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Speciale voorwaarden 
 

Veiligheidsheidscoördinator VCCS 
 

Artikel 1- Wie is verzekerd  ? 
 

1.1. Wie is verzekerd ? 

 
  . de verzekeringsnemer  
  . het personneel  en de aangestelden gelast met werken voor rekening van de 

verzekeringsnemer 
  . de wettelijke en statutaire vertegenwoordigers 
  . de mogelijke vervanger van de erzekeringsnemer (enkel voor de waarborgen  

Strafrechtelijke verdediging en Burgerlijke verdediging) 
  . de erfgenamen (in geval van gedingshervatting) 
 
1.2. In welke hoedanigheid bent U verzekerd ? 
 
 .  U bent verzekerd in het kader van uw beroepswerkzaamheden zoals vermeld in 

de bijzondere voorwaarden  
 . Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers zijn verzekerd wanneer zij 

persoonlijk in opspraak gebracht worden in verband met de functies die zij in de 
onderneming vervullen 

 . Uw aangestelden en/of helpers zijn verzekerd tijdens de uitvoering van hun 
beroepsactiviteit voor uw rekening uitgevoerd.  

 

1.3. Welke elementen geven recht op waarborg ?  

 De waarborg wordt verleend telkens de gebeurtenis past in de omschrijving van 
een verzekerd gevaar en deze gebeurtenis niet opgenomen is in de uitsluitingen. 
Indien een schadegeval verschillende verzekerde gevaren raakt, wordt waarborg 
verleend voor zover al deze materies verzekerd zijn.   

  

1.4. Hoe het aantal te verzekeren personen bepalen ? 
 
 . Het aantal bedienden, helpers, wettelijke en statutaire vertegenwoordigers mag 

gemiddeld per jaar, het in de bijzondere voorwaarden aangegeven aantal niet 
overschrijden (met uitzondering van de meewerkende echtgeno(o)t(e), die niet 
meegerekend moet worden). Dit jaargemiddelde wordt berekend volgens het 
aantal personen, de verzekerde inbegrepen, dat tewerkgesteld is gedurende de 
12 maanden die de vervaldag van het contract voorafgaan. Het eerste jaar wordt 
het aantal personen dat in dienst was gedurende het jaar voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het contract, in acht genomen. 

 

 . De personen die minder dan halftijds werken tellen voor een halve persoon, alle 
anderen tellen voor één persoon. 
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Artikel 2 -Verzekerde gevaren  

2.1. De strafrechtelijke verdediging 
 De waarborg is verworven voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, bij 

vervolgingen ingesteld wegens inbreuk op de wetten, besluiten, decreten en/of 
reglementen, met uitzondering echter van vervolgingen voor als opzettelijk 
gekwalificeerde inbreuken. 

 Het gratieverzoek is gedekt als de strafrechtelijke verdediging gedekt is. 

 Voor opzettelijke gekwalificeerde inbreuken wordt waarborg verleend nadat de 
beslissing van vrijspraak of de beschikking van buitenvervolgstelling van de 
Raadkamer, in kracht van gewijsde gegaan is.  

 Voor de appreciatie van de waarborg wordt uitdrukkelijk verwezen naar de vordering 
van het Parket of de dagvaarding. 

 De waarborg is nooit verworven voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden. 

 

2.2. De burgerlijke verdediging 
 De waarborg is verworven voor de burgerlijke verdediging van de verzekerde bij een 

vordering tot schadevergoeding ingesteld door een derde, in het kader van een extra-
contractuele of contractuele aansprakelijkheidsprocedure, op uitdrukkelijke 
voorwaarde dat er  tegenstrijd van belangen bestaat tussen de verzekerde en de BA 
verzekeraar,  wiens contract noch opgezegd noch geschorst is. 

 

2.3. Schadegeval contractueel verzekering 
 De dekking wordt verleend voor de verdediging van de belangen van de verzekerde, 

voortkomend uit geschillen gebonden aan de interpretatie en de uitvoering van een 
verzekeringspolis, onderschreven door de verzekerde, in rechtstreeks verband met 
zijn beroepsactiviteit, met uitzondering van de geschillen met betrekking tot de 
terugvordering van premies, taksen en kosten ten laste van de verzekerde. 

 

 

Artikel 3 - Territoriale uitgestrektheid   

De waarborg is verworven voor de schadegevallen die zich voordoen In een lidstaat van de 
E.U., Zwitserland en Noorwegen, voor zover de verdediging van uw belangen er kan worden 
uitgeoefend. 

 

Artikel 4 - Niet gedekte schadegevallen 
 

Naast de gevallen van niet-verzekering bepaald in artikel 19 van de Algemene en 
Administratieve bepalingen, zijn volgens deze speciale voorwaarden uit de waarborg 
gesloten, de schadegevallen met betrekking tot: 
 

4.1.1 collectieve arbeidsconflicten, collectieve handelingen, falingen, concordaten en 
sluitingen ; 

4.1.2. intellectuele rechten ; 

4.1.3. zakelijke rechten ; 

4.1.4. beleggingen, het bezit van maatschappelijke aandelen of andere deelnames; 
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4.1.5. geschillen inzake borgsom, aval, overname van schulden evenals 
verzekeringscontracten van «borgsom », «krediet », «transport », «winstderving en 
permanente algemene onkosten », en alle contracten die met ons afgesloten zijn; 

4.1.6.  de verdediging van de belangen van de verzekeringsnemer en /of van de andere 
personen die verzekerd zijn als eigenaar, bewaker of bestuurder van voertuigen ter 
land, ter zee of in de lucht; 

4.1.7.  contracten van vertegenwoordiging en van exclusieve verkoop; 

4.1.8.  mededingingsrecht, van de wetgeving op de prijzen en op de handelspraktijken; 

4.1.9.  procedures voor  internationale of supranationale rechtbanken. 
4.1.10. de behartiging van uw belangen betreffende rechten die aan u werden afgestaan 

nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan.  Hetzelfde geldt voor de rechten van 
derden die u in eigen naam wil laten gelden.  

4.1.11. uw privé leven (zelfs indien de situaties van het privé-leven gevolgen hebben  op de 
professionele activiteit) met inbegrip van de schadegevallen met betrekking tot 
huwelijksvermogensrecht, personenrecht, familierecht, erfenisrecht en testamenten en 
schenkingen en met een motorvoertuig, caravan, motorfiets, bromfiets en elk ander voertuig 
dat onderworpen is aan de wet van  21/11/1989 met betrekking  tot de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 

4.1.12. het verenigingsrecht. 

4.1.13. de deelname van verzekerde aan een actie tot verdediging van de collectieve 
belangen van het beroep. 

4.1.14. de niet-naleving van de normen van voorzichtigheid of van veiligheid, van de wetten, 
regels of gebruiken die eigen zijn aan de verzekerde activiteiten, terwijl de schadelijke 
gevolgen (schadegevallen) van deze niet-naleving – naar de mening van elke persoon 
die normaal ter zake bevoegd is – vrijwel onvermijdelijk waren; 

4.1.15. de herhalingen van schadegevallen van dezelfde oorsprong, wegens gebrek aan 
voorzorgsmaatregelen; 

4.1.16. de aanvaarding of uitvoering van een werk of een contract, terwijl de verzekerde zich 
ervan bewust was dat hij duidelijk niet beschikte over de vereiste bevoegdheid noch de 
vereiste technische bekwaamheid, noch over de geschikte materiële of menselijke 
middelen om dit werk of dit contract uit te voeren in naleving van zijn verbintenissen, 
en onder de veiligheidsvoorwaarden die voor toereikend zijn; 

4.1.17. verenigingen, tijdelijke verenigingen, deelnames. 

4.1.18. verduistering. 

4.1.19. het onvermogen van verzekerde. 

4.1.20. de verkoop, overname, en transfer (zelfs gedeeltelijk) van de onderneming of van het 
cliënteel. 

4.1.21. de toepassing van de eigen statuten van de verzekerde of conventies die de 
verzekeringsnemer verbinden met zijn wettelijke vertegenwoordigers, zijn vennoten of 
zijn aandeelhouders, evenals aan zijn filialen. 

4.1.22.  het grondwettelijk recht met inbegrip van het verhaal voor het Arbitragehof. 

4.1.23.  syndicale of politieke activiteiten 

4.1.24.  graduele en/of niet-toevallige vervuilingen 

4.1.25.  milieu of urbanisatie bij overtreding van wetten en reglementen die van kracht zijn in 
deze materie, en waarvan elke  normale bevoegde persoon in deze materie,  kennis 
heeft of kennis had moeten hebben.  

 
4.2. zijn eveneens uitgesloten : de schadevergoedingen. 
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Artikel 5 - Wachttijd 

Er is geen wachttijd doch het moet bewezen zijn dat verzekerde geen kennis had of geen 
kennis had moeten hebben van het geschil op het ogenblik van de onderschrijving. 

 

Artikel 6 - Verzekerde prestaties en tussenkomstdrempel 

6.1    Verzekerde prestaties :  

 
Ingeval de verzekerde een schaderegelingsprocedure inroept door bemiddeling en via een 
bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, zoals ingevoerd door de wet, 
wordt het hieronder vermelde bedrag vermeerderd met 10 % ongeacht of de bemiddeling tot 
een goed einde komt. 

 

Onafhankelijk van de kosten van haar eigen diensten voor de minnelijke afhandeling van het 
schadegeval, vergoedt de Maatschappij ten belope van de bedragen aangeduid in deez 
artikel de kosten gemaakt voor de verdediging van de juridische belangen van de 
verzekerde, namelijk: 

- de honoraria en kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder, bemiddelaar en deskundige… 
inclusief de btw die de verzekerde niet kan terugvorderen omdat hij btw-plichtig is. 

- de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedure die ten laste 
 van de verzekerde blijven, met inbegrip van de kosten en honoraria voortvloeiende 
 uit een uitvoeringsprocedure en de kosten van het strafgeding. 

- de kosten die ten laste van de verzekerde zijn voor de homologatie van het 
 bemiddelingsakkoord. 

 

Strafrechtelijke verdediging     55.000 € per schadegeval 

Burgerlijke verdediging           55.000 € per schadegeval 

Schadegeval contractueel verzekering    12.500 € per schadegeval 
 

6.2 Wat is een schadegeval ? 

De verwezenlijking van de  gebeurtenis die de waarborg van de maatschappij zou kunnen 
teweegbrengen en die verzekerde ertoe aanzet zijn rechten te laten gelden als eiser of 
verweerder, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij buiten 
elke procedure, behoudens wanneer verzekerde doelbewust de omstandigheden heeft laten 
ontstaan die tot de verwezenlijking van deze gebeurtenis, aanleiding gegeven hebben. 

In geval van burgerlijke verdediging wordt het schadegeval geacht te hebben 
plaatsgevonden op het ogenblik dat het schadeverwekkend feit zich voordeed. 

In alle andere gevallen wordt het schadegeval geacht plaatsgevonden te hebben op het 
ogenblik dat verzekerde, zijn tegenstrever of een derde begint of verondersteld begonnen te 
zijn met het overtreden van een wettelijke of contractuele verplichting of voorschrift. 

Wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, het geheel van alle geschillen en 
betwistingen die voortvloeien uit hetzelfde feit, ongeacht het aantal verzekerden of derden. 

Wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, het geschil of de betwisting of het 
geheel van geschillen en betwistingen die voortvoeien uit meerdere feiten die 
samenhangend zijn.  
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6.3.   Wat is een serieschadegeval ?  

De vorderingen tegen een zelfde verzekerde, die voortkomen uit een zelfde oorzaak, of uit 
een zelfde schadelijk voorval of schadeverwekkend feit, ongeacht het aantal tegenpartijen of 
benadeelden, dienen als een serieschadegeval beschouwd te worden. 

 
Een dergelijk schadegeval wordt beschouwd als één enkel schadegeval. Het bedrag van de 
prestatie wordt gebracht op maximum 2x  het bedrag van de overeenstemmende waarborg 
in het kader van een schadegeval zoals bepaald artikel 6.1. Dit schadegeval wordt in zijn 
geheel aan één verzekeringsjaar toegewezen.  

 
6.4.    Wat is een collectief schadegeval ?  

Wanneer minstens 3 personen, waarvan sommigen de hoedanigheid van verzekerde niet 
hebben, maar voor zover minstens 2 van hen van een zelfde type rechtsbijstandwaarborg bij 
de maatschappij genieten, een vordering instellen tegen een zelfde beslissing om hun 
persoonlijke belangen te vrijwaren. 

Wanneer minstens 3 personen, waarvan sommigen de hoedanigheid van verzekerde niet 
hebben, maar voor zover minstens 2 van hen van eenzelfde rechtsbijstandwaarborg bij de 
maatschappij genieten, zich ten persoonlijke titel tegen de vordering van één of meerdere 
derden, in eenzelfde procedure, verdedigen. 

Deze schadegevallen worden als “collectief” beschouwd, ttz als één enkel schadegeval. Het 
bedrag van de prestatie wordt gebracht op maximum 2 x het bedrag van de 
overeenstemmende waarborg in het kader van een schadegeval zoals bepaald in artikel 6.1. 
Dit schadegeval wordt in zijn geheel aan één verzekeringsjaar toegewezen. 

 
6.5.  Tussenkomstdrempel 

De tussenkomstdrempel van de maatschappij bedraagt 375 €. Voor schadegevallen die voor 
het Hof van Cassatie gebracht worden, bedraagt de tussenkomstgrens echter 2.500 €.  

 

Artikel 7 - Omvang van de waarborg in de tijd 

De omvang van de waarborg in de tijd is bepaald in artikel 6.1 van deze speciale 
voorwaarden alsook in artikel 19.2 van de Algemene en Administratieve bepalingen. 

Verzekerde zal conform artikel 12 van de Algemene en Administratieve bepalingen 
handelen. 

Verder zal geen enkele schadeaangifte nog toegelaten worden 12 maanden na de schorsing 
of opzegging van het contract. 


