
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid van de 
mandatarissen van OCMW’S, 
Steden en Gemeenten 
 
Algemene voorwaarden 



B.A. van de mandatarissen van OCMW’S,Steden en Gemeenten 

4900227  -  01.2011 2. 

 
 
D E F I N I T I E S  
 
 
 
 

TITEL  I - VERZEKERING VAN DE PERSOONLIJKE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK-
HEID VAN DE MANDATARISSEN VAN 
OCMW’S, STEDEN EN GEMEENTEN 

 
 
Artikel 1 - Voorwerp van de dekking 
 
Artikel 2  - Uitsluitingen 
 
Artikel 3 - Verzekeringssommen en verbintenisgrenzen 
 
Artikel 4 - Verzekeringsgebied 
 
Artikel 5 - Periode van dekking 
 
Artikel 6 - Verhaal 
 
 
 
 

TITEL  II - ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 7 - Mededeling van het risico 
 
Artikel 8 - Vermindering van het risico 
 
Artikel 9 - Verzwaring van het risico 
 
Artikel 10 - Betaling 
 
Artikel 11 - Berekeningswijze 
 
Artikel 12 - Ingang van de dekking 
 
Artikel 13 - Niet-betaling van de premie 
 
Artikel 14 - Controle 



B.A. van de mandatarissen van OCMW’S, Steden en Gemeenten  

 

4900227  -  01.2011 3. 

 
Artikel 15 - Herziening 
 
Artikel 16 - Duur 
 
Artikel 17 - Opzegging 
 
Artikel 18 - Verplichtingen van de verzekerde 
 
Artikel 19 - Leiding van het geschil 
 
Artikel 20 - Preventie en controle 
 
Artikel 21 - Indeplaatsstelling 
 
Artikel 22 - Kosten en intresten 
 
Artikel 23 - Sterkmakingsverklaring 
 
Artikel 24 - Varia 
 
 
 
 

TITEL  III - RECHTSBIJSTAND 
 
 
Artikel 25 - Dekkingen 
 
Artikel 26 - Verzekerden 
 
Artikel 27 - Verzekeringssommen 
 
Artikel 28 - Verzekeringsgebied 
 
Artikel 29 - Dekkingstermijn 
 
Artikel 30 - Vrije keuze van expert 
 
Artikel 31 - Vrije keuze van advocaat 
 
Artikel 32 - Raadpleging van een advocaat bij uiteenlopende meningen 
 
Artikel 33 - Administratieve bepalingen 
 



B.A. van de mandatarissen van OCMW’S, Steden en Gemeenten  

 

4900227  -  01.2011 4. 

 

DEFINIT IES 
 
 
Onder verzekerde wordt verstaan volgens de hoedanigheid van de verzekeringnemer : 
 
• ofwel de Burgemeester en de Schepenen die deel uitmaken van het college van Burgemeester en 

schepenen van de verzekeringnemer – inbegrepen de voorzitter van het OCMW, doch uitsluitend 
wanneer hij zetelt als lid van dit gemeentecollege, en – mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, 
de gemeenteraadsleden; 

 
• ofwel de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn of van de 

bijzondere comités van de verzekeringnemer, alsook – mits vermelding in de bijzondere 
voorwaarden - alle andere raadgevers belast met een specifieke opdracht door de Raad voor 
maatschappelijk welzijn of de bijzondere comités van de verzekeringnemer. 

 
Onder letselschade verstaat men iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid en de geldelijke of 
morele gevolgen ervan. 
 
Onder onstoffelijke schade verstaat men iedere schade die geen letsel- of zaakschade is. 
 
Onder onstoffelijke schade die gevolgschade is, verstaat men iedere schade die geen letsel- of 
zaakschade is die het gevolg is van door deze overeenkomst gedekte letsel- of zaakschade. 
 
Onder onstoffelijke schade die geen gevolgschade is, verstaat men de zogenaamde "zuiver 
Onstoffelijke" schade die niet het gevolg is van letsel- of zaakschade. 
 
Onder zaakschade verstaat men beschadiging, vernieling of verlies van zaken. 
 
Onder schadeverwekkend feit verstaat men de daad, het feit, de vergissing of het verzuim dat aan de 
oorsprong ligt van het geschil. 
 
Onder reddingskosten verstaat men die welke voortvloeien uit : 
 
• de door de Maatschappij gevraagde maatregelen om de gevolgen van de schade te voorkomen of te 

beperken; 
 
• de maatregelen die redelijkerwijs door de verzekerde uit eigen beweging worden genomen om de 

schade te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat deze 
maatregelen dringend waren, dat wil zeggen dat de verzekerde ze onverwijld moet nemen, en niet de 
mogelijkheid heeft eerst de Maatschappij te verwittigen en haar akkoord te vragen, zonder haar 
belangen te schaden. 

 
 Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, moet er bovendien dreigend gevaar 

zijn, dat wil zeggen dat als de maatregelen niet worden genomen, er onmiddellijk en zeker een 
schadegeval zal gebeuren. 
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Onder L.A.R. verstaat men L.A.R. Verzekering Rechtsbijstand N.V.; verzekeringsmaatschappij toegelaten 
onder het nr. 0356 voor het uitoefenen van de tak "Rechtsbijstand" -tak 17-K.B. van 4 en 13.07.1979 – 
B.S. van 14.07.1979- nr. BCE : BTW BE 0403 250774 RPM Brussel- Maatschappelijke zetel 
53 Belliardstraat 1040 Brussel. 
 
Onder verontreiniging wordt verstaan de verslechtering, door wijziging van de bestaande kenmerken, 
van de kwaliteit van de atmosfeer, het water, de grond door het inbrengen of verwijderen van substanties 
of energie. 
 
Onder verzekeringnemer wordt verstaan het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 
de Stad of de Gemeentedie de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de verzekerden heeft 
gesloten en in de bijzondere voorwaarden aangeduid. 
 
Onder kernrisico wordt verstaan schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een wijziging 
van de atoomkern, radioactiviteit, voortbrenging van ioniserende stralingen van alle aard, uiting van de 
schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen of nucleaire substanties of radioactieve producten of 
afvalstoffen. 
 
Onder sabotage wordt verstaan een clandestien georganiseerde actie met economische of sociale 
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen, of 
goederen vernield worden om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te 
hinderen. 
 
Onder terrorisme wordt verstaan een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met 
ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, 
waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel 
goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van 
onveiligheid te scheppen of de autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale 
werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. 
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TITEL  I - VERZEKERING VAN DE PERSOONLIJKE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK-
HEID VAN DE MANDATARISSEN VAN 
OCMW’S, STEDEN EN GEMEENTEN 

 
 
 
Artikel 1 - VOORWERP VAN DE DEKKING 

 
1.1. 1.1.1. De Maatschappij verzekert de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 

verzekerden ingeval van gerechtelijk verhaal dat tegen hen wordt ingesteld door de 
verzekeringnemer bij wie zij hun mandaat uitoefenen voor door hem geleden schade die 
voortvloeit uit fouten, vergissingen, nalatigheden of verzuim gepleegd tijdens de normale 
uitoefening van hun functies. 

 
 1.1.2. De dekking wordt verleend binnen de perken van de wetsbepalingen over burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid, zonder dat de Maatschappij kan gehouden worden tot een ruimere 
vergoeding ten gevolge van bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben 
aangegaan. 

 
 1.1.3. Valt niet onder het toepassingsgebied van deze verzekering : 
 
 • schade voortvloeiend uit verrichtingen die geen verband houden met de uitoefening van 

de beroepsactiviteiten die vallen onder hun mandaat : 
 

 - ofwel van Burgemeester, raadslid of Schepen 

 - ofwel van Voorzitter, Ondervoorzitter, lid van de Raad voor maatschappelijk welzijn 
of van de bijzondere comités van de verzekeringnemer, alsook alle andere 
raadsgevers belast met een specifieke opdracht door de Raad voor 
maatschappelijk welzijn of het bijzondere comité van de verzekeringnemer, 

 

  of als gevolg van de uitoefening van een ander mandaat dan dat uitgeoefend bij het 
OCMW, de Gemeente of bij de Stad die deze verzekeringsovereenkomst heeft 
gesloten; 

 
 • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade die valt onder het 

toepassingsgebied van de Belgische of buitenlandse wetgeving betreffende de 
verplichte verzekering voor motorrijtuigen. 

 
1.2. Gedekte schade 
 
 1.2.1. Is gedekt : 
 
 • zaakschade 
 
 • onstoffelijke schade die het gevolg is van gedekte schade 
 
 • onstoffelijke schade die geen gevolgschade is. 
 
  Onstoffelijke schade die het gevolg is van niet-gedekte schade is niet gedekt. 
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Artikel 2 - UITSLUITINGEN 

 
Vallen niet onder het toepassingsgebied van onze dekking : 
 
2.1. schadegevallen veroorzaakt door een opzettelijke daad of een opzettelijk verzuim van een 

verzekerde.  Deze uitsluiting geldt enkel voor degene(n) die de opzettelijke daad heeft(hebben) 
gesteld : zij heeft geen invloed op de dekking voor de andere verzekerden. 

 
2.2. schade ten gevolge van financiële transacties, misbruik van vertrouwen, ontrouw in het beheer, 

verduistering of alle dergelijke handelingen, alsook aantasting van intellectuele rechten zoals 
uitvindingoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten; 

 
2.3. schade of aansprakelijkheden door het feit dat de verzekerde persoonlijke voordelen heeft genoten 

waarop hij wettelijk geen recht had; 
 
2.4. schade veroorzaakt door dronkenschap, staat van alcoholintoxicatie of een gelijksoortige toestand 

veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende drank. 
 De dekking blijft echter verworven aan de verzekerden die niet in fout zijn als de oorzaak van de 

uitsluiting niet aan hen te wijten is en zich zonder hun medeweten voorgedaan heeft.  De 
Maatschappij behoudt in dit geval een recht op verhaal op degene die de fout heeft begaan; 

 
2.5. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit schade veroorzaakt ten gevolge van de 

verontreiniging of aantasting van de grond, het water of de atmosfeer die niet het rechtstreeks 
gevolg is van een plotselinge gebeurtenis die voor een verzekerde onopzettelijk en onvoorzienbaar 
is; 

 
2.6. de tienjarige aansprakelijkheid van de architecten, raadgevende ingenieurs, studiebureaus en 

aannemers voortvloeiend uit de artikelen 1792 tot 1796 en 2270 van het burgerlijk wetboek, of 
iedere soortgelijke bepaling van buitenlands recht; 

 
2.7. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die gebaseerd is op of voortvloeit uit arbeid zoals onwettig 

ontslag, rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie, pesterijen en geweld op het werk, laster, 
vernederingen, schending van het privé-leven, onrechtmatige weigering van werk, benoeming, 
promotie, het nemen van een onrechtmatige tuchtmaatregel en elk rechtsmisbruik met betrekking 
tot het werk; 

 
2.8. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit geschillen op fiscaal gebied of uit 

overheidsopdrachten; 
 
2.9. de schade waarvan de herstelling valt binnen het toepassingsveld van de wetgeving betreffende de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (Verdrag van Parijs van 
29 juli 1960 en de wet van 22 juli 1985), of van iedere andere wettelijke bepaling die deze 
wetgeving zou aanvullen, wijzigen of vervangen; 

 
2.10. schade ten gevolge van oorlog of gelijkaardige feiten of burgeroorlog, terrorisme of sabotage, alle 

gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag; 
 
2.11. schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten 

die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van 
asbest; 
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2.12. schade veroorzaakt door spoorwegvoertuigen op rails die toegankelijk zijn voor het publiek; 
 
2.13. schade veroorzaakt door verkeers- of vervoermiddelen van de zee- of luchtvaart, alsook door de 

goederen die zij vervoeren of slepen; 
 
2.14. de zaakschade veroorzaakt aan de aangrenzende bebouwde onroerende goederen door het 

leggen van rioleringen; 
 
2.15. 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; 

 
2.16. de dwangsommen, verwijlrente en andere boetebedingen. 
 
 
 
Artikel 3 - VERZEKERINGSSOMMEN EN VERBINTENISGRENZEN 

 
3.1. De Maatschappij verleent haar dekking per verzekerde en per schadegeval zowel voor de 

hoofdsom als voor de kosten en intrest boven het door de verzekerde gedragen eigen risico dat 
van toepassing is op het hoofdbedrag, de intrest en de kosten. 

 
3.2. Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, kent de Maatschappij haar dekking toe tot de in de 

bijzondere voorwaarden bepaalde sommen. 
 
3.3. Alle klachten die zijn toe te schrijven aan hetzelfde schadeverwekkend feit worden als éénzelfde 

schadegeval beschouwd. 
 
3.5. Per schadegeval is een in de bijzondere voorwaarden vastgelegd eigen risico van toepassing. 
 
 
 
Artikel 4 - VERZEKERINGSGEBIED 

 
De verzekering dekt de schadegevallen overkomen in de hele wereld voor zover deze het gevolg zijn van 
een feit dat betrekking heeft op de normale uitoefening van de functies die de verzekerde vervult bij het 
OCMW, de Gemeente of de Stad die deze overeenkomst heeft gesloten. 
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Artikel 5 - PERIODE VAN DE DEKKING 

 
De dekking van deze overeenkomst is van toepassing op vorderingen die schriftelijk worden ingesteld 
tegen de verzekerde of de Maatschappij tijdens de geldigheidstermijn van de overeenkomst voor schade 
voorgevallen tijdens deze periode. 
 
Ze geldt eveneens voor vorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de 
Maatschappij tijdens een periode van 36 maanden te rekenen vanaf de einddatum van de overeenkomst, 
en dit voor zover deze vorderingen tot vergoeding betrekking hebben op : 
 
• schade die zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheidstermijn van deze overeenkomst indien, bij het 

einde van deze overeenkomst, het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt, ongeacht de 
verzekeringsvoorwaarden die door de nieuwe verzekeraar zijn vastgelegd; 

 
• daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de geldigheidstermijn van deze 

overeenkomst hebben plaatsgevonden en aan de Maatschappij zijn aangegeven. 
 
Er wordt gepreciseerd dat de verzekeringsvoorwaarden die op deze vorderingen van toepassing zijn, de 
voorwaarden zijn die op het laatste verzekeringsjaar van toepassing zijn. 
 
Onder schadegeval wordt verstaan : 
 
• de eis tot vergoeding die schriftelijk wordt geformuleerd ten overstaan van een verzekerde of de 

Maatschappij; 
 
• of alle eisen tot vergoeding die betrekking hebben op hetzelfde schadeverwekkend feit. 
 
De datum van het schadegeval is de datum waarop de verzekerde of, in voorkomend geval de 
Maatschappij, een schriftelijke klacht of een dagvaarding heeft ontvangen, of de datum waarop de 
verzekerde feiten aan de Maatschappij zijn aangegeven die aanleiding kunnen geven tot vorderingen van 
derden.  De oudste van deze data wordt in aanmerking genomen. 
 
 
 
Artikel 6 - VERHAAL 

 
De Maatschappij behoudt zich een recht van verhaal voor tegen de verzekeringnemer en/of de 
verzekerde voor zover zij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst haar prestaties had kunnen 
weigeren of verminderen. 
De Maatschappij verbindt zich ertoe de verzekeringnemer en/of de verzekerde in kennis te stellen van 
haar voornemen om een verhaal uit te oefenen, zodra ze kennis heeft genomen van de feiten die deze 
beslissing rechtvaardigen. 
 
Het verhaal betreft de schadevergoedingen, met inbegrip van de interesten en gerechtskosten. 
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TITEL  II - ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
 
VERZEKERD RISICO 
 
 
Artikel 7 - MEDEDELING VAN HET RISICO 

 
De verzekeringnemer 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, zoals, bijvoorbeeld, de deelname aan een tijdelijke 
vennootschap. 
 
De verzekering is dus ten aanzien van de verzekeringnemer begrensd tot het risico dat beschreven staat 
in de overeenkomst of in haar bijvoegsels, op basis van gezegde mededeling. 
 
7.1. Wanneer de Maatschappij vaststelt dat er gegevens onopzettelijk zijn verzwegen of onopzettelijk 

onjuist zijn meegedeeld, stelt zij binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop 
zij er kennis van 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. 

 Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan zij de 
overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. 

 
 Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer 

of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen van de ontvangst van dit 
voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de Maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen 
15 dagen. 

 Als de Maatschappij de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld 
binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan zij zich nadien niet meer beroepen op feiten die haar 
bekend waren. 

 
7.2. Indien zich een schade voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van 

kracht is geworden, en het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet aan de 
verzekeringnemer kan worden verweten, is de Maatschappij tot de overeengekomen prestatie 
gehouden. 

 
7.3. Indien zich een schade voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van 

kracht is geworden, en het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens aan de 
verzekeringnemer kan worden verweten, is de Maatschappij slechts tot prestatie gehouden op 
basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou 
hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld. 

 Indien de Maatschappij echter bij een schade het bewijs levert dat zij het risico, waarvan de ware 
aard door de schade aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt haar prestatie 
beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. 

 
7.4. Wanneer de Maatschappij vaststelt dat gegevens opzettelijk werden verzwegen of opzettelijk 

onjuist werden meegedeeld, waardoor zij misleid werd bij de beoordeling van het 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 opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe. 
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Artikel 8 - VERMINDERING VAN HET RISICO 

 
Wanneer tijdens de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst het risico dat de schade zich voordoet, 
aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de Maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten 
van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, is zij verplicht een 
overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan vanaf de dag waarop zij van de vermindering 
van het risico kennis heeft gekregen. 
 
Als de Maatschappij en de verzekeringnemer het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een 
maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst 
opzeggen. 
 
 
 
Artikel 9 - VERZWARING VAN HET RISICO 

 
9.1. De verzekeringnemer heeft de verplichting in de loop van de overeenkomst, onder dezelfde 

voorwaarden als bij het sluiten van de overeenkomst, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen 
van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende 
verzwaring van het risico, dat de schade zich voordoet, te bewerkstelligen. 

 
 Wanneer tijdens de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst het risico dat de schade zich 

voordoet, zo verzwaard is dat de Maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de 
overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een 
termijn van een maand te rekenen van de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, 
de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de 
verzwaring. 

 
 Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben 

verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. 
 Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer 

of indien, bij het verstrijken van een maand te rekenen van de ontvangst van dit voorstel, dit laatste 
niet wordt aanvaard, kan de Maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen. 

 Indien de Maatschappij de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld 
binnen de hierboven bepaalde termijn, kan zij zich later niet meer beroepen op de verzwaring van 
het risico. 

 
9.2. Indien zich een schade voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van 

kracht is geworden en terwijl de verzekeringnemer de in artikel 9.1. bedoelde meldingsplicht heeft 
vervuld, is de Maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden. 

 
9.3. Indien zich een schade voordoet en de verzekeringnemer de in artikel 9.1. bedoelde verplichting 

niet heeft vervuld : 
 
 • is de Maatschappij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren, wanneer het 

ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer niet kan worden verweten; 
 
 • is de Maatschappij er slechts toe gehouden haar prestatie te leveren naar de verhouding tussen 

de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen, indien de 
verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de 
verzekeringnemer kan worden verweten. 
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 Zo de Maatschappij evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou 

hebben verzekerd, dan is haar prestatie bij schade beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde 
premies. 

 
9.4. Als de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kan de Maatschappij haar 

dekking weigeren. 
 
 De premies die zijn vervallen tot op het ogenblik waarop de Maatschappij van het bedrog kennis 

heeft gekregen, komen haar toe als schadevergoeding. 
 
 
 
PREMIE 
 
 
Artikel 10 - BETALING 

 
De premies zijn haalschuld.  Zij zijn betaalbaar tegen aanbieding van de premiestaat of bij ontvangst van 
een vervaldagbericht.  Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de Maatschappij wordt betaald, is de 
premiebetaling bevrijdend wanneer ze gedaan wordt aan de verzekeringsproducent die houder is van de 
door de Maatschappij opgestelde premiestaat of die bij het sluiten of bij de uitvoering van de 
overeenkomst bemiddeld heeft. 
De jaarpremie kan niet kleiner zijn dan de som van de in de bijzondere voorwaarden vermelde minima. 
Alle huidige en toekomstige kosten, lasten en heffingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn ten laste 
van de verzekeringnemer. 
 
 
 
Artikel 11 - BEREKENINGSWIJZE 

 
De premies zijn forfaitair, dat wil zeggen vastgesteld bij de afsluiting van de overeenkomst en vooruit te 
betalen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. 
 
 
 
Artikel 12 - INGANG VAN DE DEKKING 

 
De dekking gaat pas in op de data en uren die vastgesteld zijn in de bijzondere voorwaarden en bij 
ontstentenis om 0 uur en na betaling van : 
 
• hetzij de eerste premie als deze forfaitair is; 
 
• hetzij het eerste voorschot als de premie achteraf te betalen is. 
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Artikel 13 - NIET-BETALING VAN DE PREMIE 

 
13.1. Niet-betaling van een premie op de vervaldag geeft aanleiding tot schorsing van de dekking of tot 

opzegging van de overeenkomst, na ingebrekestelling van de verzekeringnemer. 
 
13.2. De ingebrekestelling gebeurt ofwel bij deurwaardersexploot ofwel bij een ter post aangetekende 

brief.  Zij bevat een aanmaning tot betaling van de premie binnen een termijn van 15 dagen te 
rekenen van de dag volgend op de betekening of op de afgifte van de aangetekende brief ter post. 

 
13.3. De schorsing of de opzegging hebben pas uitwerking na verstrijking van de termijn van 15 dagen 

vermeld in artikel 13.2. 
 
13.4. De toezending van de aangetekende herinnering maakt verwijlinterest eisbaar, rechtens en zonder 

ingebrekestelling lopende vanaf de 31ste dag na de datum waarop de premiestaat opgemaakt werd. 
 De verwijlinterest wordt berekend tegen de wettelijke rentevoet. 
 
13.5. Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzekeringnemer van de vervallen 

premies, eventueel verhoogd met de interest, een einde aan die schorsing. 
 Wanneer de Maatschappij haar verplichting tot dekking heeft geschorst, kan zij de overeenkomst 

opzeggen als zij haar die mogelijkheid heeft voorbehouden in de ingebrekestelling die aan de 
verzekeringnemer is gezonden. 

 In dat geval gaat de opzegging in bij de verstrijking van een termijn van 15 dagen te rekenen van 
de eerste dag van de schorsing. 

 Als de Maatschappij zich de mogelijkheid tot het opzeggen van de overeenkomst niet heeft 
voorbehouden in de ingebrekestelling, kan de opzegging alleen gebeuren na een nieuwe 
aanmaning die moet zijn gedaan overeenkomstig punt 13.2. hierboven. 

 
13.6. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij om de premies 

te vorderen die later zullen vervallen, op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke is 
gesteld overeenkomstig artikel 13.2. 

 Het recht van de Maatschappij is evenwel beperkt tot de premies betreffende twee opeenvolgende 
jaren. 

 
 
 
Artikel 14 - CONTROLE 

 
De Maatschappij behoudt zich het recht voor de verklaringen van de verzekeringnemer na te gaan.  
Daartoe moeten de boekhouding of andere bewijsstukken die tot het nagaan van deze verklaringen 
kunnen dienen, ter beschikking van de Maatschappij of haar afgevaardigden worden gesteld. 
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Artikel 15 - HERZIENING 

 
Indien de Maatschappij haar tarief wijzigt, heeft zij het recht om deze tariefwijziging toe te passen op deze 
overeenkomst vanaf de volgende jaarlijkse premievervaldag. 
 
Als de verzekeringnemer minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte is gebracht 
van de wijziging, heeft hij het recht de overeenkomst minstens drie maanden vóór deze vervaldag op te 
zeggen.  De overeenkomst komt daardoor op deze vervaldag ten einde. 
 
Als de verzekeringnemer minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte wordt 
gebracht van de wijziging, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving van de wijziging.  De overeenkomst 
eindigt daardoor bij afloop van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag na de betekening of 
na de datum van het ontvangstbewijs of, bij een aangetekende brief, te rekenen van de dag na het ter 
post afgeven van deze aangetekende brief , maar ten vroegste op de datum van de jaarlijkse vervaldag. 
 
De mogelijkheid van opzegging voorzien in de tweede en derde alinea bestaat niet wanneer de 
tariefverhoging voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling. 
 
 
 
DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST 
 
 
Artikel 16 - DUUR 

 
De overeenkomst wordt afgesloten voor de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde duur. 
Er wordt vermeld dat de verzekering Rechtsbijstand voor de duur van een jaar wordt afgesloten. 
Tenzij een van de partijen zich ertegen verzet bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaarders-
exploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs ten minste drie maanden voor de 
verstrijking van de overeenkomst, wordt deze laatste stilzwijgend hernieuwd voor periodes gelijk aan de 
eerste, jaargedeelten uitgesloten. 
 
 
 
Artikel 17 - OPZEGGING 

 
17.1. Elke betekening van opzegging gebeurt hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij 

deurwaardersexploot, hetzij door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 Behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst, heeft de opzegging pas uitwerking na 

verloop van een maand te rekenen van de dag na die waarop de aangetekende brief ter post is 
afgegeven, van de betekening of van de datum van het ontvangstbewijs. 

 
17.2. Wanneer de overeenkomst opgezegd wordt, worden de betaalde premies betreffende de 

verzekeringsperiode na de uitwerkingsdatum van de opzegging terugbetaald binnen 15 dagen te 
rekenen van de uitwerking van de opzegging. 

 
 Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties, wordt 

deze bepaling slechts toegepast op het gedeelte van de premies dat met die vermindering 
overeenstemt en in de mate van die vermindering. 
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17.3. De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen : 
 
 17.3.1. bij vermindering van het risico onder de voorwaarden bepaald in artikel 8; 
 
 17.3.2. bij tariefverhoging onder de voorwaarden bepaald in artikel 15. 
 
17.4. De Maatschappij mag de overeenkomst opzeggen : 
 
 17.4.1. na het overkomen van een schadegeval, uiterlijk een maand na de betaling of weigering tot 

betaling van de vergoeding; 
 
 17.4.2. in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het risico bij 

de afsluiting van de overeenkomst onder de voorwaarden bepaald in artikel 7; 
 
 17.4.3. in geval van een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde 

gebeurtenis zich voordoet  onder de voorwaarden bepaald in artikel 9; 
 
 17.4.4.  wanneer de verzekeringnemer in gebreke blijft bij de betaling van premies, bijpremies of 

bijkomende kosten overeenkomstig artikel 13; 
 
 17.4.5. in geval van weigering van de verzekeringnemer om de door de Maatschappij noodzakelijk 

geachte maatregelen ter preventie van schadegevallen te nemen; 
 
 17.4.6. in geval van wijziging aan het Belgische of buitenlandse recht die de omvang van de 

dekking kan beïnvloeden. 
 
 
 
SCHADEGEVALLEN 
 
 
Artikel 18 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE 

 
18.1. De verzekerde moet elk schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk 8 dagen na de feiten bij de 

Maatschappij aangeven. 
 
18.2. De verzekerde moet zonder verwijl aan de Maatschappij alle nuttige inlichtingen verstrekken en op 

de vragen antwoorden die hem worden gesteld teneinde de omstandigheden en de omvang van de 
schade te kunnen vaststellen. 

 
18.3. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te 

voorkomen en te beperken. 
 
18.4. Indien de verzekerde één van de verplichtingen hem opgelegd door de artikelen 18.1. tot 18.3. niet 

nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de Maatschappij, kan deze aanspraak maken op 
een vermindering van haar prestatie ten belope van het door haar geleden nadeel. 

 De Maatschappij kan haar dekking weigeren indien de verzekerde de bedoelde verplichtingen met 
bedrieglijk opzet niet is nagekomen. 

 Wanneer de verzekerde een van de verplichtingen ontstaan door het schadegeval, niet is 
nagekomen met de bedoeling de Maatschappij te misleiden en deze de overeenkomst opzegt, 
wordt de opzegging van kracht bij de betekening ervan. 
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18.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk 

na de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, doorgestuurd worden 
aan de Maatschappij, bij verzuim waarvan de verzekerde de Maatschappij moet vergoeden voor 
de schade die zij geleden heeft. 

 
18.6. De verzekerde moet verschijnen op de terechtzittingen en zich onderwerpen aan de door de 

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

bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die de Maatschappij daardoor heeft geleden, 
vergoeden. 

 
18.7. De verzekerde moet zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, 

van elke betaling of belofte van betaling. 
 Het erkennen van een feit of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de 

verzekerde kunnen geen grond opleveren tot weigering van de dekking. 
 De vergoeding of de belofte tot vergoeding van de benadeelde door de verzekerde, zonder de 

toestemming van de Maatschappij, kan tegen deze laatste niet worden ingeroepen. 
 
 
 
Artikel 19 - LEIDING VAN HET GESCHIL 

 
Vanaf het ogenblik waarop de dekking van de Maatschappij verschuldigd is en voor zover er een beroep 
op wordt gedaan, is deze laatste verplicht het voor de verzekerde op te nemen binnen de perken van de 
dekking. 
 
Wat betreft de burgerlijke belangen en voor zover de belangen van de Maatschappij en van de 
verzekerde samenvallen, heeft de Maatschappij het recht om in de plaats van de verzekerde de 
vordering van de benadeelde te bestrijden.  Zij kan deze laatste schadeloosstellen indien nodig. 
 
Deze interventies van de Maatschappij houden geen erkenning van aansprakelijkheid van de verzekerde 
in en mogen hem geen nadeel berokkenen. 
 
 
 
Artikel 20 - PREVENTIE EN CONTROLE 

 
De verzekeringnemer is ertoe gehouden de deskundigen en inspecteurs die door de Maatschappij belast 
zijn met een onderzoek naar de maatregelen ter preventie van schadegevallen en naar de oorzaken en 
omstandigheden ervan, tot zijn lokalen toe te laten.  Op straffe van verval van rechten, moet de 
verzekeringnemer en/of de verzekerde alle door de Maatschappij opgelegde maatregelen ter preventie 
van schadegevallen nemen en nakomen. 
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Artikel 21 - INDEPLAATSSTELLING 

 
De Maatschappij treedt in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de voor de schade 
aansprakelijke derden, ten belope van het bedrag van de uitgekeerde vergoeding. 
Indien de indeplaatsstelling door toedoen van de verzekerde geen uitwerking meer kan hebben ten 
gunste van de Maatschappij, kan deze van hem de teruggave van de gestorte vergoeding vorderen naar 
verhouding van de geleden schade. 
 
 
 
Artikel 22 - KOSTEN EN INTEREST 

 
De reddingskosten, de interest 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 Maatschappij, voor zover het totaal ervan en dat van de vergoeding in 
hoofdsom per verzekeringnemer en per schadegeval de totale verzekerde som niet overschrijden. 
Alle klachten die zijn toe te schrijven aan hetzelfde schadeverwekkend feit worden als éénzelfde 
schadegeval beschouwd. 
 
Boven de totale verzekerde som zijn de reddingskosten enerzijds en de intrest, kosten en honoraria 
anderzijds begrensd tot : 
 
• 572.877 EUR wanneer de totale verzekerde som ten hoogste 2.864.383 EUR bedraagt; 
 
• 572.877 EUR + 20 % van het deel van de totale verzekerde som tussen 2.864.383 en 

14.321.914 EUR; 
 
• 2.864.383 EUR + 10 % van het deel van de totale verzekerde som boven 14.321.914 EUR, met een 

maximum van 11.457.532 EUR. 
 
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als 
basisindexcijfer dat van januari 2001, zijnde 131,46 (basis 1988 = 100). 
 
De in het eerste lid bedoelde kosten en interest zijn ten laste van de Maatschappij voor zover zij 
uitsluitend betrekking hebben op prestaties die door deze overeenkomst worden verzekerd.  De 
Maatschappij is bijgevolg niet gehouden tot kosten en interest die betrekking hebben op niet-verzekerde 
prestaties. 
 
Ze zijn door de Maatschappij slechts verschuldigd naar verhouding van haar verbintenis.  De verhouding 
van de respectieve verbintenissen van de Maatschappij en de verzekerde in verband met een 
schadegeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van deze overeenkomst, wordt bepaald door het 
percentage van ieders aandeel in het geraamde totale bedrag dat op het spel staat. 
 
Wat de reddingskosten betreft, verbindt de verzekerde zich ertoe de Maatschappij zo spoedig mogelijk 
op de hoogte te brengen van de door hem genomen maatregelen. 
Voor zover als nodig wordt aangestipt dat wel ten laste van de verzekerde blijven, de kosten die 
voortvloeien uit maatregelen om een schadegeval te voorkomen zonder dat er nakend gevaar is of 
wanneer het nakende gevaar is afgewend. 
 
Als de vereiste spoed en het nakende gevaar te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde nagelaten heeft 
om op tijd de normale voorkomingsmaatregelen te nemen, zullen de aldus gemaakte kosten niet worden 
beschouwd als reddingskosten ten laste van de Maatschappij. 



B.A. van de mandatarissen van OCMW’S, Steden en Gemeenten  

 

4900227  -  01.2011 18. 

 
Artikel 23 - STERKMAKINGSVERKLARING 

 
De verzekeringnemer verklaart in te staan voor de nakoming van de verplichtingen van de verzekerden 
in het kader van deze overeenkomst. 
 
 
 
Artikel 24 - VARIA 

 
24.1. De overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wet. 
 
24.2. Elk probleem in verband met de overeenkomst kan door de verzekeringnemer aan de 

Maatschappij worden voorgelegd via zijn gebruikelijke verzekeringstussenpersonen.  Indien de 
verzekeringnemer vindt dat hij niet de passende oplossing heeft verkregen, kan hij zich richten tot 
de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (fax 02 547 59 75, e-mail: 
info@ombudsman.as) of ook tot de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), 
Congresstraat 10-16 te 1000 Brussel (fax 02 220 58 17, e-mail: cob@cbfa.be), onverminderd de 
mogelijkheid om het gerecht in te schakelen. 
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TITEL  III - RECHTSBIJSTAND 
 
Indien vermeld in de bijzondere voorwaarden, verleent de Maatschappij een dekking Rechtsbijstand. 
 
De Maatschappij vertrouwt het schadebeheer voor Rechtsbijstand toe aan de verenigde verzekerden 
afgekort LAR, zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in rechtsbijstand en sedert 1935 actief in België. 
 
Bijgevolg, moeten de schadeaangiften  in rechtsbijstand gericht worden aan LAR, PB nr 12  
B-1170 Watermaal-Bosvoorde – 1. 
 
 
 
Artikel 25 - DEKKINGEN 

 
25.1. De Maatschappij vergoedt de verdedigingskosten gemaakt om de verzekerde persoonlijk te 

verdedigen of te vertegenwoordigen voor feiten inherent aan de normale uitoefening van zijn 
functies binnen het OCMW, de Stad of de Gemeente die de overeenkomst heeft gesloten, voor 
zover deze kosten niet vergoed worden in het kader van de polis "verzekering BA Steden, 
Gemeenten of OCMW’S" die door deze werd aangegaan. 

 
 Valt niet onder het toepassingsgebied van deze verzekering : 
 
 • geschillen voortvloeiend uit verrichtingen die geen verband houden met de normale uitoefening 

van de functies van de verzekerden of als gevolg van de uitoefening van een ander mandaat 
dan dat uitgeoefend bij het OCMW, de Gemeente of de Stad die deze 
verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. 

 
 • geschillen in verband met het gebruik door de verzekerden van elk motorrijtuig in de gevallen 

van burgerrechtelijke aansprakelijkheid beoogd door de Belgische of buitenlandse wetgeving 
betreffende de verplichte verzekering voor motorrijtuigen. 

 
 Onder verdedigingskosten verstaat men de honoraria en gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, 

de onderzoek-, expertise-, advocaat- en procedurekosten die gemaakt worden als gevolg van elke 
burgerrechtelijke, strafrechtelijke, administratieve of tuchtprocedure ingesteld voor elke Belgische 
en buitenlandse rechtbank, met het oog op de verdediging of vertegenwoordiging van de 
verzekerden als verdedigende partij. 

 
 De Maatschappij staat ook in, tegen voorlegging van de bewijsstukken, voor de terugbetaling van 

de kosten voor de verplaatsing met het openbaar vervoer en de verblijfkosten die nodig zijn voor de 
wettelijk voorgeschreven en bevolen verschijning van een verzekerde als verdachte voor een 
buitenlandse rechtbank. 
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25.2. Zijn echter uitgesloten van de verzekering Rechtsbijstand : 
 
 25.2.1. de geschillen die het gevolg zijn van een opzettelijke daad of een opzettelijk verzuim van 

een verzekerde.  Deze uitsluiting geldt enkel voor degene(n) die de opzettelijke daad 
heeft(hebben) gesteld : zij heeft geen invloed op de dekking voor de andere verzekerden; 

 
 25.2.2. geschillen ten gevolge van  financiële transacties, misbruik van vertrouwen, ontrouw in 

het beheer, verduistering of alle dergelijke handelingen; 
 
 25.2.3. geschillen door het feit dat de verzekerde persoonlijke voordelen heeft genoten waarop hij 

wettelijk geen recht had; 
 
 25.2.4. geschillen veroorzaakt door dronkenschap, staat van alcoholintoxicatie of een 

gelijksoortige toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan 
alcoholhoudende drank. 

 
  De dekking blijft echter verworven aan de verzekerden die niet in fout zijn als de oorzaak 

van de uitsluiting niet aan hen te wijten is en zich zonder hun medeweten voorgedaan 
heeft.  De Maatschappij behoudt in dit geval een recht op verhaal op degene die de fout 
heeft begaan; 

 
 25.2.5. de geschillen die voortvloeien uit schade veroorzaakt ten gevolge van de verontreiniging 

of aantasting van de grond, het water of de atmosfeer die niet het rechtstreeks gevolg is 
van een plotselinge gebeurtenis die voor een verzekerde onopzettelijk en onvoorzienbaar 
is; 

 
 25.2.6. de geschillen die het gevolg zijn van de tienjarige aansprakelijkheid van de architecten, 

raadgevende ingenieurs, studiebureaus en aannemers voortvloeiend uit de artikelen 1792 
tot 1796 en 2270 van het burgerlijk wetboek, of iedere soortgelijke bepaling van 
buitenlands recht; 

 
 25.2.7. geschillen in verkiezingsaangelegenheden of op fiscaal gebied; 
 
 25.2.8. geschillen betreffende schade waarvan de herstelling valt binnen het toepassingsveld van 

de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van de 
kernenergie (Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 en de wet van 22 juli 1985), of van 
iedere andere wettelijke bepaling die deze wetgeving zou aanvullen, wijzigen of 
vervangen; 

 
 25.2.9. geschillen betreffende schade ten gevolge van oorlog of gelijkaardige feiten of 

burgeroorlog, terrorisme of sabotage, alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan 
niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag; 

 
 25.2.10. geschillen betreffende schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van 

asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade 
voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest; 

 
 25.2.11. geschillen betreffende schade veroorzaakt door spoorwegvoertuigen op rails die 

toegankelijk zijn voor het publiek; 
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 25.2.12. geschillen betreffende schade veroorzaakt door verkeers- of vervoermiddelen van de zee- 

of luchtvaart, alsook door de goederen die zij vervoeren of slepen; 
 
 25.2.13. geschillen betreffende zaakschade veroorzaakt aan de aangrenzende bebouwde 

onroerende goederen door het leggen van rioleringen; 
 
 25.2.14. 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. 

 
 25.2.15. de dwangsommen, verwijlrente en andere boetebedingen. 
 
 
 
Artikel 26 - VERZEKERDEN 

 
Hebben de hoedanigheid van verzekerden in het kader van deze waarborg, de personen die als 
verzekerde aangeduid zijn in de verzekeringen van Titel I van deze overeenkomst. 
 
 
 
Artikel 27 - VERZEKERINGSSOMMEN 

 
De Maatschappij verleent haar dekking per schadegeval tot de in de bijzondere voorwaarden vermelde 
bedragen. 
 
Niet ten laste van de Maatschappij zijn de schikkingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke, 
transactionele, administratieve of economische boeten, alsook de gerechtskosten voor strafzaken. 
 
 
 
Artikel 28 - VERZEKERINGSGEBIED 

 
De verzekering dekt de schadegevallen overkomen in de hele wereld voor zover deze het gevolg zijn van 
een feit dat betrekking heeft op de normale uitoefening van de functies die de verzekerde vervult bij het 
OCMW, de Gemeente of de Stad die deze overeenkomst heeft gesloten. 
 
 
 
Artikel 29 - PERIODE VAN DE DEKKING 

 
De dekking van deze overeenkomst is van toepassing wanneer alle feitelijke elementen die aan de 
oorsprong liggen van het schadegeval zich voordeden tijdens de geldigheidstermijn van deze 
overeenkomst. 
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Artikel 30 - VRIJE KEUZE VAN EXPERT 

 
De verzekerde is vrij de expert te kiezen in geval van een expertise in België.  Deze expert moet worden 
gekozen onder hen die gevestigd zijn in de provincie waarin de expertise moet worden verricht en de 
verzekerde verbindt zich ertoe diens naam aan de Maatschappij mee te delen. 
 
Als de verzekerde erom vraagt, kan de Maatschappij hem bij die keuze adviseren. 
 
 
 
Artikel 31 - VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT 

 
De verzekerde is vrij een advocaat te kiezen of, in de mate waarin de op de procedure toepasselijke wet 
het toelaat, enige andere persoon met de vereiste kwalificaties om zijn belangen te verdedigen : 
 

1. in geval van strafrechtelijke vervolging; 

2. telkens als er een belangenconflict rijst tussen de verzekerde en de Maatschappij; in dat geval 
verzoekt deze laatste de verzekerde gebruik te maken van zijn vrije keuze. 

 
De vrije keuze van de verzekerde geldt zelfs voor procedures in het buitenland.  Als de verzekerde erom 
vraagt, kan de Maatschappij hem in zijn keuze adviseren.  Om de tenlasteneming van de kosten en 
erelonen te genieten, verbindt de verzekerde zich ertoe - behoudens gerechtvaardigde spoed - de naam 
van zijn advocaat aan de Maatschappij mee te delen en haar op de hoogte te houden van de instelling en 
het verloop van bovengenoemde procedure. 
De verzekerde heeft de leiding van het geding. 
 
Indien de verzekerde beslist van advocaat te veranderen in de loop van het geding neemt de 
Maatschappij slechts de kosten en erelonen ten laste die zouden zijn voortgevloeid uit de inschakeling 
van één enkele advocaat. 
Gaat het om een procedure in België en kiest de verzekerde een advocaat in het buitenland, zal de 
Maatschappij de vergoeding van de reiskosten van die advocaat beperken tot wat zij normaal had moeten 
betalen indien de verzekerde een advocaat in België had gekozen. 
 
 
 
Artikel 32 - RAADPLEGING VAN EEN ADVOCAAT BIJ UITEENLOPENDE 

MENINGEN 
 
Wanneer de verzekerde en de Maatschappij het niet eens zijn over de houding die moet worden 
aangenomen om het gedekte schadegeval te regelen, en nadat de Maatschappij hem van haar standpunt 
of van haar weigering om zijn stelling te volgen in kennis gesteld heeft, verzoekt zij hem - onverminderd 
de mogelijkheid voor deze laatste om een rechtsgeding in te stellen - een advocaat van zijn keuze te 
raadplegen. 
 
1. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de Maatschappij bevestigt, betaalt deze de 

verzekerde de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging in het kader van haar dekking. 
 
2. Als de verzekerde, tegen het advies van de geraadpleegde advocaat, op zijn kosten een procedure 

instelt en een beter resultaat bereikt dan wat hij zou hebben behaald indien hij het standpunt van de 
Maatschappij gevolgd had, is deze gehouden tot het verlenen van haar dekking en de kosten en 
erelonen van de raadpleging te vergoeden die nog ten laste van de verzekerde zouden zijn 
gebleven. 
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3. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de Maatschappij 

verplicht haar dekking te verlenen, ongeacht de afloop van de ingestelde procedure, en omvat deze 
de kosten en erelonen van de raadpleging. 

 
 
 
Artikel 33 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 
Behalve uitdrukkelijke afwijking, zijn de bepalingen van Titel II op deze dekking Rechtsbijstand van 
toepassing. 
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen.  Maar ook het lot 
van andere personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af. 
 
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven 
bij het inschatten van de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een 
eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw preventiepolitiek. 
 
 
Wij helpen u bij : 
 
 
• het anticiperen op de risico's 
 
• het beschermen en motiveren van uw personeel 
 
• het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar 
 
• het beschermen van uw resultaten 
 
• het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden. 
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