplegt) voortspruitend uit de uitoefening ten bijkomstige titel, van
de hierna vermelde beroepen, zoals geregeld door de geldende wettelijke bepalingen en de
nadien uitgevaardigde wetten, besluiten en reglementen (behoudens uitdrukkelijke weigering
van de maatschappij) met betrekking tot de uitoefening van deze beroepen:


Waals Gewest
Activiteiten van EPB-certificateur, EPB-verantwoordelijke en EAP-adviseur
(energieadviesprocedure) – (Kaderdecreet van 19 april 2007 tot wijziging van het
Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouwen Patrimonium met het oog
op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen en Besluit van de
Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten van de auditeurs die
energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren).



Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Activiteiten
van
EPB-certificateur,
EPB-adviseur
(energieadviesprocedure) – (Verordening van 7 juni
energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen).



en
2007

EAP-adviseur
houdende de

Vlaams Gewest
Activiteiten
van
EPB-certificateur,
EPB-verslaggever
en
EAP-adviseur
(energieadviesprocedure) – (Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot
vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat
van gebouwen en Decreet van 22 december 2006 houdende eisen en
handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat
van gebouwen en tot invoering van een energieprestatie-certificaat).

Wordt opgenomen in deze uitbreiding, de activiteit van luchtdichtheidsmetingen van een
gebouw.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Artikel 2.2 – “Doel van de verzekering” van de
bijzondere voorwaarden wordt als volgt aangevuld:
2.2.1.

De Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid (zie basispolis)

2.2.2.

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating (zie basispolis)

2.2.3.

De Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie basispolis)

Artikel 1.6 – “Verzekerde bedragen toepassing” in
de bijzondere voorwaarden wordt als volgt
aangevuld:
2.2.1

De burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (zie basispolis)

2.2.2

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating (zie basispolis)

2.2.3

De Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie basispolis)

Artikel 1.7 – “Vrijstelling per Schadegeval” in de
bijzondere voorwaarden wordt als volgt aangevuld:
2.2.1

De burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (zie basispolis)

2.2.2

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating (zie basispolis)

2.2.3

De Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie basispolis)

Artikel 1.9 – “Jaarpremie” wordt als volgt aangevuld:
De aanvullende jaarpremies voor deze activiteiten zijn als volgt:


EPB-verantwoordelijke/EPB-adviseur/EPB-verslaggever en EAP-adviseur:
(excl. taksen), ofwel 150,00€ (alle taksen inbegrepen), per lid van de VC-CS.

137,30€

Voor de aansluitingen vanaf 1 juli van elk jaar zal de aanvullende premie, exclusief
taksen, per lid van VC-CS voor het lopende verzekeringsjaar, 68,65€ bedragen, ofwel
75,00€ (alle taksen inbegrepen).


EPB-certificateur: 75,06 € (excl. taksen), ofwel 82,00 € (alle taksen inbegrepen), per lid
van de VC-CS
Voor de aansluitingen vanaf 1 juli van elk jaar zal de aanvullende premie, exclusief
taksen, per lid van VC-CS voor het lopende verzekeringsjaar, 37,53 € bedragen, ofwel
41,00 € (alle taksen inbegrepen).

Alle voorheen overeengekomen clausules en voorwaarden van de polis blijven integraal in
voege.
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