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VERZEKERING B.A. BEROEP 
 
 
SPECIALE VOORWAARDEN 
 

BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Artikel 1 
 
Onder VERZEKERDEN moet men verstaan :  
 
1. De nemer, zijn vennoten. 
 
2.  De zaakvoerders, bestuurders en commissarissen in de uitoefening van hun functie in dienst van de nemer. 
 
3.  De medewerkers, stagiairs, aangestelden, hulpkrachten, alsmede elke persoon waarvoor de nemer uit hoofde van 

de verzekerde activiteiten burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. 
 
Artikel 2 
 
Onder DERDEN moet men verstaan, alle andere personen dan : 
 
- de verzekerden, 
 
- de personen die bij de verzekerden inwonen. 
 
 

VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
DOEL VAN DE VERZEKERING 
 
Artikel 3 
 
De maatschappij dekt de geldelijke gevolgen van de contractuele en extracontractuele beroepsaansprakelijkheid die 
de verzekerden kan worden ten laste gelegd, uit hoofde van schade aan derden veroorzaakt en die voortspruit uit : 
 
- vergissingen, nalatigheden, verzuimen of onvoorzichtigheden begaan in de uitoefening van hun beroepsbezigheid, 
 
- het verlies, de diefstal, de vernieling, de beschadiging of de verdwijning van bescheiden die betrekking hebben op 

de beroepsbezigheid van de nemer. Deze waarborg omvat de terugstorting van de redelijk gemaakte kosten voor 
de wedersamenstelling of herstelling van de vernietigde of beschadigde bescheiden, met uitsluiting van de kosten 
van opsporing en van studie, wanneer die wedersamenstelling of herstelling slechts door een derde kan worden 
uitgevoerd. 

 
Artikel 4 
 
De maatschappij dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade aan 
derden veroorzaakt ten gevolge van de uitoefening van de beroepsbezigheid van de nemer. 
 
 
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden is eveneens gedekt voor de schade die cliënten en de hen 
vergezellende personen zouden oplopen van het ogenblik dat ze het (de) gebouw(en) waar de beroepsactiviteit 
wordt uitgeoefend binnenkomen tot het ogenblik dat ze deze verlaten. 
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VERZEKERDE SOMMEN, FRANCHISES 
 
Artikel 5 
 
De waarborg wordt toegestaan tot het beloop van de bedragen die in de bijzondere voorwaarden zijn opgegeven. 
 
De maatschappij betaalt, tot het beloop van deze bedragen, de hoofdsom van de verschuldigde vergoeding. 
 
De maatschappij betaalt, zelfs bovenop de grenzen van de waarborg :  
 
- de intresten betreffende de hoofdsom van de verschuldigde vergoeding, 
 
- de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen, alsmede de erelonen en kosten van advokaten en experts, 

doch enkel indien deze kosten door haar of met haar toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict 
dat niet aan de verzekerden toe te schrijven is, voor zover deze kosten niet op onredelijke wijze zijn gemaakt. 

 
Artikel 6 
 
Een franchise waarvan het bedrag in de bijzondere voorwaarden is vastgesteld, wordt toegepast voor elke andere 
schade dan die voortspruitend uit lichamelijke letsels. 
 
Die franchise kan niet afgekocht en niet verzekerd worden. 
 
 
VERZEKERINGSGEBIED 
 
Artikel 7 
 
De verzekering is geldig in de hele wereld, voor zover de nemer zijn beroepsbezigheid gewoonlijk in België 
uitoefent. 
 
 
GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING 
 
Artikel 8 
 
Zijn van de waarborg uitgesloten : 
 
a. De aansprakelijkheid die voortspruit uit een uitgesproken beroepsfout waarvan de gevolgen te voorzien waren of 

uit de opzettelijke overtreding van de wetten, besluiten, regels of gebruiken van het beroep. Indien echter de 
aansprakelijke dader een andere verzekerde is dan de nemer of een van zijn vennoten, zal de maatschappij de 
benadeelde derde vergoeden, onder voorbehoud van haar verhaal op de aansprakelijke dader. 

 
b.  De aansprakelijkheid die voortspruit uit operaties die vreemd zijn aan het beroep dat in de bijzondere 

voorwaarden is opgegeven. 
 
c.  De schade die voortspruit uit het niet storten of het niet terugstorten van speciën, waarden, effecten of titels, uit 

tekorten of kas- of betalingsfouten, uit elke verduistering of uit geldelijk onvermogen van de nemer. 
 
d.  De schade die voortspruit uit financiële operaties, verduisteringen of malversaties, alsmede uit oneerlijke 

concurrentie of een inbreuk op intellectuele rechten zoals firma, fabrieksmerk, licentie en brevet, auteursrechten. 
 
e.  De vergoedingen waarin private overeenkomsten tussen de verzekerden en derden voorzien, wanneer die 

vergoedingen hoger liggen dan die welke krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen zouden verschuldigd 
zijn. 
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f.  De schade die voortspruit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid welke onderworpen is aan een wettelijk 
verplichte verzekering. 

 
g.  De materiële schade veroorzaakt door vuur, door een brand, een ontploffing of door rook die zijn ontstaan in of 

overgeslagen uit de gebouwen waarvan de verzekerden eigenaar, huurder, gebruiker of bewaker zijn. 
 
h.  De schade of de schadeverzwaring veroorzaakt : 
 
  - door wapens of tuigen waarvan het de bestemming is te ontploffen door wijziging in de structuur van de 

atoomkern, 
 
  -  door elke kernbrandstof, radioactief produkt of afval of door elke andere bron van ioniserende stralingen en 

waarvoor uitsluitend een exploitant van een kerninstallatie aansprakelijk is. 
Zijn eveneens uitgesloten, de schade of de schadeverzwaring veroorzaakt door elke bron van ioniserende 
stralingen (inzonderheid elke radio-isotoop) die buiten een kerninstallatie wordt gebruikt of bestemd is te 
worden gebruikt en waarvan de verzekerden of elke persoon waarvoor ze instaan de eigendom, de bewaring of 
het gebruik hebben. 

 
i.  De schade aan de goederen die aan de nemer toevertrouwd zijn ten einde als werktuig te worden gebruikt. 
 
j.  Elke activiteit van advies, analyse of programmatie inzake informatica voor rekening van derden. Is evenwel 

gedekt de gegevensverwerking voor de uitvoering van taken die aan de verzekerden worden toevertrouwd door 
hun klanten in het raam van hun beroepsactiviteit. 
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ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN 
 
INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE POLIS 
 
Artikel 9 
 
Het contract ontstaat bij de ondertekening van de polis door beide partijen. 
Het gaat in op de datum die in de bijzondere voorwaarden is vastgesteld. 
 
Artikel 10 
 
De duur van het contract is een jaar. Aan het einde van de verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend van 
jaar tot jaar verlengd, zolang het niet drie maanden voor de verstrijking van de lopende verzekeringstermijn door 
een van de partijen is opgezegd. 
 
 
PREMIEBETALING 
 
Artikel 11 
 
Zodra het contract is gesloten, is de premie verschuldigd. De premie is jaarlijks. Ze is vooruit betaalbaar op de 
jaarlijkse vervaldag die in de polis is vastgesteld. 
 
De premie is een haalschuld. Nochtans staat het verzoek de premie te betalen gelijk met het op de woonplaats 
aanbieden van de kwitantie. 
 
In de premie zijn alle kosten, lasten en belastingen begrepen. 
 
Artikel 12 
 
De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of 
de overeenkomst opzeggen mits de nemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief. 
 
De schorsing van dekking of de opzegging gaan in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf 
de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. 
 
Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de nemer van de achterstallige premies, in voorkomend geval 
verhoogd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die 
schorsing. 
 
Wanneer de maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst 
nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling bedoeld in het 1e lid; in dat geval 
wordt de opzegging ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van kracht. 
Indien de maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging na een nieuwe 
aanmaning overeenkomstig het 1e en 2e lid. 
 
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de maatschappij de later nog te vervallen premies 
te eisen op voorwaarde dat de nemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig het 1e lid. Het recht van de 
maatschappij is evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 
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WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 13 
 
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar tarief wijzigt, past zij deze 
overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de nemer van deze aanpassing minstens 90 dagen 
voor die vervaldag in kennis. De nemer mag evenwel de overeenkomst opzeggen binnen de 30 dagen na de 
kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse 
vervaldag. 
 
Na die termijn worden de nieuwe voorwaarden als aanvaard beschouwd. 
 
De mogelijkheid tot opzegging, zoals bepaald in de 1e alinea, bestaat niet wanneer de wijziging van tarief of van 
verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die is opgelegd door de bevoegde overheid en 
die, in haar uitvoering, eenvormig is voor alle maatschappijen. 
 
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing van artikel 10. 
 
 
BESCHRIJVING VAN HET RISICO 
 
Artikel 14 
 
1)  De nemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te 

delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van 
het risico door de maatschappij. Indien op sommige schriftelijke vragen van de maatschappij niet wordt 
geantwoord en de maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval van bedrog, 
later niet meer op dat verzuim beroepen.  

 
2)  Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de 

maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn 
tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het 
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe. 

 
3)  Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij, 

binnen de termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist 
meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag 
waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens. 

 
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na 
het verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet 
aanvaard wordt, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen. 

 
Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de 
overeenkomst opzeggen binnen de termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of 
onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen. 
 
Artikel 15 
 
In de loop van de overeenkomst is de nemer verplicht, onder de voorwaarden van artikel 14, 1) de nieuwe 
omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven, die van die aard zijn om een aanmerkelijke 
en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 
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Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die 
verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet 
zij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, 
de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerking tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel 
tot wijziging van de overeenkomst door de nemer wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een termijn van 
één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij de 
overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen. 
 
Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de 
overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft 
gekregen van de verzwaring. 
 
Wanneer, in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst 
had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de 
premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. 
Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen één maand na de aanvraag tot 
vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen. 
 
 
SCHADEGEVALLEN EN RECHTSVORDERINGEN 
 
Artikel 16 
 
In geval van schade verbinden de nemer en de verzekerden er zich toe :  
 
1.  alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te verminderen, 
 
2.  het schadegeval uiterlijk 8 dagen nadat ze er kennis van hebben gekregen schriftelijk bij de maatschappij aan te 

geven, 
 
3.  zonder verwijl alle bewijsstukken betreffende de schade en alle documenten betreffende het schadegeval aan de 

maatschappij aan te geven. De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten 
moeten binnen 48 uur na hun overhandiging of betekening aan de maatschappij worden overgemaakt, 

 
4.  de richtlijnen van de maatschappij te volgen en de stappen te doen die ze voorschrijft, 
 
5.  de procedurebehandelingen die de maatschappij vraagt te volbrengen, 
 
6.  zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke vaststelling van schade, 

van elke betaling of belofte van schadevergoeding. 
 
Het verschaffen van eerste geldelijke hulp, het verlenen van onmiddellijke medische hulp, het louter erkennen van 
de feiten door de verzekerden worden niet als een erkenning van de aansprakelijkheid beschouwd. 
 
Artikel 17 
 
Indien de nemer of de verzekerden een van de verplichtingen opgesomd in artikel 16 niet naleven en hieruit een 
nadeel voor de maatschappij voortspruit, heeft deze het recht een vermindering van haar uitkering op te eisen tot het 
beloop van het nadeel dat ze heeft geleden. 
 
De maatschappij mag haar waarborg weigeren indien de niet-naleving van deze verplichting voortkomt uit een 
bedrieglijk opzet van de nemer of de verzekerden. 
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Artikel 18 
 
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerden, belast de 
maatschappij zich op haar kosten met de verdediging van de beklaagde door een advocaat die zij aanstelt, zolang de 
burgerrechtelijke belangen niet geregeld zijn. 
 
De verzekerden kunnen op eigen kosten (behalve indien ze de waarborg Rechtsbijstand genieten) een advocaat van 
hun keuze toevoegen. 
 
De verzekerden zijn verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vereist. 
 
Artikel 19 
 
Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt 
ingeroepen, is zij verplicht zich achter de verzekerden te stellen binnen de grenzen van de dekking.  
 
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en voor zover de belangen van de maatschappij en van de 
verzekerden samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in de plaats van de verzekerden, de vordering van de 
benadeelde te bestrijden. De maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. 
 
Die tussenkomsten van de maatschappij houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de 
verzekerden en zij mogen hem geen nadeel berokkenen. 
 
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden wordt zo spoedig mogelijk aan de nemer 
meegedeeld. 
 
 
OPZEGGING VAN HET CONTRACT 
 
Artikel 20 
 
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen :  
 
a)  tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 10, 
 
b)  in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico, 

zowel bij het sluiten als in de loop van de overeenkomst, 
 
c)  in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de 

omschrijving van het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 14 en in geval van 
risicoverzwaring zoals bepaald in artikel 15, 

 
d)  in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 12, 
 
e)  na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot 

uitbetaling van de schadevergoeding, 
 
f)  in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de verzekerden of op de verzekering van deze aansprakelijkheid, maar uiterlijk 6 
maanden na de inwerkingtreding van deze bepalingen. 

 
Artikel 21 
 
De nemer kan de overeenkomst opzeggen :  
 
a)  tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 10,  
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b) na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door de maatschappij van 
de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, 

 
c)  in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of alleen van het tarief overeenkomstig 

artikel 13, 
 
d)  in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van de maatschappij, 
 
e)  in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in artikel 15, 
 
f)  wanneer tussen de datum van het sluiten en de datum van inwerkingtreding een termijn van meer dan één jaar 

verloopt. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst te worden betekend. 

 
Artikel 22 
 
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief 
tegen ontvangstbewijs. 
 
Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 10, 12 en 13, gaat de opzegging in na het verstrijken van een 
termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, 
in het geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. 
 
De opzegging van de overeenkomst door de maatschappij na aangifte van een schadegeval wordt van kracht bij de 
betekening ervan, wanneer de nemer of de verzekerden één van hun verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, 
niet zijn nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. 
 
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het ingaan van de opzegging, wordt door de 
maatschappij terugbetaald, binnen 15 dagen na de datum waarop de opzegging ingaat. 
 
 
EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE PERSOON 
 
Artikel 23 
 
De verzekering geeft de benadeelde derden een eigen recht tegen de maatschappij. De vergoeding verschuldigd 
door de maatschappij is aan de benadeelde derden toegestaan, met uitsluiting van de andere schuldeisers van de 
verzekerden. 
 
De vergoeding wordt rechtstreeks in de handen van de benadeelde derden of van hun raadsman uitbetaald. Nochtans 
kunnen elke nietigheid, exceptie of vervallenverklaring waarop men zich tegen de verzekerden kan beroepen, steeds 
tegen de benadeelde derden worden ingeroepen, voor zover ze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval 
voorafgaat. De franchise waarvan sprake in artikel 6 kan steeds tegen de benadeelde derden worden ingeroepen. 
 
 
INDEPLAATSSTELLING 
 
Artikel 24 
 
Wanneer de maatschappij een vergoeding moet betalen of reeds heeft betaald, treedt ze in alle rechten en 
rechtsvorderingen van de verzekerden tegen de aansprakelijke derden. 
 
Bijgevolg mogen de verzekerden geen afstand van verhaal doen, zonder de voorafgaande toestemming van de 
maatschappij. 
 
Behalve in geval van kwaadwilligheid, heeft de maatschappij geen enkel verhaal op de ascendenten, descendenten, 
de echtgenoot en de verwanten in rechte lijn van de verzekerden, noch op de personen die met hen samenwonen, 
hun gasten en de leden van hun huispersoneel. 
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Nochtans mag de maatschappij op deze personen een verhaal nemen, indien hun aansprakelijkheid daadwerkelijk 
door een verzekeringscontract is gedekt. 
 
 
RECHTSPRAAK 
 
Artikel 25 
 
Alle geschillen tussen partijen ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de 
nemer. 
 
 
WOONPLAATS 
 
Artikel 26 
 
Om geldig te zijn moeten de mededelingen en notificaties, bestemd voor de maatschappij, gericht worden aan haar 
zetel of aan een van haar bijkantoren. Die voor de nemer geschieden geldig op het adres dat deze in het contract 
heeft opgegeven.  
 
Indien er verscheidene nemers zijn, is elke meedeling aan een van hen gericht geldig ten opzichte van allen. 
 


