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SECTIE ÉÉN

VOORWOORD
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onderschrijft onderhavige collectieve verzekeringspolis
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren tot dewelke de bedrijfsrevisoren
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren facultatief kunnen toetreden, mits
het versturen van een volledig ingevuld en ondertekend toetredingsformulier naar de makelaar.
Het toetredingsformulier kan op eenvoudige aanvraag bij de makelaar bekomen worden.
Met ingang van 7 december 2016 wordt een nieuwe versie van de collectieve verzekeringspolis
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren uitgegeven teneinde deze polis in
overeenstemming te brengen met de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van
en het publieke toezicht op de bedrijfsrevisoren. Deze nieuwe versie van de polis vervangt de
voorgaande versie van 1 oktober 2006.
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SECTIE TWEE

BIJZONDERE VOORWAARDEN
2.1

2.2

Afdelingen van de dekking


B.A. Beroep



B.A. Uitbating



Rechtsbijstand



Optioneel: B.A. Gerechtelijke Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars

Verzekerde bedragen en toepasselijke
Vrijstellingen


B.A. Beroep
De waarborg van de Verzekeraar is beperkt tot:
Optie 1: 3.000.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar met een vrijstelling van 10.000 EUR per Schadegeval
Optie 2: 3.000.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar met een vrijstelling van 10% van de schade met een minimum
van 10.000 EUR en een maximum van 50.000 EUR per Schadegeval
Optie 3: 3.000.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en 6.000.000 EUR
per Verzekeringsjaar met een vrijstelling van 10.000 EUR per Schadegeval
Optie 4: 3.000.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en 6.000.000 EUR
per Verzekeringsjaar met een vrijstelling van 10% van de schade met een
minimum van 10.000 EUR en een maximum van 50.000 EUR per Schadegeval
Optie 5: (enkel mogelijk voor stagiairs die individueel toetreden tot de collectieve
polis) 3.000.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en per Verzekeringsjaar
met een vrijstelling van 2.500 EUR per Schadegeval
Optie 6: (enkel mogelijk voor stagiairs die individueel toetreden tot de collectieve
polis) 3.000.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en 6.000.000 EUR per
Verzekeringsjaar met een vrijstelling van 2.500 EUR per Schadegeval
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Specifieke clausule met betrekking tot de dekking BA Beroep:
Er zal een verzekerde limiet van 20 % per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar beschikbaar zijn bovenop de gekozen verzekerde limiet, maar
enkel en alleen voor de dekking van de verdedigingskosten.


B.A. Uitbating – Rechtsbijstand
De waarborg van de Verzekeraar is beperkt tot 1.250.000 EUR per Verzekerde en
per Schadegeval.
In BA Uitbating bedraagt de Vrijstelling 125 EUR.
In Rechtsbijstand zijn de volgende beperkingen van toepassing:
•

Strafrechtelijke verdediging: 12.500 EUR per schadegeval

•

Burgerlijk verhaal: 12.500 EUR per schadegeval

•

Betwistingen betreffende verzekeringspolissen: 1.250 EUR per
schadegeval (drempel van tussenkomst: 650 EUR)

•

Verdediging ten aanzien van de instanties belast met het toezicht op
de bedrijfsrevisoren en ten aanzien van de sanctiecommissie van de
FSMA: 12.500 EUR per schadegeval

In Rechtsbijstand zal er geen vrijstelling toegepast worden.


Optioneel: B.A. Gerechtelijke Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars
(1)

(2)

De waarborg van de Verzekeraar is beperkt tot:
Optie 1:

620.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar

Optie 2:

1.250.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar

Optie 3:

1.875.000 EUR per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar

De Vrijstelling bedraagt 2.500 EUR.
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2.3

Jaarlijkse premies


B.A. Beroep- B.A. Uitbating - Rechtsbijstand
Voor de bedrijfsrevisoren die toetreden tot onderhavige
verzekeringsovereenkomst zal de jaarpremie de volgende zijn:
a.

b.

c.

d.
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Per bedrijfsrevisor die meer dan drie mandaten van commissaris uitoefent:
Optie 1:

1.500 EUR

Optie 2:

1.335 EUR

Optie 3:

1.770 EUR

Optie 4:

1.600 EUR

Per bedrijfsrevisor die maximum drie mandaten van commissaris uitoefent:
Optie 1:

905 EUR

Optie 2:

805 EUR

Optie 3:

1.065 EUR

Optie 4:

965 EUR

Per bedrijfsrevisor, gedurende de 3 eerste jaren van de uitoefening van zijn
beroep of de eerste drie jaren na zijn inschrijving in het openbaar register
van de bedrijfsrevisoren en voor zover hij maximum 3 mandaten van
commissaris uitoefent:
Optie 1:

600 EUR

Optie 2:

533 EUR

Optie 3:

705 EUR

Optie 4:

640 EUR

Per stagiair buiten arbeidsovereenkomst en buiten de exclusieve
medewerking met een stagemeester:
Optie 1:

300 EUR

Optie 2:

265 EUR

Optie 3:

350 EUR

Optie 4:

320 EUR

Optie 5:

360 EUR

Optie 6:

420 EUR
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e.

Per zelfstandige medewerker, als volgt gedefinieerd: “elke natuurlijke
persoon of managementvennootschap (eenpersoonsvennootschap) die het
beroep van bedrijfsrevisor uitoefent voor zover 75 % van zijn ereloon
voortkomt uit de werkzaamheden verricht voor een bedrijfsrevisor die tot
onderhavige collectieve polis toegetreden is”:
Optie 1:

550 EUR

Optie 2:

478 EUR

Optie 3:

630 EUR

Optie 4:

575 EUR

Voor de bedrijfsrevisorenkantoren heeft de toetreding tot onderhavige
overeenkomst de verplichting tot gevolg om een jaarlijkse premie te betalen die
berekend wordt op basis van alle bedrijfsrevisoren die deel uitmaken van het
kantoor.
De bedrijfsrevisorenkantoren zijn gedekt en hebben de verschuldigde premie
voldaan, voor zover alle bedrijfsrevisoren die er deel van uitmaken, onder het
statuut van zelfstandige de individuele premie betaald hebben in het kader van de
toetreding tot onderhavige overeenkomst.
Een bedrijfsrevisor betaalt nooit meer dan één premie zelfs indien hij deel
uitmaakt van verschillende vennootschappen.
Ingeval van Schadelast en/of cliënteel bestaande uit organisaties van openbaar
belang, zal de Verzekeraar een bijpremie mogen toepassen binnen de hieronder
beschreven grenzen:
1.

2.

Ingeval van Schadelast


Bedrijfsrevisor met 1 Schadegeval tijdens de laatste vijf jaar waarvan
de inzet maximum 50.000 EUR bedraagt: geen bijpremie



Bedrijfsrevisor met maximum 3 Schadegevallen tijdens de laatste vijf
jaar waarvan de totale inzet maximum 250.000 EUR bedraagt:
bijpremie van maximum 50 %



Bedrijfsrevisor met meer dan 3 Schadegevallen of met een schadelast
van meer dan 250.000 EUR tijdens de laatste vijf jaar: de Verzekeraar
zal een bijpremie en/of een hogere Vrijstelling mogen opleggen.

Cliënteel bestaande uit organisaties van openbaar belang (“OOB”)
De Verzekerde zal de naam van de organisaties van openbaar belang,
behorende tot zijn cliënteel, aan de Verzekeraar meedelen op het ogenblik
van zijn toetreding en daarna op elke vervaldag in het raam van het door de
makelaar opgestuurde inlichtingsformulier voor hernieuwing. De verzekeraar
behoudt zich het recht een bijpremie te bepalen in functie van de
belangrijkheid en de financiële toestand van dit cliënteel.
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Indien deze organisaties van openbaar belang geen deel uitmaken van de
TOP 500 en indien geen enkele van deze organisaties een risico tot
faillissement vertegenwoordigt, zal de bijpremie de 20% niet overtreffen.


Optioneel: B.A. Gerechtelijke Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars


Jaarlijkse premie voor de bedrijfsrevisoren met maximum drie gerechtelijke
mandaten of mandaten van minnelijke vereffenaar:
Voor een waarborg van 620.000 EUR: 500 EUR
Voor een waarborg van 1.250.000 EUR: 625 EUR
Voor een waarborg van 1.875.000 EUR: 720 EUR



Jaarlijkse premie voor de bedrijfsrevisoren met meer dan drie gerechtelijke
mandaten of mandaten van minnelijke vereffenaar:
Voor een waarborg van 620.000 EUR: 700 EUR
Voor een waarborg van 1.250.000 EUR: 850 EUR
Voor een waarborg van 1.875.000 EUR: 980 EUR
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SECTIE DRIE

ALGEMENE VOORWAARDEN
3.1

Definities

3.1.1

Ongeval
Een plotselinge gebeurtenis die voor de Verzekeringnemer, zijn organen of
leidinggevende Aangestelden onopzettelijk en onvoorzien is.

3.1.2

Toetreder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren, die toetreedt tot onderhavige polis door ondertekening van de
individuele voorwaarden.

3.1.3

Verzekeringsjaar
Verzekeringsjaar betekent de periode begrepen tussen:

3.1.4

•

de ingangsdatum van dit contract en de eerste vervaldag, ook wanneer deze
laatste plaatsvindt minder dan 12 maanden volgend op de ingangsdatum van dit
contract;

•

2 opeenvolgende vervaldagen;

•

de laatste vervaldag en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.

Verzekerde(n)
a.

De hieronder beschreven personen:
(I)

de natuurlijke personen die, hetzij de hoedanigheid van zelfstandige
hebben, hetzij aan het R.I.Z.I.V. onderworpen zijn, het erkend beroep
uitoefenen van bedrijfsrevisor en die ingeschreven zijn in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren.

(II)

de bedrijfsrevisorenkantoren die ingeschreven zijn in het openbaar register
van de bedrijfsrevisoren;

(III)

de natuurlijke personen, kandidaten tot het door het IBR erkende beroep
van bedrijfsrevisor, die ingeschreven zijn op de lijst van de stagiairs en die
hoofdzakelijk of bijkomend beroepsactiviteiten uitoefenen vallend onder de
risico's omschreven in de titel 3.2.1 en 3.2.2 van onderhavige Algemene
Voorwaarden;
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die in de individuele voorwaarden van onderhavige verzekeringspolis vermeld
worden. Om toe te treden stuurt de Verzekerde naar de makelaar de volledig
ingevulde en ondertekende vragenlijst op.
Elk bedrijfsrevisorenkantoor met meer dan 25 bedrijfsrevisoren en/of 100
bedienden en/of elk bedrijfsrevisorenkantoor dat deel uitmaakt van een
internationaal netwerk (behalve voorafgaande uitdrukkelijk akkoord van de
Verzekeraar) en hun bedrijfsrevisoren bedienden of bedrijfsrevisoren die voor hen
werken onder het zelfstandig statuut en waarvan het jaarlijks zakencijfer
voortvloeiend uit deze samenwerking minstens gelijk is aan 50% van het totaal
jaarlijks zakencijfer van deze zelfstandige bedrijfsrevisor, zullen zich niet kunnen
verzekeren binnen onderhavige collectieve polis.
b.

3.1.5

Erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers van de personen hierboven
gedefinieerd.

Onstoffelijke schade
Ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit het verlies van voordelen verbonden met de
uitoefening van een recht, het genot van een goed en inzonderheid: verlies van afzet,
cliënteel, handelsfaam, winst, gebruiksderving van roerend of onroerend goed, stilstand
van productie en ander dergelijk nadeel.

3.1.6

Onstoffelijke schade die gevolgschade is
Ieder geldelijk nadeel dat het gevolg is van door dit contract gedekte letsel- of
zaakschade.

3.1.7

Onstoffelijke schade die geen gevolgschade is
De zogenaamde zuiver Lichamelijke letsels die niet het gevolg is van letstel- of
zaakschade

3.1.8

Lichamelijke letsels / letselschade
Iedere aantasting van de lichamelijke integriteit en de geldelijke of morele gevolgen
ervan.

3.1.9

Materiële schade
Elke beschadiging, vernietiging, bederving, ontaarding of verlies van zaken, goederen,
dieren en stoffen.

3.1.10 Schadeverwekkende gebeurtenis
Het materiële feit dat rechtstreeks en onomkeerbaar de schade veroorzaakt.
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3.1.11 Aansprakelijkheidsverwekkend feit
Elk feit, daad, verzuim, nalatigheid of fout die aan de oorsprong ligt van de schade.

3.1.12 Vrijstelling
Het deel van elke Vordering (of reeks van Vorderingen gebaseerd op hetzelfde
Schadeverwekkende feit) dat ten laste komt van de Verzekerde.

3.1.13 Verontreiniging
De verslechtering, door wijziging van de bestaande kenmerken, van de kwaliteit van de
atmosfeer, het water of de grond door het inbrengen of verwijderen van substanties of
energie.

3.1.14 Aangestelde
Elke natuurlijke persoon welke geen partner, bestuurder of vennoot is, die een arbeidsof dienstencontract aangegaan heeft met een Verzekerde en waaraan salaris of wedde
wordt uitbetaald.

3.1.15 Vordering
(a)

elk geding of elke procedure ingesteld door een Derde tegen een Verzekerde (of
de Verzekeraar binnen het kader van een rechtstreekse Vordering) om
schadevergoeding of andere compensaties te bekomen;

(b)

elk schriftelijk stuk van een Derde waaruit blijkt dat het de bedoeling is van die
persoon of organisatie een Verzekerde aansprakelijk te stellen voor de gevolgen
van een Fout van een Verzekerde;

(c)

elke strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen een Verzekerde ten gevolge van
een onopzettelijke strafrechtelijk sanctioneerbare daad van een Verzekerde.

3.1.16 Schadegeval
De Vordering tot vergoeding door een Derde schriftelijk gericht aan de Verzekeraar of
aan de Verzekerde of de aangifte door de Verzekerde aan de Verzekeraar of aan de
makelaar van daden of feiten die een Vordering tot vergoeding tot gevolg kunnen
hebben.
Wordt als één en hetzelfde Schadegeval beschouwt het geheel van de Vorderingen tot
vergoeding voortvloeiend uit hetzelfde Schadeverwekkende feit.
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3.1.17 Schadelast
De Schadelast zal door de Verzekerde onderzocht worden en bestaat uit het
gecumuleerd bedrag van de reserves, kosten en uitgaven bepaald en/of betaald door
de Verzekeraar.

3.1.18 Onderschrijver
De Onderschrijver is de entiteit die onderhavige collectieve verzekeringspolis
onderschrijft

3.1.19 Derde
Elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon als omschreven in titel 3.1.4
hierboven.
A.

B.

WORDEN NIET ALS “DERDEN” BESCHOUWD IN DE ZIN VAN DE WAARBORG
VOORZIEN IN TITEL 3.2 EN TITEL 3.5:
-

de Verzekerden die deel uitmaken van hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor of
van dezelfde groepering van beroepsactiviteiten als de Verzekerde die de
schade veroorzaakt heeft of ervoor verantwoordelijk is.

-

de medewerkers of stagiairs van de Verzekerde die het Schadegeval
veroorzaakt heeft of er verantwoordelijk voor is, betrokken in hetzelfde
Schadegeval;

-

de personeelsleden van de Verzekerden in de uitoefening van hun functie in
dienst van de Verzekerden;

WORDEN NIET ALS “DERDEN” BESCHOUWD IN DE ZIN VAN DE WAARBORG
VOORZIEN IN TITEL 3.3 (BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING):
De Aangestelden en werknemers van de Verzekerden wanneer deze voor de
geleden schade genieten van de uitkeringen volgens de wet op de
arbeidsongevallen.

C.

ZAL ONDER ANDERE ALS “DERDE” BESCHOUWD WORDEN BINNEN DE
WAARBORG VOORZIEN IN TITEL 3.5:
De natuurlijke of de rechtspersoon vertegenwoordigd door de mandataris.
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3.2

B.A. Beroep

3.2.1

Voorwerp van de Waarborg Burgerlijke
Beroepsaansprakelijkheid
Zowel de contractuele als extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de
Verzekerden, voor de lichamelijke, materiële of immateriële schade of nadeel
toegebracht aan Derden, waaronder begrepen hun klanten, in de uitoefening van hun
beroep van bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren , voortspruitend uit de Belgische wetgeving en/of hun
beroepsactiviteiten door het IBR aanvaard als zijnde verenigbaar met de titel en de
functie van Bedrijfsrevisor, hetzij door hun eigen daad, hetzij door de daad van hun
medewerkers - vaste of tijdelijke, al dan niet in de hoedanigheid van vennoot -, van hun
stagiairs, van hun personeelsleden of, in het algemeen, van alle personen waarvoor zij
burgerlijk aansprakelijk zijn en voortspruitende uit:
1.

nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid, indiscreties, vergissingen in
feite of in rechte, niet naleving van termijnen, vergissingen naar aanleiding van
transferten van informatie, van documenten of van fondsen, en in het algemeen
uit gelijk welke fout;

2.

verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, om welke oorzaak ook, van minuten,
stukken en welke documenten ook, hun al dan niet toevertrouwd, toebehorend
aan Derden, en waarvan de Verzekerden houders zijn, zelfs indien dit verlies,
diefstal, beschadiging en/of verdwijning veroorzaakt werd in de gevallen
opgesomd onder titel 3.2.3 g) en h). Zijn nochtans uitgesloten het verlies, de
diefstal, de beschadiging of de verdwijning van alle geldwaarden of roerende
waarden;

3.

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 medewerkers maar met uitsluiting van de
bedrijfsrevisoren medevennoten;

3.2.2

Uitbreidingen

3.2.2.1

Onderhavige titel waarborgt de terugbetaling van de kosten noodzakelijk voor de
wedersamenstelling van de individuele dossiers van de klanten van Verzekerden ingeval
van diefstal, vernietiging of verlies, ongeacht of de Verzekerden hiervoor aansprakelijk
zijn of niet en voor zover deze wedersamenstelling enig nut heeft met betrekking tot de
mogelijke fiscale controles ten aanzien van de klant van de Verzekerde en/of met
betrekking tot andere wettelijke verplichtingen van de Verzekerde.
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Onder dossier bedoelt men:
1.

het geheel van documenten (permanente, boekhoudkundige en
stavingstukken) die betrekking hebben op het geheel van de verhouding
tussen de Verzekerde en zijn klant, zonder onderscheid noch tussen de
boekhoudkundige en/of fiscale materies en aspecten behandeld in het raam
van deze contractuele verhouding en noch tussen de fiscale aanslagjaren;
deze documenten moeten beroepsmatig in het bezit zijn van de Verzekerde

2.

de informatica data voortvloeiend uit de input en de boekhoudkundige
verwerking door de Verzekerde uitgevoerd, op uitdrukkelijke voorwaarde dat
er een back-up systeem bestaat dat door de Verzekerde minstens één maal
per acht kalenderdagen gebruikt wordt. De schadevergoeding zal slechts
betrekking hebben op de data die via informatica verwerkt worden tussen de
datum van de laatste back-up en de datum van het voorval waarvoor
onderhavige waarborg aangesproken wordt, met een maximum van acht
kalenderdagen.

Onder klant bedoelt men elke natuurlijke of morele persoon.
Het verzekerd kapitaal voor deze waarborg bedraagt maximum 500.000 EUR per
gebeurtenis waarvoor onderhavige waarborg aangesproken wordt.
Er wordt verduidelijkt dat voor de toepassing van deze waarborg:

3.2.2.2

1.

ingeval op onderhavige waarborg beroep wordt gedaan, zal de Verzekeraar
de kosten van wedersamenstelling van de dossiers terugbetalen tot beloop
van maximum 5.000 EUR per dossier;

2.

enkel de door de Verzekeraar voorafgaandelijk goedgekeurde
wedersamenstelling-kosten zullen vergoed worden;

3.

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

4.

de schadevergoeding overeenkomstig voorgaand punt 3 zal uitgekeerd
worden gedurende een periode van maximum twee jaar te rekenen vanaf
datum Schadegeval;

5.

de uitsluitingen voorzien in punten g en h van titel 3.2.3 niet van toepassing
zijn.

Kosten voor verbetering van onregelmatige akten
Onregelmatige akten door Derden aan een Verzekerde toegeschreven, zijn niet
gedekt, indien op het ogenblik van de klacht, deze akten kunnen hermaakt
worden of verbeterd worden, zonder andere schade dan de kosten om deze te
hermaken of te verbeteren.
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Indien het hermaken of de verbetering van voormelde akten slechts kan
uitgevoerd worden door een andere persoon dan de Verzekerde, zijn vennoten,
medewerkers, stagiairs of personeelsleden, waarborgt de Verzekeraar de
terugbetaling van de noodzakelijke kosten waarvan de Verzekerde erkend wordt
deze aan de Derde schadelijder verschuldigd te zijn, hetzij bij gemeen akkoord,
hetzij bij gerechtelijke beslissing.

3.2.3

Uitsluitingen
Zijn van de waarborg van onderhavige titel uitgesloten:
a.

schade voortspruitend uit Schadegevallen ter gelegenheid van activiteiten waarin
de Verzekerden gehandeld hebben als gerechtelijk mandataris of minnelijke
vereffenaar. Dekking voor deze activiteiten kan evenwel onderschreven worden in
het kader van titel 3.5 van huidige polis;

b.

de schade die voortvloeit uit Schadegevallen waarin de Verzekerden gehandeld
hebben als zaakvoerder, sterkmaker, uitvoerder van testamenten of bestuurder;

c.

de schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad of uit een zware fout.
Indien de fout echter begaan wordt door een medewerker, een stagiair of
personeelslid van Verzekerde waarvoor de Verzekerde verantwoordelijk is ten
aanzien van de Derde schadelijder, zal de Verzekeraar zijn waarborg moeten
verlenen, behoudens het subrogatoir verhaal voorzien door titel 3.6.10 van
onderhavige polis.
De zware fout van een Verzekerde wordt als volgt gedefinieerd:
1.

dronkenschap of iedere analoge toestand veroorzaakt door het gebruik van
andere producten dan alcoholische dranken;

2.

een fout die een zodanig opzettelijk en ernstig verzuim uitmaakt ten aanzien
van de wetten, reglementen of gebruiken die de Verzekerde beheersen, dat
overeenkomstig het oordeel van gelijk welk normaal bevoegd persoon ter
zake, de schadelijke gevolgen ervan te voorzien waren.
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d.

de gerechtelijke, disciplinaire/administratieve of transactionele geldboeten en de
gerechtskosten met betrekking tot strafvervolgingen, behalve indien deze op de
Verzekerden verhaald worden in hun hoedanigheid van burgerlijke aansprakelijke
voor hun medewerkers, stagiairs of personeelsleden

e.

de schade voortvloeiend uit betwistingen omtrent erelonen en persoonlijke kosten;

f.

schade ten gevolge van oorlog, staking, lockout, oproer, terrorisme, of sabotage,
alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met
opstand tegen het gezag;

g.

behoudens strijdig beding in onderhavige polis, de schade veroorzaakt door het
gebruik van een motorrijtuig als bestuurder of passagier;

h.

behoudens strijdig beding in onderhavige polis, de schade veroorzaakt door
water, vuur, brand, ontploffing of rook, wanneer de aansprakelijkheid van de
Verzekerden als eigenaars, huurders of betrekkers van gebouwen, normaal voor
deze schade kan gedekt zijn door een brandverzekering

i.

de schade voortvloeiend uit verlies aan klanten;

j.

de gevolgen van de onvermogendheid van Verzekerde.

3.3

B.A. Uitbating

3.3.1

Voorwerp van de Waarborg B.A. Uitbating
De extracontractuele aansprakelijkheid die Verzekerden kunnen oplopen voor alle
lichamelijke, materiële en immateriële schade aan Derden, waaronder begrepen hun
klanten, veroorzaakt door hun eigen daad of door personen waarvoor zij aansprakelijk
zouden worden gesteld, of door hun goederen, tijdens of ter gelegenheid van de
uitoefening van hun activiteiten voortspruitend uit de Belgische wetgeving en/of hun
beroepsactiviteiten door het IBR aanvaard als zijnde verenigbaar met de titel en de
functie van Bedrijfsrevisor.
Bij uitbreiding is eveneens gedekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiairs,
medewerkers en bedienden van de Verzekerden in de uitoefening van hun taak in
dienst van Verzekerden.
De verzekering geldt niet voor Schadeverwekkende gebeurtenissen die zijn veroorzaakt
door producten na levering of werken na uitvoering.
Bij uitbreiding wordt de contractuele aansprakelijkheid gedekt als zij voorvloeit uit een
feit dat op zich zelf aanleiding kan geven tot extracontractuele aansprakelijkheid: de
dekking is evenwel beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd
zouden zijn als aan de aansprakelijkheidsvordering een extracontractuele grondslag
was gegeven.
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De dekking wordt verleend binnen de perken van de wetsbepalingen over
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder dat de Verzekeraar gehouden kan worden
tot een ruimere vergoeding ten gevolge van bijzondere verbintenissen die de
Verzekerden zouden hebben aangegaan.
De volgende schade is gedekt:

3.3.2
3.3.2.1.



Lichamelijke letsels en Materiële schade;



De waarborgen voorzien in de bijzondere voorwaarden voor lichamelijke- en
materiële schade worden binnen de hierboven vermelde grenzen,verruimd tot
Onstoffelijke Schade die gevolgschade is;



De Onstoffelijke Schade die geen gevolgschade zijn, zijn gedekt op voorwaarde
dat zij veroorzaakt zijn door een abnormale gebeurtenis die voor de
Verzekeringnemer, zijn organen of leidinggevende Aangestelden onopzettelijk en
onvoorzien is, onverminderd de in onderhavige afdeling bepaalde uitsluitingen.
Onstoffelijke Schade die het gevolg is van niet gedekte lichamelijke- of materiële
schade is uitgesloten.

Uitbreidingen
Risico’s van brand, vuur, ontploffing, rook en water.
De waarborg strekt zich uit tot:

3.3.2.2.



Lichamelijke letsels ontstaan door brand, vuur, ontploffing, rook en water;



Materiële Schade en Lichamelijke letsels veroorzaakt door brand, vuur,
ontploffing, rook en water met uitsluiting van wat de Verzekeringnemer
gewoonlijk kan laten verzekeren onder de dekking “verhaal van derden” van
een brandverzekeringpolis.

Milieuaantasting
De waarborg strekt zich uit tot schade door milieuaantasting ten gevolge van:


Verontreiniging;



Voortbrengen, storten of opslaan van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen;



Lawaai, stank, rook, trillingen, golven, stralingen of temperatuurwijzingen.

Deze dekking geldt maar als de schade het gevolg is van een Ongeval.
Onstoffelijke Schade die geen gevolgschade zijn, zijn evenwel niet gedekt.
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Onverminderd de uitsluitingen hierna, wordt geen dekking verleend voor schade
die te wijten is aan niet-inachtneming van veiligheidsnormen en - reglementen
betreffende de werkzaamheden van de Verzekerde onderneming of het niet
naleven van de reglementering betreffende de milieubescherming, voor zover
deze schendingen worden geduld door de Verzekeringnemer, zijn organen, zijn
leidinggevenden of de verantwoordelijke technici, inzonderheid die belast met het
voorkomen van milieuaantasting.
3.3.2.3.

Burenhinder
De waarborg strekt zich uit tot schade aan personen en goederen waarvan
vergoeding kan worden verkregen op grond van artikel 544 van het Belgisch
Burgerlijk Wetboek wegens burenhinder of krachtens buitenlandse
rechtsbepalingen van dezelfde strekking.
Deze dekking geldt niet wanneer de aansprakelijkheid van de Verzekeringnemer
voor burenhinder uitsluitend voortkomt uit een door hem aangegane contractuele
verbintenis.
Indien het schade betreft die door milieuaantasting is veroorzaakt, zijn de
voorwaarden waarvan titel 3.3.2.2. hierboven de verlening van de dekking
afhankelijk stelt, eveneens van toepassing.
Onstoffelijke Schade die geen gevolgschade is, is evenwel niet gedekt.

3.3.3

Uitsluitingen
Zijn van de waarborg uitgesloten:

3.3.3.1.

Schade veroorzaakt door en opzettelijke daad van een Verzekerde. Indien de schuldige
Verzekerde echter geen orgaan of leidinggevende Aangestelde is, blijft de dekking
toegekend aan de andere Verzekerden dan de schuldige.

3.3.3.2

Schade veroorzaakt door de grove schuld van een Verzekerde, die als volgt wordt
omschreven:


dronkenschap of iedere analoge toestand veroorzaakt door het gebruik van
andere producten dan alcoholische dranken;



een fout die een zodanig verzuim uitmaakt ten aanzien van de wetten,
reglementen of gebruiken die de verzekerde activiteiten beheersen, dat
overeenkomstig het oordeel van gelijk welk normaal bevoegd persoon ter
zake, de schadelijke gevolgen ervan te voorzien waren.

3.3.3.3

Schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen van aansprakelijkheid als beoogd
door de Belgische of de buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van
motorrijtuigen.

3.3.3.4.

Schade veroorzaakt door verkeer- of vervoermiddelen van de zee –of luchtvaart, alsook
door de goederen die zij vervoeren of slepen.
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3.3.3.5.

Schade ten gevolge van financiële transacties, misbruik van vertrouwen, ontrouw in het
beheer, verduistering of alle dergelijke handelingen, oneerlijke concurrentie of aantasting
van intellectuele rechten zoals uitvindingen, octrooien, handelsmerken, tekeningen of
modellen en auteursrechten.

3.3.3.6.

Schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van contractuele
verbintenissen zoals te late uitvoering van een bestelling of dienstverstrekking, kosten
gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over te doen of te verbeteren.

3.3.3.7.

Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, schadevergoeding
die als strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegepast (zoals “ punitive damages “ of
“exemplary damages” in sommige buitenlandse rechtsstelsels), alsmede de
gerechtskosten van strafvervolging.

3.3.3.8.

Schade ten gevolge van oorlog, staking, lockout, oproer, terrorisme, of sabotage, alle
gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het
gezag.

3.3.3.9.

Schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezel of
producten die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke
eigenschappen van asbest.

3.3.3.10. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sociale lasthebbers van de Verzekerde
onderneming krachtens de wetgeving betreffende fouten in het beheer die zij zouden
begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.
3.3.3.11. De aansprakelijkheid zonder schuld krachtens de wet van 30 juli 1979 betreffende de
voorkoming van brand en ontploffing.

3.4

Rechtsbijstand

Voor zover nodig verduidelijken we dat de waarborg rechtsbijstand verworven is tot uitputting van al
de rechtsmiddelen.

3.4.1

Voorwerp van de Waarborg Rechtsbijstand


De strafrechtelijke verdediging
wanneer de Verzekerde vervolgd wordt voor inbreuken op wetten, besluiten,
decreten en / of reglementen wegens verzuim, onvoorzichtigheden, nalatigheden of
onvrijwillige daden. Voor al de andere inbreuken zal de dekking aan de Verzekerde
eveneens verleend worden indien de Verzekerde niet veroordeeld wordt na
uitputting van al de rechtsmiddelen.



Het burgerlijk verhaal
hetzij de Vorderingen tot schadeloosstelling ten voordele van de Verzekerden, op
grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
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De betwistingen betreffende de verzekeringspolissen
door de Verzekerden ten professionele titel onderschreven, alsook deze
betreffende de polissen "persoonsverzekering", die door de Verzekerden
onderschreven werden op hun eigen hoofd en die fiscaal aftrekbaar zijn.



3.4.2

De verdediging ten aanzien van instanties belast met het toezicht op de
bedrijfsrevisoren en ten aanzien van de sanctiecommissie van de FSMA.

Schadegeval
Het Schadegeval wordt verondersteld plaats te vinden op het ogenblik dat de
Verzekerde, zijn tegenpartij of een Derde, met een wettelijke of contractuele verplichting
in overtreding is of wordt vermoed te zijn.

3.4.3

Verzekerde Bedragen

3.4.3.1.

Strafrechtelijke verdediging
De Verzekeraar verbindt zich, na uitputting van de mogelijkheden tot minnelijke
regeling, tot beloop van maximum 12.500 EUR per Schadegeval en op
voorwaarde dat deze kosten gedaan werden met zijn schriftelijk akkoord en met
dit van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, ten laste te nemen:

3.4.3.2.



de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, experts en/of
scheidsrechters wiens tussenkomst vereist is in toepassing van de
waarborgen van huidige polis;



de gerechtskosten.

Burgerlijk verhaal
De Verzekeraar verbindt zich, na uitputting van de mogelijkheden tot minnelijke
regeling, tot beloop van maximum 12.500 EUR per Schadegeval en op
voorwaarde dat deze kosten gedaan werden met zijn schriftelijk akkoord, ten laste
te nemen:
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3.4.3.3.

Betwistingen betreffende verzekeringspolissen onderschreven door de
Verzekerden
De Verzekeraar verbindt zich, na uitputting van de mogelijkheden tot minnelijke
regeling, tot beloop van maximum 1.250 EUR per aanleg met een
interventiedrempel van 650 EUR en op voorwaarde dat deze kosten gedaan
werden met zijn schriftelijk akkoord ten laste te nemen:

3.4.3.4.



de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, experts en/of
scheidsrechters wiens tussenkomst vereist is in toepassing van de
waarborgen van huidige polis;



de gerechtskosten.

De verdediging ten aanzien van de instanties belast met het toezicht op de
bedrijfsrevisoren en ten aanzien van de sanctiecommissie van de FSMA
De Verzekeraar verbindt zich, na uitputting van de mogelijkheden tot minnelijke
regeling, tot beloop van maximum 12.500 EUR per aanleg en op voorwaarde dat
deze kosten gedaan werden met zijn schriftelijk akkoord ten laste te nemen:


de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, experts en/of
scheidsrechters wiens tussenkomst vereist is in toepassing van de
waarborgen van huidige polis;



de gerechtskosten.

Voor de schadegevallen die zich voorgedaan hebben vóór 01/01/2018 blijft
het bedrag waartoe de Verzekeraar zich verbindt op maximum 1.250 EUR.

3.4.4

Schaderegeling tussen Verzekerde en Verzekeraar
1.

Wanneer een gerechtelijke of administratieve procedure noodzakelijk is, is de
Verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of van ieder ander persoon die de
vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet, om
zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Indien de Verzekeraar eveneens de tegenstrever van Verzekerde verzekert, is hij
eveneens vrij in de keuze van een advocaat of van ieder ander persoon die de
vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet. Indien
Verzekerde aan een advocaat vraagt om te pleiten buiten het rechtsgebied van
het Hof van Beroep waaraan hij verbonden is, zullen de hieruit voortvloeiende
bijkomende erelonen en kosten ter zijner laste blijven.
Indien Verzekerde beslist van advocaat te veranderen, zal de Verzekeraar enkel
de kosten en erelonen ten laste nemen die zouden voortvloeien uit de
tussenkomst van één enkele advocaat. Wanneer de Verzekerde het recht op vrije
keuze van zijn advocaat zelf uitoefent, verplicht hij zich, op vraag van de
Verzekeraar, de Raad van de Orde te belasten met het vastleggen van de
erelonen.
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2.

Verzekerde beschikt eveneens over de vrije keuze van expert en expert in
verdediging. Indien hij beroep doet op een expert of expert in verdediging die
gedomicilieerd is buiten de provincie waar de opdracht dient uitgevoerd te
worden, zal Verzekerde de bijkomende erelonen en kosten, die hieruit eventueel
voortvloeien, dragen.

3.

De Verzekeraar mag weigeren, de kosten te dragen die voortvloeien uit
rechtsvorderingen of aanwending van rechtsmiddelen:


indien het standpunt van Verzekerde aan de Verzekeraar onredelijk schijnt
of indien er niet voldoende kansen op welslagen zijn.



indien Verzekerde een redelijk voorstel tot minnelijke schikking van de
tegenpartij geweigerd heeft.

In de veronderstelling dat over één van deze punten tussen de Verzekerde en de
Verzekeraar een meningsverschil zou ontstaan, kan Verzekerde de advocaat die
zich reeds bezighoudt met de zaak, of bij gebrek hiervan, een advocaat van zijn
keuze raadplegen.
Indien deze het standpunt van de Verzekeraar bevestigt, zal Verzekerde de helft
van de raadplegingkosten ten laste moeten nemen. Wil Verzekerde de procedure
toch verder zetten, dan zal de Verzekeraar de kosten van de raadpleging die ten
laste van Verzekerde gebleven zijn, evenals de procedurekosten terugbetalen,
indien Verzekerde later een beter resultaat bekomt dan hetgeen Verzekerde zou
hebben bekomen, indien hij het standpunt van de Verzekeraar zou hebben
gevolgd. Indien de advocaat het standpunt van Verzekerde bevestigt dan verleent
de Verzekeraar zijn waarborg met inbegrip van de kosten en erelonen van de
raadpleging.
4.

De Verzekeraar treedt in de rechten van de Verzekerde tegenover Derden ter
terugbetaling van de door hem voorgeschoten kosten.

5.

Het beheer van de schadegevallen onder deze titel zal door de Verzekeraar
toevertrouwd worden aan het Internationaal Schaderegelingbureau NV,
Tervurenlaan, 105 te 1150 Brussel (I.S.B.).
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3.5

Optioneel: B.A. Beroep van Gerechtelijke
Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars
Onderhavige uitbreiding is facultatief en zal verworven zijn mits betaling van de
bijkomende premie bepaald in de bijzondere voorwaarden.

3.5.1

Verzekerden
Enkel de bedrijfsrevisoren uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden onder de
rubriek BA Gerechtelijke Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars, zijn verzekerd
binnen het kader van de uitbreiding van de beroepsaansprakelijkheid van Gerechtelijke
Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars.

3.5.2

Voorwerp van de Waarborg BA Gerechtelijke
Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars
Zowel de contractuele als extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de
Verzekerden, voor de lichamelijke, materiële of immateriële schade of nadeel
toegebracht aan Derden, waaronder begrepen hun klanten, in de uitoefening van hun
activiteiten van gerechtelijke mandatarissen of minnelijke vereffenaars, hetzij door hun
eigen daad, hetzij door de daad van hun medewerkers - vaste of tijdelijke, al dan niet in
de hoedanigheid van vennoot -, van hun stagiairs, van hun personeelsleden of, in het
algemeen, van alle personen waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk zijn en
voortspruitende uit:
1.

2.

3.

nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid, indiscreties, vergissingen in
feite of in rechte, niet naleving van termijnen, vergissingen naar aanleiding van
transferten van informatie, van documenten of van fondsen, en in het algemeen
uit gelijk welke fout;
verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, om welke oorzaak ook, van minuten,
stukken en welke documenten ook, hun al dan niet toevertrouwd, toebehorend
aan Derden, en waarvan de Verzekerden houders zijn, zelfs indien dit verlies,
diefstal, beschadiging en/of verdwijning veroorzaakt werd in de gevallen
opgesomd onder titel 3.5.4 h) en i) hierna. Zijn nochtans uitgesloten het verlies, de
diefstal, de beschadiging of de verdwijning van alle geldwaarden, nietgeprotesteerde effecten 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 medewerkers maar met uitsluiting van de
bedrijfsrevisoren medevennoten;
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3.5.3

Uitbreidingen

3.5.3.1.

Voor zover artikel 87 van de wet van 4 april 2014 niet kan toegepast worden, wordt
huidige polis uitgebreid tot:


schade aan roerende en/of onroerende goederen ingeval vergeten werd voor
rekening van het mandaat (faillissement, vereffening, voorlopige bewindvoering…)
een verzekering af te sluiten die deze schade dekt, evenals tot de burgerlijke
aansprakelijkheid tegenover Derden medegebruikers, voor schade door deze
goederen, met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheidsverzekering;



dezelfde schade aan roerende en/of onroerende goederen met uitsluiting van
ieder ander verzekeringscontract ingeval de verzekeringspolis die deze goederen
dekt onvoldoende kapitaal voorziet;



dezelfde schade aan roerende en/of onroerende goederen ingeval een
verzekeringspolis hiervoor werd afgesloten die geen uitwerking heeft ten gevolge
van een schorsing door de fout van de Verzekerden.

Deze specifieke uitbreiding is verworven tot beloop van een kapitaal in eerste risico van
250.000 EUR voor brand en van 25.000 EUR voor waterschade en diefstal.
De toepasselijke Vrijstelling is deze bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Nochtans wordt de Vrijstelling, na een termijn van 30 dagen volgend
op de uitspraak van de gerechtelijke of conventionele beslissing, gebracht op 10 % van
het schadebedrag met een minimum van 6.200 EUR en een maximum van 62.000
EUR. Indien evenwel de Verzekerden nadat deze termijn verstreken is, kunnen
bewijzen dat zij niet op de hoogte waren van het bestaan van het beschadigde goed,
zal de Vrijstelling van huidige polis van toepassing zijn.
3.5.3.2.

De uitbreidingen beschreven in titel 3.2.2. zijn eveneens van toepassing binnen het
kader van onderhavige dekking.

3.5.4

Uitsluitingen
Zijn van onderhavige waarborg uitgesloten:
a.

Schade voortspruitend uit activiteiten die vreemd zijn aan de specifieke
beroepsactiviteit van gerechtelijke mandataris of minnelijke vereffenaar alsook
van alle financiële verrichtingen die totaal vreemd zijn aan de uitoefening van
voornoemde mandaten of die louter speculatief zijn;

b.

De mandaten die betrekking hebben op vennootschappen of verenigingen
waarvan hetzij het passief, hetzij het actief van de laatst voor de aanstelling tot
gerechtelijk mandataris of minnelijke vereffenaar gepubliceerde jaarrekening
minstens 25.000.000 EUR bedraagt;
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c.

d.

De schade:


veroorzaakt aan de goederen waarover de Verzekeringnemer het beheer
voert in het kader van zijn mandaat, voor zover die goederen gewoonlijk het
voorwerp kunnen uitmaken van een verzekeringspolis die het verlies, de
beschadiging of de vernieling van die goederen dekt, onder voorbehoud van
de bepalingen voorzien in titel 3.5.3.;



veroorzaakt door de goederen waarover de Verzekeringnemer het beheer
voert en door het personeel van de beheerde vennootschap, voor zover die
schade gewoonlijk kan verzekerd worden in het kader van een
verzekeringspolis die de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover Derden
dekt, onder voorbehoud van de bepalingen voorzien in titel 3.5.3;

De schade:


die opzettelijk veroorzaakt wordt;



die voortvloeit uit de zware fouten die hieronder expliciet en limitatief worden
vermeld: 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;



die voortvloeit uit een vrijwillige delictuele daad of een opzettelijke daad
waarvoor de Aangestelden, personeelsleden, medewerkers of stagiairs van
de Verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn.

De waarborg blijft nochtans in deze gevallen aan de Verzekerden verworven,
conform aan titel 3.5.2, in de mate dat zij burgerlijk aansprakelijk zijn voor de
auteur van de schade, hetzij op het quasi-delictuele vlak, hetzij op grond van de
extracontractuele aansprakelijkheid voor andermans daad.
In dit geval kan de Verzekeraar tegen de auteur van de delictuele of van de
opzettelijke daad het verhaal uitoefenen in terugvordering van de uitbetaalde
vergoedingen indien het Schadegeval te wijten is aan een herhaalde en
onverantwoorde tekortkoming in het beheer, die op een bewuste en quasi
overwogen manier door Verzekerde wordt gepleegd en die een langdurige en
bewezen verwaarlozing aantoont;
e.

De gerechtelijke, disciplinaire/administratieve of transactionele geldboeten en de
gerechtskosten met betrekking tot strafvervolgingen, behalve indien deze op de
Verzekerden verhaald worden in hun hoedanigheid van burgerlijke aansprakelijke
voor hun medewerkers, stagiairs of personeelsleden;

f.

Alle betwistingen betreffende erelonen en persoonlijke kosten;

g.

Schade ten gevolge van oorlog, staking, lockout, oproer, terrorisme, of sabotage,
alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met
opstand tegen het gezag;

h.

Behoudens strijdig beding in onderhavige polis, de schade veroorzaakt door het
gebruik van een motorrijtuig als bestuurder of passagier;
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i.

Behoudens strijdig beding in onderhavige polis, de schade veroorzaakt door
water, vuur, brand, ontploffing of rook, wanneer de aansprakelijkheid van de
Verzekerden als eigenaars, huurders of betrekkers van gebouwen, normaal voor
deze schade kan gedekt zijn door een brandverzekering

j.

De schade voortvloeiend uit verlies aan klanten;

k.

De gevolgen van de onvermogendheid van Verzekerde.

3.6

Voorwaarden toepasselijk op de titels 3.2 tot 3.5

3.6.1

Aanvang - Vervaldag - Duur
Onderhavige collectieve verzekeringspolis is hernieuwd op 31 december 2016 om
00:00 uur. Deze wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend
hernieuwbaar voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, behalve opzeg door één van de
partijen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag per aangetekende brief
via de post.
De datum van de jaarlijkse vervaldag wordt bepaald op 31 december om 24:00 uur.
Geen enkele bedrijfsrevisor die tot de collectieve verzekeringspolis is toegetreden zal
voor welke reden ook door de Verzekeraar kunnen worden uitgesloten, zonder
voorafgaandelijk toelating van het bureau van het IBR.

3.6.2

Territoriale Uitgestrektheid
De waarborg is van toepassing op de feiten gebeurd in de hele wereld voor de
activiteiten die de Verzekerden gewoonlijk uitoefenen vanuit hun in België gevestigd
kantoor, onder voorbehoud van de hieronder vermelde verduidelijkingen.
Ingeval van een gerechtelijke procedure, zullen de kosten en erelonen voor de
verdediging van de Verzekerde (advocaten, experten, gerechtskosten enz...) enkel ten
laste van de Verzekeraar vallen voor zover de procedure gevoerd wordt voor een
rechtsmacht gelegen op het grondgebied van de Europese Unie, Zwitserland, Andorra,
de Anglo-Normandische Eilanden, Liechtenstein, Monaco en San Marino.
In geen enkel geval zal de Verzekeraar gehouden zijn tot een hogere
schadevergoeding dan deze die voorvloeit uit de toepassing van de Belgische
rechtsnormen of van het recht van kracht in de andere staten van de Europese Unie,
Zwitserland, Andorra, de Anglo-Normandische Eilanden, Liechtenstein, Monaco en San
Marino, betreffende het stelsel van de aansprakelijkheid.
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3.6.3

Geldigheid van de Waarborg in de Tijd
1.

Duurtijd van de waarborg
De waarborg van het contract geldt voor de eisen tot schadevergoeding,
ingediend tijdens de geldigheidsduur van het contract voor de schades
veroorzaakt tijdens de geldigheidsduur van het contract.
Bij uitbreiding zijn eveneens gedekt de schade-eisen die schriftelijk aan de
Verzekerde of aan de Verzekeraar gericht worden binnen een termijn van 60
maanden te rekenen vanaf het einde van het contract en die betrekking hebben
op:

2.

a.

een schade ontstaan tijdens de geldigheidsduur van het contract indien, het
risico op het einde van het contract niet door een andere Verzekeraar
verzekerd wordt;

b.

daden of feiten die schade zouden kunnen veroorzaken, ontstaan en
aangegeven aan de Verzekeraar tijdens de geldigheidsduur van het
contract.

Anterioriteit – Bestaan van een vorige polis
Bij uitbreiding zijn eveneens gedekt de Vorderingen, geformuleerd tijdens het
lopende verzekeringsjaar van het contract, die betrekking hebben op schade die
voorgevallen is voor de toetredingsdatum van de Verzekerde tot onderhavige
collectieve polis, op voorwaarde dat:
a.

geen schriftelijke klacht aan de Verzekerde of zijn Verzekeraar gericht werd
voor de datum van zijn toetreding tot de collectieve polis nr. 3017699 of tot
onderhavige collectieve polis indien hij niet tot de collectieve polis nr.
3017699 toegetreden was;

b.

de Verzekerden toegetreden waren tot de collectieve polis nr. 3017699 of
een verzekeringspolis voor hun beroepsaansprakelijkheid hadden lopen
voor hun toetreding tot onderhavige collectieve polis indien zij niet tot de
collectieve polis nr. 3017699 toegetreden waren;

c.

dat de Verzekerden een verzekeringspolis voor hun
beroepsaansprakelijkheid hadden lopen op datum van het
aansprakelijkheidsverwekkend feit.

d.

de verzekeringsdekking waarvan de Verzekerden genoten bij een vorige
verzekeraar voor de uitoefening van hun beroepsactiviteit, geen
posterioriteitwaarborg verleende voor het bedoelde Schadegeval.

Als deze vier voorwaarden cumulatief vervuld zijn, geniet Verzekerde het kapitaal
gewaarborgd in de titels 3.2., 3.3 en 3.4 van onderhavige collectieve
verzekeringspolis of het gekozen kapitaal van de optionele waarborg in het kader
van de dekking van titel 3.5 voor wat betreft Schadegevallen voortkomend uit de
activiteit van gerechtelijk mandataris of minnelijke vereffenaar.
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3.

Anterioriteit – Onbestaande vorige polis
Bij uitbreiding zijn ook de Vorderingen gedekt die geformuleerd worden tegen de
Verzekerden die voorheen geen enkele polis hadden afgesloten ter dekking van
hun beroepsaansprakelijkheid, op voorwaarde dat:
a.

de Vordering geformuleerd wordt tegen de Verzekerde tijdens de de
geldigheidsduur van onderhavige collectieve polis en tijdens de periode dat
de Verzekerde tot collectieve verzekeringspolis geldig aangesloten is;

b.

de Verzekerde op datum van de toetreding tot deze collectieve
verzekeringspolis niet op de hoogte was van het Schadeverwekkende feit
dat aanleiding zou kunnen geven tot een vordering.

Als deze twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn, geniet Verzekerde een
gewaarborgd kapitaal beperkt tot 250.000 EUR.
Onderhavige uitbreiding is niet van toepassing op de Schadegevallen
voortkomend uit de activiteit van gerechtelijk mandataris of minnelijke vereffenaar
4.

Posterioriteit – stopzetting van activiteit - overlijden
Ingeval de verzekerde activiteiten worden stopgezet ingevolge pensioen,
invaliditeit of overlijden, blijven de waarborgen van het contract aan de
Verzekerden of aan hun erfgenamen en rechthebbenden verworven, voor de
daden of de feiten, die schades tot gevolg zouden kunnen hebben, voorgekomen
tijdens de geldigheidsduur van het contract of gedurende de periode van
anterioriteit gedekt door onderhavig contract. Zullen enkel in aanmerking
genomen de schriftelijke eisen tot schadeloosstelling gericht aan de Verzekerde
of aan de Verzekeraar binnen een termijn van 60 maanden te rekenen vanaf de
datum van stopzetting van de activiteiten.
In geval van vrijwillige stopzetting van de Verzekerde, worden enkel in
aanmerking genomen de schriftelijke eisen tot schadeloosstelling gericht aan de
Verzekerde of aan de Verzekeraar binnen een termijn van 60 maanden te
rekenen vanaf de datum van stopzetting van de activiteiten. Deze eisen moeten
betrekking hebben op:

5.

1.

een schade veroorzaakt tijdens de geldigheidsduur van het contract, indien
na einddatum van dit contract het risico niet door een andere Verzekeraar
gedekt wordt;

2.

daden of feiten die een schade kunnen veroorzaken en die voorgevallen zijn
en aangeven werden aan de Verzekeraar tijdens de geldigheidsduur van het
contract.

Wijziging van het gewaarborgd bedrag in de loop van het contract
Bij verhoging of verlaging van het gewaarborgde kapitaal van de optionele
waarborgen betreffende de gerechtelijke mandatarissen en minnelijke
vereffenaars (titel 3.5 van onderhavige collectieve verzekeringspolis) in de loop
van het contract, zal bij Schadegeval dekking verleend worden tot beloop van het
kapitaal gewaarborgd op de datum van het Schadeverwekkend feit.
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3.6.4

Premies
De premie wordt bepaald door de bijzondere voorwaarden van de collectieve
verzekeringspolis. De premie is ondeelbaar.
1.

Betalingsmodaliteiten
De premie, verhoogd met kosten en belastingen, is jaarlijks op voorhand te
betalen.
De premie is ondeelbaar
Ingeval van toetreding in de loop van het jaar zal een premie verschuldigd zijn
prorata temporis voor de periode gaande van de datum van toetreding tot 31
december daaropvolgend.
De premie zal moeten betaald worden op de rekening vermeld op de
betalingsaanvraag.
Enkel de betaling op deze rekening is bevrijdend.

2.

Wanbetaling van de premie
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag, kan de Verzekeraar de waarborg
schorsen op voorwaarde dat de Verzekerde in gebreke werd gesteld, hetzij bij
deurwaardersexploot, hetzij bij een ter post aangetekende brief.
Indien de betaling niet binnen de termijn van vijftien dagen is uitgevoerd te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de
aangetekende brief, is de sanctie bepaald in de ingebrekestelling (schorsing van
de waarborg) van kracht na het verstrijken van deze termijn.
Indien de waarborg werd geschorst, maakt de betaling door de Verzekerde van de
vervallen premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten en de
gerechtelijke inningkosten, een einde aan deze schorsing.
Bij schorsing van de dekking blijft de Verzekerde verplicht de later nog te
vervallen premies te betalen op voorwaarde dat de Verzekeraar betaling hiervan
eist door ingebrekestelling overeenkomstig alinea 1. Het recht van de Verzekeraar
wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.
De Verzekeraar zal in ieder geval het IBR kennis geven van de schorsing van de
waarborg van de Verzekerde door niet-betaling van de premie.
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3.6.5

Beschrijving van het Risico
1.

Verplichtingen van de Verzekeringnemer
De Verzekeringnemer is verplicht nauwkeurig mee te delen:


alle hem bekende omstandigheden bij afsluiting van het contract;



de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van omstandigheden door hen
bekent in de loop van zijn contract, die van aard zijn om een aanmerkelijke
en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet te bewerkstelligen en die zij redelijkerwijze moeten beschouwen
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico
door de Verzekeraar.

Het gebruik van een vragenlijst opgesteld door de Verzekeraar ontlast de
Verzekeringnemer en de Verzekerde niet van deze verplichtingen.
2.

Niet naleving van deze verplichtingen
Indien de Verzekeraar het contract afgesloten heeft, kan hij, behalve in geval van
bedrog, geen sanctie opleggen om reden dat op sommige van zijn schriftelijke
vragen niet werd geantwoord.
In geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens
in de verklaring van de Verzekeringnemer, die de Verzekeraar misleidt bij
beoordeling van het risico, is het contract nietig. De premies die vervallen zijn tot
op het ogenblik waarop de Verzekeraar hiervan kennis heeft gekregen, komen
hem toe.
Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens door de
Verzekeringnemer niet opzettelijk geschiedt, wordt het contract aangepast of
opgezegd overeenkomstig de bepalingen hierna.

3.

Aanpassing van het contract


In geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijk onjuist meedelen van
gegevens in de verklaring van de Verzekeringnemer;



alsook wanneer het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet, zo
verzwaard is dat de Verzekeraar, indien de verzwaring bij het afsluiten van
het contract had bestaan, aan andere voorwaarden zou hebben verzekerd
of de verzekering niet zou aanvaard hebben, beschikt de Verzekeraar over
een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft
gekregen van de verzwaring om te reageren.



Indien de Verzekeraar het bewijs levert dat hij in geen geval dit risico zou
hebben verzekerd, kan hij het contract opzeggen. In het ander geval, stelt hij
de wijziging van het contract voor met terugwerkende kracht tot de dag
waarop hij kennis kreeg van de verzwijging of het onjuist meedelen van
gegevens of van de verzwaring.

Met ingang van de dag van ontvangst van het voorstel tot wijziging beschikt de
Verzekeringnemer over een termijn van één maand. Indien hij het voorstel tot
wijziging van het contract weigert of indien hij het voorstel niet aanvaard heeft
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binnen deze termijn, kan de Verzekeraar het contract opzeggen binnen de vijftien
dagen.
4.

Schadegeval voor de aanpassing van het contract
In geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededelingen
door de Verzekeringnemer en indien een Schadegeval zich voordoet voordat de
wijziging van het contract of opzegging van kracht is geworden, alsook indien het
Schadegeval zich voordoet en dat de Verzekeringnemer zich niet gehouden heeft
aan de verplichting tot mededeling van de verzwaring, zal de Verzekeraar slechts
een sanctie opleggen indien deze verzwijging of onjuiste mededeling of dit gebrek
aan mededeling aan de Verzekerde kunnen verweten worden en voor zover er
een rechtstreeks verband is tussen het Schadegeval en de niet-medegedeelde
gegevens:

5.



indien de Verzekeraar het bewijs aanbrengt dat hij in geen geval het risico
zou verzekerd hebben, zal zijn prestatie beperkt zijn tot de terugbetaling van
alle betaalde premies;



in het ander geval, is hij er slechts toe gehouden zijn prestatie te leveren
overeenkomstig de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die
de Verzekeringnemer had moeten betalen indien hij het risico nauwkeurig
had medegedeeld of indien de verzwaring in aanmerking was genomen. Zo
de Verzekerde met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, weigert de
Verzekeraar zijn dekking. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop
de Verzekeraar kennis heeft gekregen van het bedrog, komen hem toe.

Vermindering van het risico
Wanneer gedurende de loop van het contract, het risico dat het Verzekerde
voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo, dat de
Verzekeraar, indien de vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan,
aan andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat hij een evenredige
vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop de Verzekeraar van de
vermindering van het risico kennis heeft gekregen.

6.

Wettelijke wijziging van het risico
In het geval dat, na aanvang van het contract, nieuwe wettelijke bepalingen
betreffende het beroep van bedrijfsrevisor en/of betreffende de burgerlijke
aansprakelijkheid, het risico zouden verzwaren, zal de Verzekeraar het recht
hebben om een wijziging van de voorwaarden van het contract voor te stellen om
deze aan te passen aan deze wijziging van het risico.
De Verzekeraar zal de nieuwe voorwaarden die hij voorstelt betekenen aan de
Verzekeringnemer en aan elke Verzekerde die tot onderhavige polis is
toegetreden.
De Verzekerden zullen beschikken over een termijn van 30 dagen om hun
eventuele onenigheid ter kennis te brengen.
Bij gebrek hieraan, zullen zij verondersteld worden tot de nieuwe voorwaarden te
zijn toegetreden.
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De polis zal ten aanzien van de Verzekerden die hun onenigheid medegedeeld
hebben, van rechtswege een einde nemen 60 dagen nadat zij deze onenigheid
per aangetekende brief zullen betekend hebben.

3.6.6

Schadegevallen
1.

Datum van Schadegeval
De datum van het Schadegeval is uitsluitend het ogenblik waarop:
a.

hetzij een eerste schriftelijke klacht, gewaarborgd door onderhavig contract,
geformuleerd wordt door een Derde ten aanzien van een Verzekerde of de
Verzekeraar;

b.

hetzij een Verzekerde voor de eerste keer aan de Verzekeraar een daad of
feit ter kennis brengt die aanleiding zou kunnen geven tot een schade-eis,
gewaarborgd door onderhavig contract.

De oudste van de hierboven vermelde datums is bepalend voor de toepassing
van de dekking van het contract.
2.

Opeenvolging van Schadegevallen
Alle klachten voorkomend uit hetzelfde schadeverwekkend feit of uit een reeks
van identieke Schadeverwekkende feiten, vormen één en hetzelfde Schadegeval
en worden verondersteld allemaal ingediend te zijn op de datum waarop de eerste
klacht aan de Verzekerde of de Verzekeraar gericht werd, of op de datum waarop
de Verzekerde een daad of feit ter kennis bracht die aanleiding zou kunnen geven
tot een schade-eis, gewaarborgd door het contract.
De oudste van de hierboven vermelde datums is bepalend voor de toepassing
van de dekking van het contract.

3.

Verplichtingen van de Verzekerde bij Schadegeval
In de mate van het mogelijke moet de schadeaangifte de oorzaak, de
omstandigheden en de waarschijnlijke gevolgen van het Schadegeval vermelden,
alsmede de naam, voornamen en de woonplaats van de getuigen en van de
benadeelden.
De Verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het
Schadegeval te voorkomen of te beperken.
De Verzekerde bezorgt aan de Verzekeraar alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke stukken betreffende een Schadegeval binnen de acht dagen
na kennisgeving, betekening of terhandstelling op straffe, ingeval van nalatigheid,
van schadevergoeding en intrest aan de Verzekeraar verschuldigd tot vergoeding
van de schade die hij daardoor geleden heeft.
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke bepaling van de schade,
elke toezegging tot vergoeding, elke betaling door de Verzekerde zonder
schriftelijke toestemming van de Verzekeraar, kan tegen deze laatste niet worden
ingeroepen. Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of
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medische hulp door de Verzekerde kunnen voor de Verzekeraar geen grond
opleveren om zijn waarborg te weigeren.
Elk Schadegeval moet aan de Verzekeraar aangegeven worden ten laatste
binnen de acht dagen nadat het zich heeft voorgedaan of na de eerste schriftelijke
eis gericht aan de Verzekerde. De schadeaangifte wordt in de mate van het
mogelijke gedaan aan de hand van het formulier dat de Verzekeraar ter
beschikking van de Verzekerde heeft gesteld.
De Verzekeraar kan er zich echter niet op beroepen dat de termijn voorzien voor
de schadeaangifte niet in acht is genomen, indien die melding zo spoedig als
redelijkerwijze mogelijk is geschied.
De Verzekerde bezorgt onverwijld aan de Verzekeraar alle nuttige inlichtingen en
documenten. Hij verbindt zich alle vragen te beantwoorden die de Verzekeraar
stelt ten einde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen
vaststellen.
4.

Niet-naleving van de verplichtingen bij Schadegeval
Indien de Verzekerde één van deze verplichtingen niet nakomt en er daardoor
een nadeel ontstaat voor de Verzekeraar, kan deze aanspraak maken op een
vermindering van zijn prestatie ten beloop van het door hem geleden nadeel.
De Verzekeraar weigert zijn dekking indien de Verzekerde met bedrieglijk opzet
deze verplichtingen niet is nagekomen

5.

Leiding van het geschil
Vanaf het ogenblik dat de Verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en
voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de Verzekerde te
stellen binnen de grenzen van de dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de
Verzekeraar en van de Verzekerde samenvallen, heeft de Verzekeraar het recht
om, in de plaats van de Verzekerde, de Vordering van de benadeelde te
bestrijden. Hij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. De
tussenkomsten van de Verzekeraar houden geen enkele erkenning in van
aansprakelijkheid vanwege de Verzekerde en hij mogen hem ook geen nadeel
berokkenen.
Wanneer het geding tegen de Verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht kiest
de Verzekerde zijn verdedigingsmiddelen in alle vrijheid en op zijn kosten, zelfs
indien de burgerlijke belangen niet geregeld zijn. De Verzekeraar kan vrijwillig
tussenkomen onder dezelfde voorwaarden als wanneer het geding voor een
burgerlijke rechtbank wordt gebracht. In dit geval beperkt hij zich tot het bepalen
van de verdedigingsmiddelen in verhouding tot de draagwijdte van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de Verzekerde en de belangrijkheid van de bedragen die
door de benadeelde worden geëist.
De Verzekerde is gehouden tot persoonlijke verschijning wanneer de
rechtspleging het vereist.
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Wanneer de Verzekerde door nalatigheid niet verschijnt of geen gevolg geeft aan
een door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij het door de
Verzekeraar geleden nadeel vergoeden.
6.

De Commissie voor Schadegevallen
1.

De Gemengde Commissie is samengesteld uit leden aangeduid door het IBR,
door de Verzekeraar en door de Makelaar.

2.

De Commissie heeft als opdracht een raadgevend advies te geven
aangaande:

3.

3.6.7



de ontvankelijkheid van de Schadegevallen



de ingewikkelde aansprakelijkheidsgevallen



de begroting van de schadevergoedingen



in het algemeen, elke vraag die nuttig lijkt voor het beheer van de
Schadegevallen

Alle Schadegevallen voor de Commissie gebracht zullen zonder enige
uitzondering, strikt vertrouwelijk behandeld worden op basis van naamloze
fiches

Vrijstelling
Bij Schadegeval zal de Verzekeraar aan de benadeelde het gehele bedrag van de
schadevergoeding die hem toekomt betalen en de Vrijstelling verhalen op de
Verzekerde.
De Vrijstelling wordt berekend en bepaald in functie van de kostprijs van het
Schadegeval, dit wil zeggen op het geheel van de schadevergoedingen aan de
benadeelde Derde te betalen, de intresten op deze schadevergoeding, de
gerechtskosten alsook de kosten en erelonen van alle aard door de Verzekeraar
gemaakt voor de verdediging van de belangen van de Verzekerde.
Evenwel:


Er is geen 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.



De Vrijstelling wordt berekend en bepaald enkel in functie van 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.
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3.6.8

3.6.9

Gewaarborgde Bedragen
(1)

De Verzekeraar verleent zijn dekking per Verzekerde, per Schadegeval en per
Verzekeringsjaar zowel voor de hoofdsom als voor de kosten en intrest boven de
door de Verzekeringnemer gedragen Vrijstellingen.

(2)

Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding kent de Verzekeraar zijn dekking
toe tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen;

(3)

Alle Vorderingen die hun oorsprong vinden in eenzelfde Fout of in een
opeenvolging van Fouten van dezelfde aard ongeacht het aantal schadelijders en
het aantal eventueel aansprakelijke Verzekerden, vormen één en dezelfde
Vordering;

(4)

Voor het totaal van de Vorderingen die worden ingediend na verstrijking van de
polis, is de maximale waarborg waartoe de Verzekeraar kan gehouden worden
gelijk aan de verzekerde som beschikbaar voor het laatste Verzekeringsjaar.

Kosten
De reddingskosten, de intresten betreffende de in hoofdsom verschuldigde vergoeding
en de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen alsook de honoraria en de
kosten van advocaten en experts zijn integraal ten laste van de Verzekeraar, voor zover
het totaal ervan en dat van de vergoeding in hoofdsom per Verzekeringnemer en per
Vordering de totale Verzekerde som niet overschrijdt.
De kosten en intresten hiervoor bedoeld zijn ten laste van de Verzekeraar voor zover hij
uitsluitend betrekking hebben op prestaties die door het contract worden verzekerd. De
Verzekeraar is bijgevolg niet gehouden tot kosten en intresten die betrekking hebben op
niet verzekerde prestaties
Wat de reddingskosten betreft, verbindt de Verzekeringsnemer zich ertoe de
Verzekeraar 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 Vordering te voorkomen zonder dat er
nakend gevaar is of wanneer het nakend gevaar is afgewend.
Als de spoed en het nakende gevaar te wijten zijn aan het feit dat een Verzekerde
nagelaten heeft om op tijd de normale voorkomingmaatregelen te nemen, zullen de
aldus gemaakte kosten niet worden beschouwd als reddingskosten ten laste van de
Verzekeraar.

3.6.10 Subrogatie
De Verzekeraar treedt in de rechten en rechtsvorderingen van de Verzekerde ten
beloop van het bedrag van de schadevergoeding die hij betaald heeft.
Indien, door toedoen van de Verzekerde, de in de plaatsstelling geen gevolg kan
hebben ten voordele van de Verzekeraar, kan deze van hem de terugbetaling vorderen
van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.
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De in de plaatsstelling mag de Verzekerde of de begunstigde die slechts gedeeltelijk
vergoed is, niet benadelen. In dit geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem
nog verschuldigd is, bij voorrang boven de Verzekeraar.
De Verzekeraar heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de recht opgaande of
nederdalende lijn, de echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten in de rechte lijn van de
Verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel,
behoudens kwaad opzet.
De Verzekeraar kan evenwel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun
aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt.

3.6.11 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 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 strafbare daad, een opzettelijke daad
of een zware fout van deze personen zoals omschreven door onderhavige collectieve
verzekeringspolis.

3.6.12 Toepasselijk Recht
Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.

3.6.13 Faling van de Verzekerde
In geval van faillissement van de Verzekerde, blijft de verzekering bestaan ten voordele
van de massa van de schuldeisers die jegens de Verzekeraar instaan voor de betaling
van de premies die nog moeten vervallen na de faillietverklaring.

3.6.14 Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder
gerechtelijk gezag van het geheel of een deel van de
onderneming of van haar activiteiten
De verzekering blijft bestaan ten voordele van de gezamenlijke schuldeisers, zolang
niet alle activa volledig door de gerechtsmandataris, te gelde gemaakt zijn.
Deze laatste en de verzekeraar kunnen evenwel in onderlinge overeenstemming de
toetreding tot de polis beëindigen.
De premie wordt betaald door de gerechtsmandataris en behoort tot de voorschotten
die bij voorrang afgenomen worden van het onder de schuldeisers te verdelen bedrag.

3.6.15 Overlijden van de Verzekerde
In geval van overdracht van het verzekerd belang, door het overlijden van de
Verzekerde, worden de rechten en de verplichtingen voortvloeiend uit het contract
overgedragen aan de nieuwe titularis van dat belang.
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De nieuwe titularis van het verzekerd belang kan evenwel de opzeg van de aansluiting
betekenen bij een ter post aangetekende brief binnen de drie maanden en 40 dagen na
het overlijden.

3.6.16 Mededelingen en Betekeningen
De mededelingen en betekeningen bestemd voor de Verzekeraar moeten gedaan
worden aan één van zijn uitbatingzetels in België.
De Verzekeraar dient de mededelingen en betekeningen aan de Verzekeringnemer,
Verzekerde of Verzekerde te doen aan het laatst gekende adres

3.6.17 Interpretatie
Ingeval van verschil tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie van de huidige
overeenkomst, zal de Verzekerde genieten van de voor hem meest gunstige versie.

3.6.18 Beheer
De Onderschrijver en de Verzekeraars vertrouwen voor de ganse duurtijd van de
collectieve verzekeringspolis aan NV Willemot en de NV Marsh exclusief en
onherroepelijk het beheer ervan, in dit begrepen de uitgifte en ondertekening bij
volmacht van de individuele voorwaarden en van de bijvoegsels.
Zij vertrouwen hen op dezelfde wijze de organisatie en bezieling toe van de Commissie
voor de Schadegevallen.

3.7 Persoonsgegevens, klachten en sancties
3.7.1

Persoonsgegevens
Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie
Wij streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten te
beschermen.
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen
(bijv. uw partner of andere gezinsleden). Als u Persoonlijke Informatie over een ander
persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anderszins zijn overeengekomen) deze persoon
informeren over de inhoud van deze verklaring en ons Privacybeleid en (indien mogelijk)
zijn/haar toestemming verkrijgen voor het delen van zijn/haar Persoonlijke Informatie
met ons.
De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – Afhankelijk van
onze relatie met u kan verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten:
contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en
kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende gezondheid of medische conditie
(verzameld met uw toestemming waar dat door de toepasselijke wet vereist is) alsook
andere Persoonlijke Informatie die u verstrekt of die wij in verband met onze relatie met
u verzamelen. Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt worden:
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Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen
van schades en betalingen;



Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de
verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling;



Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken;



Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur;



Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken;



Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;



Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten
het land waar u gevestigd bent);



Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en
beveiligingsdoeleinden;



Marktonderzoek en analyse;



(Interne) audit.

Gevoelige Persoonlijke Informatie – In verband met het verstrekken van
verzekeringen en schadebeheer, zullen wij bepaalde Gevoelige Persoonlijke Informatie
betreffende uw gezondheid en medische toestand verzamelen, en delen. We zullen dit
doen mits uw uitdrukkelijk akkoord of indien anders toegestaan door de wet.
Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de
bovenstaande doeleinden gedeeld worden met de ondernemingen in onze groep en
derde partijen (zoals makelaars en andere verzekeringstussenpersonen, verzekeraars
en herverzekeraars, kredietinformatiebureaus, medische deskundigen en andere
dienstverleners). Indien vereist door wetten en voorschriften, zal Persoonlijke Informatie
gedeeld worden met andere derde partijen (inclusief overheidsinstanties). Persoonlijke
Informatie (inclusief informatie over lichamelijke schade) kan worden opgeslagen in
schaderegisters die met andere verzekeraars gedeeld kunnen worden. Persoonlijke
Informatie mag gedeeld worden met mogelijke overnemers en overnemers en mag
overgedragen worden bij de verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa.
Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten,
kan uw Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in
andere landen (inclusief de Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen,
Bermuda en andere landen waar de gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de
wetgeving in het land waar u gevestigd bent). Bij een dergelijke doorgifte zullen wij altijd
stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie afdoende
beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de
gegevensbeschermingswetgeving. Verdere informatie over internationale doorgiften
vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder).

Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en fysieke
beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke Informatie veilig en
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beveiligd te houden. Wanneer wij Persoonlijke Informatie leveren aan een derde partij
(inclusief onze dienstverleners) of een derde partij gebruiken om namens ons
Persoonlijke Informatie te verzamelen, dan zal de derde partij zorgvuldig geselecteerd
en vereist worden om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving in
verband met ons gebruik van Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten
slechts in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en aan bepaalde
uitzonderingen onderworpen zijn. Deze rechten kunnen onder andere zijn een recht op
toegang tot Persoonlijke Informatie, een recht om onjuiste gegevens te corrigeren, een
recht om gegevens te wissen of een verzoek de verwerking van Persoonlijke Informatie
te beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw Persoonlijke
Informatie naar een andere organisatie over te dragen, een recht om bezwaar te maken
tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, een recht om te verzoeken dat
bepaalde geautomatiseerde beslissingen die wij maken menselijke tussenkomst hebben,
een recht om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij
de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt
uitoefenen vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder).
Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie
verzamelen, gebruiken en bekendmaken, vindt u in ons volledige Privacybeleid via:
http://www.aig.be/nl/privacybeleid of vraag een exemplaar op door te schrijven naar:
Data Protection Officer, AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, of per e-mail naar:
dataprotectionofficer.be@aig.com.

3.7.2

Klachten
Indien de verzekeraar geen toereikende oplossing aan de verzekerde kan bieden en
indien de klacht van de verzekerde betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst,
kan de verzekerde zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen te de
Meeussquare 35, 1000 Brussel – TEL 02 547 5871 – FAX 02 547 5975 –
info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.
Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, heeft U
eveneens toegang tot de bevoegde Luxemburgse instanties voor klachten die U
betreffende deze Polis zou hebben. De contactgegevens van deze instanties vindt u op
de website van AIG Europe S.A. http://www.aig.lu/.
Het indienen van een klacht verhindert het recht van de verzekerde niet om een
gerechtelijke procedure op te starten.

3.7.3

Sancties
De verzekeraar wordt niet verondersteld dekking te voorzien en zijn niet gehouden enige
schade te vergoeden of voordelen te verlenen, wanneer dit onze moedervennootschap
of onze ultieme controlerende entiteit zou blootstellen aan eender welke sanctie, verbod
of beperking in gevolge de resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of
economische sancties, wetten of regelgevingen van de Europese Unie, België,
Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika
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Gedaan te Brussel,

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
Datum:
Handtekening:

De Verzekeraar,
Datum:
Handtekening:

Willemot NV,
Datum:
Handtekening:

Marsh NV,
Datum:
Handtekening:
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