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DEFINITIES
Voor de interpretatie van het contract staan hieronder de definities van bepaalde woorden gegroepeerd. Ze
zijn alfabetisch gerangschikt en staan in de tekst van deze algemene voorwaarden in het vet gedrukt.
DERDEN
Iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de verzekerden.
EIGEN RISICO
Aandeel, bepaald in de bijzondere voorwaarden, dat ten laste van de verzekerde blijft bij een schadegeval.
LAR
LAR N.V., schaderegelingskantoor voor de tak "Rechtsbijstand" (tak 17) – Maatschappelijke zetel:
Troonstraat 1, B-1000 Brussel (België) – Internet: www.lar.be – Tel.: 02 678 55 50 – e-mail: lar@lar.be –
KBO nr.: BTW BE 0403.250.774 RPR Brussel.
LETSELSCHADE
Iedere aantasting van de fysieke integriteit en de geldelijke of morele gevolgen ervan.
MAATSCHAPPIJ
AXA Belgium, N.V. van verzekeringen toegelaten onder het nummer 0039 om de takken leven en niet-leven
te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25,
B-1170 Brussel (België) – Internet: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 – KBO nr.:
BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
ONSTOFFELIJKE GEVOLGSCHADE
Iedere onstoffelijke schade die het gevolg is van gedekte letselschade of zaakschade.
ONSTOFFELIJKE NIET-GEVOLGSCHADE
Schade "zuiver onstoffelijk" genoemd, die niet het gevolg is van letselschade of zaakschade.
ONSTOFFELIJKE SCHADE
Iedere schade die geen letselschade of zaakschade is.
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REDDINGSKOSTEN
Kosten die voortvloeien uit:


de door de maatschappij gevraagde maatregelen om de gevolgen van het schadegeval te
voorkomen of te beperken;



de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om een schadegeval
te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat die
maatregelen dringend waren, dat wil zeggen dat de verzekerde onverwijld en met de zorg van een
goed huisvader de maatregelen heeft genomen en niet in de mogelijkheid was om 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 men de maatregelen niet zou nemen, er onmiddellijk en zeker een schadegeval zal
ontstaan.
SCHADEGEVAL
V erz ek er in g R e ch t sb ij s tan d
Iedere betwisting waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt zich tegen een aanspraak te verzetten, tot en
met een administratief of een rechtsgeding, en bij uitbreiding, iedere vervolging waarbij de verzekerde
ertoe gebracht wordt zich te verdedigen voor een administratieve rechtbank of een straf- of
onderzoeksgerecht.
De opeenvolging van betwistingen waarin een of meerdere personen – verzekerden of derden – betrokken
zijn en die uit eenzelfde gebeurtenis voortvloeit of met elkaar in verband staat, geldt als eenzelfde
schadegeval.
Onder met elkaar in verband staan verstaat men het feit dat een schadegeval nauwe, al dan niet juridische,
verbanden vertoont die eventueel bij een rechtsvordering het samenvoegen met een andere betwisting of
geschil kunnen rechtvaardigen.
Het schadegeval wordt geacht zich te hebben voorgedaan tijdens het verzekeringsjaar waarin de eerste van
deze vervolgingen zich heeft voorgedaan.
TERRORISME
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.
Indien een gebeurtenis erkend wordt als terrorisme en voor zover terrorisme niet werd uitgesloten, dan
worden de contractuele verbintenissen van de maatschappij gepreciseerd en beperkt conform de Wet van
1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, waarvan de bepalingen
onder meer de omvang en de uitvoeringstermijn van de verzekeringsprestaties betreffen. De maatschappij
is hiertoe lid van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).
TRIP
Vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool): rechtspersoon zoals opgericht overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme.
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VERZEKERDE
De volgende natuurlijke personen of rechtspersonen:


De verzekeringnemer;



Het leidinggevend, onderwijzend en administratief personeel;



De inrichtende macht;



De andere in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerden.

VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract sluit.
VERZEKERINGSJAAR
De periode tussen:
•

ofwel twee jaarlijkse premievervaldagen

•

ofwel de datum van inwerkingtreding van de verzekering en de eerste jaarlijkse premievervaldag

•

ofwel de laatste jaarlijkse premievervaldatum en de datum van de inwerkingtreding van de
opzegging van de verzekering.

ZAAKSCHADE
Iedere beschadiging, vernieling of elk verlies van een goed, met uitsluiting van diefstal.
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TITEL I
Artikel 1
1.1.

-

BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

VOORWERP VAN DE DEKKING

Rechtsgronden – Gedekte activiteiten
1.1.1. De maatschappij verzekert bij toepassing van de Belgische rechtsnormen de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen voor schade veroorzaakt aan derden en
voorvloeiend uit aansprakelijkheid verwekkende feiten die zich voordoen in de uitoefening
van zijn functies binnen de omschreven onderwijsinstelling.
1.1.2. Aanleiding tot dekking geven de volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheid verwekkende
feiten: iedere faut, vergissing, verzuim, nalatigheid, vergetelheid of vertraging, om het even
welke tekortkoming, in rechte of in feite, op intellectueel of administratief vlak, te wijten aan
de verzekerde in de uitoefening van zijn functies binnen de omschreven onderwijsinstelling en
waarvoor hij aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, ongeacht de grond van de eis.
1.1.3. De dekking is verworven binnen de perken van de Belgische rechtsnormen over
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder dat de maatschappij kan gehouden worden tot
een ruimere vergoeding ten gevolge van:

1.2.

•

de toepassing van normen van vreemd recht die het aansprakelijkheidsregime beheersen

•

bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan, zoals, bij voorbeeld, het
afstand van verhaal, de tenlasteneming van aansprakelijkheid voor feiten van derden of
de conventionele boetes.

Gedekte schade
1.2.1 De maatschappij kent haar waarborg toe ten belope van de in de bijzondere voorwaarden
bepaalde sommen voor:
• de letselschade en de zaakschade
• de onstoffelijke schade:
a. de onstoffelijke gevolgschade
b. de onstoffelijke niet-gevolgschade.
1.2.2 De reddingskosten, zoals bepaald in artikel 17 van de administratieve bepalingen, zijn
eveneens gedekt.

Artikel 2

-

VERZEKERINGSGEBIED

Onverminderd de toepassing van artikel 1.1.3., wordt bepaald dat:
2.1.

De dekking geldt voor de vorderingen tot schadevergoeding die worden ingesteld in de gehele wereld
met uitzondering van de USA/CANADA, voor zover de omschreven onderwijsinstelling waarop ze
betrekking hebben, zich in België bevindt.

2.2.

Ingeval van een rechtsgeding, de dekking echter maar toegekend wordt indien de verzekerden voor
een gerecht gedaagd worden dat zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese
Unie of Zwitserland.
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Artikel 3

-

DEKKINGSTERMIJN

3.1.

De dekking geldt voor de schriftelijke eisen tot schadevergoeding die tegen de verzekerden of de
maatschappij worden ingediend tijdens de geldigheidsduur van de dekking voor de schade
overkomen gedurende deze periode.

3.2.

Zij geldt eveneens voor schriftelijke eisen tot schadevergoeding die tegenover de verzekerden of de
maatschappij worden ingediend gedurende een periode van 36 maanden na de datum waarop de
verbreking of verstrijking van het contract is ingegaan, voor zover:


de eisen tot schadevergoeding berusten op een schade die gebeurd is tijdens de geldigheidsduur
van de dekking en



op de datum van de verbreking of verstrijking van het contract, het risico niet werd gedekt door
een andere verzekeraar, welke ook de modaliteiten, voorwaarden en waarborgen zouden zijn die
door de nieuwe verzekeraar worden toegekend.

3.3.

In geval van twijfel, wordt het zich voordoen van de schade bepaald op het moment van het
burgerrechtelijk aansprakelijkheid verwekkende feit.

3.4.

Zijn niet gedekt de eisen tot schadevergoeding voortvloeiend uit aansprakelijkheid verwekkende
feiten:


waarvoor er een gerechtelijke, scheidsrechtelijke of administratieve procedure is geweest of aan
de gang is op de aanvangsdatum van het contract; alsook iedere latere eis tot schadevergoeding
gebaseerd op dezelfde feiten en/of die ondeelbaar verbonden zijn aan dit vroeger geschil;



die zich hebben voorgedaan voor de aanvangsdatum van het contract en uit voorzorg werden
aangegeven in het kader van een verzekeringsovereenkomst van dezelfde aard voor de
aanvangsdatum van huidig contract of voortvloeiend uit burgerrechtelijke aansprakelijkheid
verwekkende feiten die hiermee ondeelbaar verbonden zijn of die het voorwerp hebben
uitgemaakt van aan aangifte uit voorzorg in het kader van een verzekeringsovereenkomst van
dezelfde aard voor de aanvangsdatum van het contract;



waarvan de verzekerde voor de aanvangsdatum van dit contract al op de hoogte was en die hij
bij de ondertekening ervan heeft verzwegen.

Artikel 4

-

UITSLUITINGEN

Zijn van de dekking uitgesloten:
4.1.

De eisen tot schadevergoeding gebaseerd op een opzettelijk gepleegd misdrijf of een misdaad,
daarin begrepen de eisen tot schadevergoeding die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn
aan een aanranding van de eerbaarheid of een vermeend of werkelijk seksueel misbruik.
Er wordt bepaald dat deze uitsluiting persoonlijk voor de verzekerde geldt die het misdrijf of de
misdaad opzettelijk heeft gepleegd en dat de eisen tot schadevergoeding ingediend tegen de
verzekeringnemer of de inrichtende macht voor opzettelijke misdrijven of misdaden die buiten hun
medeweten werden gepleegd en toegeschreven worden aan iedere andere verzekerde gedekt
blijven, onverminderd het verhaal dat de maatschappij kan uitoefenen tegen deze andere
verzekerde.

4.2.

De eisen tot schadevergoeding gebaseerd op een persoonlijk voordeel, een winst of een vergoeding
waarop de verzekerden geen recht hadden.

4.3.

De eisen tot schadevergoeding voortvloeiend uit de betaling van alle belastingen en taksen, boetes
en andere straffen opgelegd door de wet en reglementen.
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4.4.

Schade ten gevolge van financiële transacties, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering of
alle dergelijke handelingen, oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals
uitvindingsoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten.

4.5.

De 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
en de dading met betrekking tot een strafrechtelijke, administratiefrechtelijke of tuchtrechtelijke
procedure.

4.6.. Schade ten gevolge van oorlog, staking, lock-out, oproer, daad van terrorisme of sabotage, alle
gewelddaden met collectieve drijfveer al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag.
4.7.

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.

4.8.

Iedere vordering tot schadeloosstelling wegens milieuaantasting en, in het bijzonder, iedere schade
die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door:

4.9.



verontreiniging;



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



lawaai, stank, rook, trillingen, golven, stralingen en temperatuurwijzigingen;

Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit:


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.

4.10. De onstoffelijke schade ten gevolge van niet gedekte letselschade of zaakschade.
4.11. De eisen tot schadevergoeding gebaseerd op een aansprakelijkheid:


die valt onder een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating of na uitvoering van
werken/levering van producten, een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar of
verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Bestuurders & Bedrijfsleiders (D&O);



die valt onder een verplichte verzekering;



zonder fout krachtens iedere communautaire, nationale of regionale wetgeving of
reglementering, alsook iedere gelijkaardige buitenlandse wetgeving, zoals onder andere de
aansprakelijkheid zonder fout krachtens de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van
brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

4.12. Schade veroorzaakt door voortbewegings- of vervoermiddelen van de zee- of luchtvaart, alsook door
de goederen die zij vervoeren of slepen, daarin inbegrepen de op afstand bestuurde luchtvaartuigen
(drones).
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Artikel 5

-

GEWAARBORGDE BEDRAGEN EN VERBINTENISGRENZEN

5.1.

De maatschappij verleent haar dekking, per schadegeval en per verzekeringsjaar, zowel voor de
hoofdsom als voor de kosten en interesten boven de door de verzekeringnemer gedragen eigen
risico’s.

5.2.

Voor de verschuldigde vergoeding in hoofdsom, verleent de maatschappij haar dekking ten belope
van de in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen.

5.3.

Het jaarlijks grensbedrag van de dekking is van toepassing op de schadegevallen die zich voordoen
in de loop van hetzelfde verzekeringsjaar.
Alle eisen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op hetzelfde aansprakelijkheid verwekkende feit
of opeenvolgende aansprakelijkheid verwekkende feiten van dezelfde aard, ongeacht het aantal
benadeelden of verzekerden die zich hiervoor zouden moeten verantwoorden, vormen één en
hetzelfde schadegeval dat geacht wordt zich te hebben voorgedaan tijdens het verzekeringsjaar
waarin de eerste van deze eisen tot schadevergoeding ingediend werd.

Artikel 6

-

EIGEN RISICO

6.1

Bij ieder schadegeval is het in de bijzondere voorwaarden vermeld eigen risico van toepassing.

6.2.

De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen ingeval de schade
kleiner is dan het eigen risico. Is zij groter dan het eigen risico, dan wordt artikel 17 van de
administratieve bepalingen toegepast.
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TITEL II

-

RECHTSBIJSTAND

Als het in de bijzondere voorwaarden is vermeld, verleent de maatschappij een verzekering Rechtsbijstand.
De schadegevallen in rechtsbijstand worden beheerd door LAR, “Les Assurés Réunis” (De Verenigde
Verzekerden), een onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in de behandeling van deze
schadegevallen, waaraan de maatschappij opdracht geeft om de schadegevallen in rechtsbijstand te
beheren conform artikel 4 b) van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende de
rechtsbijstandverzekering.
Bijgevolg moeten de schadeaangiften in rechtsbijstand gericht worden aan LAR, Troonstraat 1,
B-1000 Brussel of op het e-mailadres: lar@lar.be.

LAR INFO: 078 15 15 55
Wanneer een verzekerde in het kader van de dekking van deze verzekering en zelfs zonder dat er een
schadegeval is, informatie wil verkrijgen over zijn rechten, kan hij een beroep doen op de telefonische
juridische inlichtingendienst.
Algemene telefonische juridische steun
Het gaat om een dienst voor juridische inlichtingen van eerste lijn via de telefoon. De juridische vragen
krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is. De
informatie is beperkt tot het kader van de dekkingen van deze titel.
Organisatie van de juridische steun
De diverse diensten van de juridische steun zijn bereikbaar van 9h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00,
van maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen.

Artikel 1

-

VOORWERP VAN DE DEKKING

Het voorwerp van de dekking is:
A.

MINNELIJKE VERDEDIGING
De maatschappij verbindt zich ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, de verzekerde
te helpen om minnelijk zijn rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure,
hem diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te nemen, wanneer de
verzekerde aansprakelijk wordt gesteld door tekortkomingen op intellectueel of administratief vlak in
de uitoefening van zijn functies binnen de omschreven onderwijsinstelling.

B.

GERECHTELIJKE VERDEDIGING
De maatschappij verbindt zich, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald en bij afwezigheid
van een minnelijke oplossing, tot de terugbetaling van de kosten voor het onderzoek, de expertise,
de advocaat, de deurwaarder en de procedures die door de verzekerde verschuldigd zijn en die
voortvloeien uit de verdediging van zijn belangen voor een administratief, onderzoeks- of
strafgerecht, wanneer de verzekerde aansprakelijk gesteld wordt wegens tekortkoming op
intellectueel en administratief vlak in de uitoefening van zijn functies binnen de omschreven
onderwijsinstelling.
De dekking betreffende de strafrechtelijke verdediging wordt verleend in geval van:


schadegeval met betrekking tot de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, wanneer deze
vervolgd wordt wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of reglementen, gepleegd in
het kader van de uitoefening van zijn verzekerde beroepsactiviteiten, zoals beschreven in de
bijzondere voorwaarden;
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kosten die gemaakt werden voor de verdediging van de mandataris die speciaal aangeduid werd
in het kader van artikel 2bis van de inleidende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
en van kosten inherent aan deze aanstelling, voor zover dat het schadegeval, die de
strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich meebrengt, zelf gedekt is;



gratieverzoek voor zover het schadegeval dat de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
met zich meebrengt, zelf gedekt is. De verzekerde geniet één gratieverzoek per schadegeval
wanneer hij van zijn vrijheid beroofd is.

Daarentegen, de dekking betreffende de strafrechtelijke verdediging wordt niet verleend:


in geval van misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden



in geval van schadegevallen veroorzaakt door terrorisme of door nucleaire wapens of tuigen



in geval van tenlasteleggingen betreffende opzettelijke inbreuken.
Voor als opzettelijk beschouwde inbreuken wordt de dekking verleend wanneer de beslissing
(vrijspraak van de verzekerde of beschikking van buitenvervolgingstelling van de Raadkamer of
van de Kamer van inbeschuldigingstelling) kracht van gewijsde verkregen heeft.

Onverminderd de bovenstaande bepalingen, wordt voor de inschatting van de dekking uitdrukkelijk
verwezen naar de dagvaarding of de vordering van het Parket.
De dekking wordt niet verleend:


wanneer een andere verzekerde dan de verzekeringnemer rechten wil laten gelden tegen een andere
verzekerde



bij betwistingen met betrekking tot deze Rechtsbijstandverzekering waarbij de verzekerde een recht laat
gelden of zich tegen een aanspraak verzet, tot en met een rechtsgeding, tegen de maatschappij of
tegenover LAR.

De dekking is alternatief: ze mag in geen geval gecumuleerd worden met een rechtsbijstandsverzekering
die trouwens zou toegekend worden, bijvoorbeeld in het kader van een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid uitbating of na uitvoering van werken/levering van producten.

Artikel 2

-

VERZEKERINGSGEBIED

De dekking wordt maar toegekend indien de verzekerden voor een gerecht gedaagd worden dat zich
bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland omwille van hun
beroepsactiviteiten binnen de omschreven onderwijsinstelling die zich in België bevindt.

Artikel 3

-

DEKKINGSPERIODE

De dekking heeft uitwerking voor het schadegeval overkomen tijdens de periode waarin de dekking van
kracht is.

Artikel 4

-

GEWAARBORGDE BEDRAGEN

Wanneer verscheidene verzekerden betrokken zijn bij hetzelfde schadegeval, deelt de verzekeringnemer
aan de maatschappij de prioriteiten mee bij het verbruiken van de gewaarborgde bedragen.
De bevoegdheid van hoven en rechtbanken wordt geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en de Verordening
(EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken.
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A.

De maatschappij neemt ten laste:
De kosten met betrekking tot de geleverde prestaties met het oog op het oplossen van het gedekt
schadegeval, namelijk:
• de kosten voor het aanleggen en behandelen van het dossier door de maatschappij
• de expertisekosten
• de kosten van administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de
verzekerde, hierin begrepen de gerechtskosten met betrekking tot de administratieve en
strafrechtelijke gedingen, de kosten voortvloeiende uit een uitvoeringsprocedure en de kosten
voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord
• de gerechtskosten van de tegenpartij, indien de verzekerde gerechtelijk verplicht is deze terug te
betalen
• de kosten en honoraria van deurwaarders
• de kosten en honoraria van bemiddelaars
• de kosten en honoraria van één enkele advocaat, want de dekking wordt niet verleend bij
verandering van advocaat, behalve indien de verzekerde om redenen onafhankelijk van zijn wil,
genoodzaakt is een andere advocaat te nemen.
Wanneer de staat van kosten en honoraria van een advocaat abnormaal hoog is, verbindt de
verzekerde zich ertoe om te vragen dat de bevoegde overheid of het bevoegde gerecht op kosten
van de maatschappij uitspraak doet over die staat. Zo niet, behoudt de maatschappij zich het
recht voor haar tegemoetkoming te beperken, in de mate van het geleden nadeel.
• de reis- en verblijfkosten die redelijkerwijs door de verzekerde gemaakt worden, wanneer zijn
persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij een
administratieve of gerechtelijke beslissing.
De tussenkomst van de maatschappij omvat de BTW die de verzekerde niet kan terugvorderen in
functie van zijn BTW-statuut.

B.

De maatschappij neemt niet ten laste:
• de kosten en honoraria die de verzekerde vóór de aangifte van het schadegeval of later heeft
gemaakt zonder de maatschappij te waarschuwen
• de straffen, boetes, opdeciemen, schikkingen met het Openbaar Ministerie of iedere andere
administratieve of tuchtinstantie
• de bijdrage aan het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en
de registratiekosten
• de schadegevallen waarvan de hoofdinzet minder dan 250 EUR bedraagt
• de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassatie, als de hoofdinzet kleiner is
dan 1.250 EUR
•

de kosten en honoraria verbonden aan een procedure voor een internationale, supranationale
rechtbank of het Grondwettelijk Hof.
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Artikel 5
A.

-

VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

De verplichtingen van de maatschappij bij een schadegeval
Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen van toepassing zijn en binnen de perken ervan, verbindt
de maatschappij zich ertoe:
• het dossier te beheren in het belang van de verzekerde
• de verzekerde op de hoogte te houden van de evolutie van zijn dossier.

B.

De verplichtingen van de verzekeringnemer in geval van schadegeval
Bij niet-naleving van deze verplichtingen, vermindert of schrapt de maatschappij de verschuldigde
vergoedingen en/of tegemoetkomingen of eist de maatschappij van de verzekeringnemer
terugbetaling van de in verband met het schadegeval betaalde vergoedingen en/of kosten.
Bij een schadegeval verbindt de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde zich
ertoe:
• het schadegeval aan te geven:
de maatschappij nauwkeurig in te lichten over de omstandigheden, de omvang van de schade en
de letsels, de identiteit van de getuigen en slachtoffers, uiterlijk binnen 8 dagen na het
overkomen van het schadegeval.
• mee te werken aan de afwikkeling van het schadegeval:
-

de maatschappij onverwijld in het bezit stellen van en de maatschappij toestemming geven
voor het verkrijgen van alle nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor het goede
beheer van het dossier; daartoe dient de verzekeringnemer, zodra het schadegeval gebeurd
is, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen

-

de afgevaardigde of de expert van de maatschappij ontvangen en hun vaststellingen
vergemakkelijken

-

de maatschappij alle dagvaardingen, oproepingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke akten
bezorgen binnen 48 uur na hun afgifte of betekening

-

persoonlijk verschijnen op de terechtzittingen waarvoor de aanwezigheid van de
verzekeringnemer of van de verzekerde vereist is

-

alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.

Artikel 6

-

VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT OF VAN EXPERT

De maatschappij behoudt zich het recht voor alle stappen te ondernemen om in der minne een einde te
maken aan het schadegeval. De maatschappij deelt de verzekerde mee of het aangewezen is om een
gerechtelijke of administratieve procedure aan te vatten of eraan deel te nemen.
Bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde de vrije keuze van de advocaat, de
expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn
belangen te behartigen. De maatschappij staat ter beschikking om de verzekerde bij deze keuze te
adviseren.
Indien het om een procedure in België gaat en de verzekerde, om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen
of zijn belangen te behartigen, een advocaat, een expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties kiest,
die in het buitenland is ingeschreven, neemt de maatschappij de bijkomende kosten, zoals de kosten van
verplaatsing en verblijf, niet ten laste.
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De maatschappij neemt de kosten en erelonen ten laste voor de tussenkomst van één advocaat, één
expert of één iemand wie dan ook met de vereiste kwalificaties om de verzekerde te verdedigen, te
vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen. Deze beperking is echter niet van toepassing indien de
tussenkomst van een andere advocaat, een andere expert of een ander iemand wie dan ook met de
vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of de belangen van de verzekerde te
behartigen, gerechtvaardigd is door omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verzekerde.
In ieder geval is de maatschappij niet aansprakelijk voor het optreden van de raadslieden (advocaat,
expert, …) die voor de verzekerde tussenkomen.

Artikel 7

-

BELANGENCONFLICT

Telkens als er een belangenconflict ontstaat tussen de verzekerde en de maatschappij, staat het de
verzekerde vrij een advocaat of wie dan ook met de vereiste kwalificaties in te schakelen om zijn belangen
te verdedigen.

Artikel 8

-

OBJECTIVITEITSCLAUSULE

Onverminderd de mogelijkheid een rechtsgeding in te stellen, kan de verzekerde een advocaat van zijn
keuze raadplegen als er met de maatschappij een meningsverschil bestaat over de houding die moet
worden aangenomen om een schadegeval te regelen en nadat de maatschappij hem op de hoogte
gebracht hebben van haar zienswijze of haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen.
1)

Bevestigt de advocaat het standpunt van de maatschappij, dan betaalt de maatschappij de helft van
de kosten en honoraria van de raadpleging terug.

2)

Stelt de verzekerde, tegen het advies van die advocaat, op eigen kosten toch een procedure in en
behaalt een beter resultaat dan wat hij zou hebben verkregen indien hij de zienswijze van de
maatschappij had aangenomen, dan verleent de maatschappij haar dekking en betaalt zij het saldo
van de kosten en honoraria van de raadpleging terug.

3)

Bevestigt de advocaat de stelling van de verzekerde, dan verleent de maatschappij haar dekking,
inclusief de kosten en honoraria van de raadpleging, wat ook de afloop van de procedure weze.

Artikel 9

-

BORGTOCHT

Wanneer ten gevolge van een in de overeenkomst gedekt schadegeval, de verzekerde wordt aangehouden
of zijn goederen in beslag worden genomen en een borgtocht wordt geëist voor zijn invrijheidstelling of de
teruggave van zijn goederen, zal de maatschappij zo snel mogelijk haar persoonlijke borg stellen, of indien
nodig, een financiële borgsom betalen.
Indien de borgsom reeds werd gestort door de verzekerde, zal de maatschappij hem zijn persoonlijke borg
vervangen of, indien nodig, de verzekerde terugbetalen.
Zodra de borg is gestort, is de begunstigde verplicht alle nodige formaliteiten te vervullen voor de
terugbetaling, op straffe van schadevergoeding.
Indien de door de maatschappij gestorte borg wordt verbeurdverklaard of geheel of gedeeltelijk wordt
aangewend voor de betaling van een boete of een strafrechtelijke transactie, is de verzekerde gehouden
tot terugbetaling aan de maatschappij op eerste verzoek.
Deze dekking wordt aan de verzekerde verleend tot het bedrag dat in de bijzondere voorwaarden is
vermeld.
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Artikel 10 -

INDEPLAATSSTELLING

De maatschappij treedt in de rechten van de verzekerden op de terugvordering van de sommen die ze ten
laste heeft genomen, en onder meer een eventuele rechtsplegingsvergoeding.

Artikel 11 -

VERJARING

De verjaringstermijn voor iedere rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst,
bedraagt 3 jaar.
De termijn loopt vanaf de dag van de gebeurtenis die de rechtsvordering opent.
Niettemin, als degene die het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen, bewijst dat hij pas later van
deze gebeurtenis kennis heeft gekregen, begint de termijn pas op deze datum te lopen zonder evenwel
5 jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis te mogen overschrijden, uitgezonderd in geval van fraude.

Artikel 12 -

BIJZONDERE BEPALINGEN

Behalve uitdrukkelijke afwijking zijn de administratieve bepalingen op deze verzekering van toepassing.

4185968 - 01.2017

16.

4185968 – 01.2017

www.axa.be

AXA Belgium, NV van Verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB
04-07-1979, BS 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België) Internet: www.axa.be –
Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 – KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

